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A Kormány tagjainak rendeletei

A nemzetgazdasági miniszter 6/2015. (III. 18.) NGM rendelete
a nemzetgazdasági miniszter irányítása alá tartozó központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és
felhasználásáról
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,
az 5. § tekintetében az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (3) bekezdés 4. pontjában kapott felhatalmazás
alapján,
az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 1. melléklet I. pont 1. alpont
a) pontjában, 10. alpont b) pontjában, 13. alpontjában, 16. alpont b) pontjában, 19. alpont a) pontjában, 25. és 26. alpontjában
és a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 2. pontjában meghatározott
feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:
1. §		
A Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény 1. mellékletébe sorolt olyan központi
kezelésű előirányzatok felhasználási szabályait, amelyek a nemzetgazdasági miniszter irányítása alá tartoznak,
az 1–7. melléklet tartalmazza.
2. §		
Ha az e rendelet alapján kijelölt kezelő szerv az e rendelet hatálya alá tartozó központi kezelésű előirányzatok
vonatkozásában e rendelet hatálybalépését megelőzően tett kötelezettségvállalást és teljesített kifizetést, azt az arra
jogosult kezelő szerv által tett kötelezettségvállalásnak és kifizetésnek kell tekintetni.
3. §

(1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) A 4. § 2015. április 1-jén lép hatályba.

4. §		
Az 5. mellékletben foglalt táblázat
a)
4:J, 5:J, 6:J, 7:J mezőjében a „Kincstár megyei igazgatóságok” szövegrész helyébe a „fővárosi és megyei
kormányhivatal” szöveg,
b)
18:J mezőjében a „Kincstár megyei igazgatóságai” szövegrész helyébe a „fővárosi és megyei kormányhivatal”
szöveg,
c)
22:J mezőjében a „területi igazgatóságok” szövegrész helyébe a „fővárosi és megyei kormányhivatal” szöveg
lép.
5. §		
A költségvetési szervnél belső ellenőrzési tevékenységet végzők nyilvántartásáról és kötelező szakmai
továbbképzéséről, valamint a költségvetési szervek vezetőinek és gazdasági vezetőinek belső kontrollrendszer
témájú továbbképzéséről szóló 28/2011. (VIII. 3.) NGM rendelet 3/B. § (2) bekezdésében a „felszólító levél” szövegrész
helyébe a „felszólítás” szöveg, az „az előzetes tudásszint-felmérésen” szövegrész helyébe az „a szintvizsgán” szöveg,
a „tudásszint-felmérő” szövegrész helyébe a „szintvizsga” szöveg lép.
6. §		
Hatályát veszti az egyedi támogatások, költségtérítések mértékéről és felhasználási szabályairól szóló 5/2015. (II. 9.)
NFM rendelet.
		
		

Varga Mihály s. k.,
nemzetgazdasági miniszter

B C D

Cím
Alcím
Jogcímcsoport

1

A

Áht.
azonosító

I. Országgyűlés fejezet központi kezelésű előirányzatai
2015. évi költségvetési kiadási előirányzatainak feladatterve

2
3

4 000187

5 000220
6 294102
7 294113
8 000208
9 347440
10 347451

E

Jogcímnév

F

G

H

I

J

K

L

M

N

Előirányzat célja

Kifizetésben
részesülők
köre

Támogatás
biztosításának
módja

Támogatási
előleg

Rendelkezésre
bocsátás
módja

Visszafizetés
határideje

Biztosíték

Kezelő
szerv

Lebonyolító szerv

Pártok támogatása
Országos listán mandátumot
szerzett pártok támogatása

A pártok működéséről és
gazdálkodásáról szóló 1989.
FIDESZ - Magyar Polgári évi XXXIII. törvény (a
továbbiakban: Párt tv.) 5. §-a
Szövetség
alapján a FIDESZ - Magyar
Polgári Szövetség támogatása
A Párt tv. 5. §-a alapján a
Magyar Szocialista Párt
Magyar Szocialista Párt
támogatása
A Párt tv. 5. §-a alapján a
Jobbik Magyarországért
Jobbik Magyarországért
Mozgalom - Párt
Mozgalom - Párt támogatása
A Párt tv. 5. §-a alapján a
Lehet Más a Politika
Lehet Más a Politika
támogatása
A Párt tv. 5. §-a alapján a
Kereszténydemokrata
Kereszténydemokrata Néppárt
Néppárt
támogatása
A Párt tv. 5. §-a alapján a
Együtt - A Korszakváltók
Együtt - A Korszakváltók
Pártja
Pártja támogatása
Demokratikus Koalíció

A Párt tv. 5. §-a alapján, a
pártok támogatása

FIDESZ - Magyar
Polgári Szövetség.

Magyar Szocialista
Párt
Jobbik
Magyarországért
Mozgalom - Párt
Lehet Más a
Politika.
Kereszténydemokra
ta Néppárt
Együtt - A
Korszakváltók
Pártja
Demokratikus
Koalíció

A	
  Magyar Államkincstár
(a továbbiakban:
Kincstár) általi utalás a
Párt tv-ben előírt
határidőkben.
A Kincstár általi utalás a
Párt tv-ben előírt
határidőkben.
A Kincstár általi utalás a
Párt tv-ben előírt
határidőkben.
A Kincstár általi utalás a
Párt tv-ben előírt
határidőkben.
A Kincstár általi utalás a
Párt tv-ben előírt
határidőkben.
A Kincstár általi utalás a
Párt tv-ben előírt
határidőkben.
A Kincstár általi utalás a
Párt tv-ben előírt
határidőkben.

O
Európai
uniós
forrásból
finanszírozott
költségvetési
támogatás közreműködő
szervezete
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1. melléklet a 6/2015. (III. 18.) NGM rendelethez

Kincstár

Kincstár
Kincstár
Kincstár
Kincstár
Kincstár
Kincstár

2785

Párbeszéd
Magyarországért Párt

A Párt tv. 5. §-a alapján, a
pártok támogatása

Párbeszéd
Magyarországért
Párt

12 347473

Magyar Liberális Párt

A Párt tv. 5. §-a alapján, a
pártok támogatása

Magyar Liberális
Párt

13
14 253967

15 253956
16 301091
17 294235
18 271745
19 347851
20 348017
21 348584
22 349528

Párt alapítványok támogatása

A Párt tv. 9/A. §-a alapján a
Szövetség a Polgári
Szövetség a Polgári
Szövetség a Polgári
Magyarországért
Magyarországért Alapítvány Magyarországért Alapítvány
Alapítvány
támogatása
A Párt tv. 9/A. §-a alapján a
Táncsics Mihály
Táncsics Mihály Alapítvány Táncsics Mihály Alapítvány
Alapítvány
támogatása
A Párt tv. 9/A. §-a alapján a
Gyarapodó
Gyarapodó Magyarországért
Gyarapodó Magyarországért
Magyarországért
Alapítvány
Alapítvány támogatása
Alapítvány
A Párt tv. 9/A. §-a alapján
Ökopolisz
az Ökopolisz Alapítvány
Ökopolisz Alapítvány
Alapítvány
támogatása
A Párt tv. 9/A. §-a alapján
Barankovics István
Barankovics István
a Barankovics István Alapítvány
Alapítvány
Alapítvány
támogatása
A Párt tv. 9/A. §-a alapján
Együtt
Együtt Magyarországért
az Együtt Magyarországért
Magyarországért
Alapítvány
Alapítvány
Alapítvány támogatása
A Párt tv. 9/A. §-a
Megújuló
Megújuló Magyarországért
a Megújuló Magyarországért
Magyarországért
Alapítvány
Alapítvány
Alapítvány támogatása
A Párt tv. 9/A. §-a alapján
Liberális
Liberális Magyarországért
a Liberális Magyarországért
Magyarországért
Alapítvány
Alapítvány
Alapítvány támogatása
A Párt tv. 9/A. §-a alapján
Új Köztársaságért
Új Köztársaságért Alapítvány az Új Köztársaságért Alapítvány
Alapítvány
támogatása

A Kincstár általi utalás a
Párt tv-ben előírt
határidőkben.
A Kincstár általi utalás a
Párt tv-ben előírt
határidőkben.
A Kincstár általi utalás a
Párt tv-ben előírt
határidőkben.
A Kincstár általi utalás a
Párt tv-ben előírt
határidőkben.
A Kincstár általi utalás a
Párt tv-ben előírt
határidőkben.
A Kincstár általi utalás a
Párt tv-ben előírt
határidőkben.
A Kincstár általi utalás a
Párt tv-ben előírt
határidőkben.
A Kincstár általi utalás a
Párt tv-ben előírt
határidőkben.
A Kincstár általi utalás a
Párt tv-ben előírt
határidőkben.
A Kincstár általi utalás a
Párt tv-ben előírt
határidőkben.
A Kincstár általi utalás a
Párt tv-ben előírt
határidőkben.

2786

11 347462

Kincstár
Kincstár

Kincstár

Kincstár
Kincstár
Kincstár
Kincstár
Kincstár
Kincstár
Kincstár
Kincstár
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24 303580

Közszolgálati
médiaszolgáltatás támogatása

Közszolgálati hozzájárulás

A közszolgálati média
működtetése, valamint a
médiaszolgáltatásokról és a
tömegkommunikációról szóló
2010. évi CLXXXV.
törvényben (a továbbiakban:
Média tv.) rögzített
médiapolitikai célok
megvalósítása.

Médiaszolgáltatástámogató és
Vagyonkezelő Alap

A Kincstár által a Média
tv. 136. § (4) bekezdése
szerint.

Kincstár
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23

2787

2788

2. melléklet a 6/2015. (III. 18.) NGM rendelethez

XI. Miniszterelnökség fejezet központi kezelésű előirányzatai
2015. évi költségvetési kiadási előirányzatainak feladatterve
E

Jogcímnév

Jogcímcsoport

Cím

B C D

Alcím

1

Áht.
azonosító

A

Rendkívüli kormányzati
2 297102
intézkedések

3 271734 Országvédelmi Alap

5 329928

Céltartalékok

Közszférában
foglalkoztatottak
bérkompenzációja

Előirányzat célja

G

Kifizetésben
részesülők
köre

H

Támogatás
biztosításának
módja

I

Támogatási
előleg

J

Rendelkezésre
bocsátás
módja

K

Visszafizetés
határideje

L

Biztosíték

M

N

Kezelő Lebonyoszerv lító szerv

O
Európai
uniós
forrásból
finanszírozott
költségvetési
támogatás közreműködő
szervezete

Az
előirányzatátcsoportosí
ásról szóló
Korm.
határozatban
meghatároz
tt időpont

Év közben meghozott
kormányzati döntésekből
Költségvetési szervek,
követező feladatok
fejezeti kezelésű
finanszírozása és az előirányzott,
előirányzatok, központi
de elháríthatatlan ok miatt
előirányzatok
elmaradó költségvetési bevételek
pótlása

A Kormány egyedi
határozata alapján,
előirányzat
átcsoportosításként.

Az államháztartási egyenlegcél
A Kormány döntése
teljesülését veszélyeztető
alapján
kockázatok tompítása

Esetleges felhasználásról a
Magyarország 2015. évi
költségvetéséről szóló
2014. évi C. törvény (a
továbbiakban: Kttv.) 19.§ának (3) bekezdése alapján
a Kormány dönt.

A költségvetési szerveknél és a
nevelési-oktatási, felsőoktatási,
egészségügyi, karitatív,
szociális, család-, gyermek- és
ifjúságvédelmi, kulturális vagy
sporttevékenységet önmaga vagy
Költségvetési szervek,
intézménye útján ellátó egyházi
egyházi jogi személyek
jogi személynél foglalkoztatottak
részére a 2015. évben jogszabály alapján - járó többlet
személyi juttatások és az
azokhoz kapcsolódó
munkaadókat terhelő járulékok

Az
előirányzat
átcsoportos
A Kormány egyedi
ításról
határozata alapján,
szóló
előirányzat
átcsoportosításként vagy Korm.
az államháztartásért felelős határozatba
n
miniszter intézkedése
meghatáro
alapján.
zott
időpont
vagy az
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4

F

6 235149

Különféle kifizetések

7 348739

Központi költségvetési
szervek
tartozásállományának
csökkentése

A Kttv. 4. §
(2) bekezdése szerinti
A Kttv. 4. § (2) és (3) bekezdése
szervek és a Kttv.
szerinti célok
4. § (3) bekezdése
szerinti előirányzat
Tartozásállomány csökkentése,
központi költségvetési szervek Központi költségvetési
pénzügyi problémáinak kezelése. szervek

A Kttv. szerint
a Kormány
egyedi
határozata
vagy az
államháztartásé
rt felelős
miniszter
intézkedése

államházta
rtásért
felelős
miniszter
intézkedés
ében
meghatáro
zottak
szerint
Előirányzat
módosításs
al, az
intézkedés
Előirányzat átcsoportosítás
ben
meghatáro
zottak
szerint
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és szociális hozzájárulási adó
kifizetése.

A Kormány egyedi
határozata alapján,
előirányzat
átcsoportosításként.

2789

2790

3. melléklet a 6/2015. (III. 18.) NGM rendelethez

XIV. Belügyminisztérium fejezet központi kezelésű előirányzatai
2015. évi költségvetési kiadási előirányzatainak feladatterve

2 031194

Alcím

C D

Jogcímcsoport

B

Cím

1

Áht.
azonosító

A

E

Jogcímnév

K-600 hírrendszer
működtetésére

F

G

H

I

J

K

L

M

Előirányzat célja

Kifizetésben
részesülők
köre

Támogatás
biztosításának
módja

Támogatási
előleg

Rendelkezésre
bocsátás
módja

Visszafizetés
határideje

Biztosíték

Kezelő
szerv

A kormányzati célú
hálózatokról szóló
Az előirányzat célja a K-600
346/2010.(XII.28.)
távközlési és informatikai rendszer
Korm. rendeletben
fenntartása, működtetésének és
kijelölt kormányzati
fejlesztésének biztosítása.
célú hírközlési
szolgáltató

Közszolgáltatási
Az utolsó
szerződés,
részlet
közvetlen
vonatkozásába
kifizetés,
n
részletekben
előleg adható

Közszolgáltatási
Szerződésben
előírtak szerint az
előlegszámla és a
végszámla közötti
különbözet kerül
visszafizetésre
december 31.
napját követően

N

O
Európai
uniós
forrásbó
l finanszírozott
költségLebonyovetési
lító szerv
támogatás
közreműködő
szervezete

Késedelmi,
hibás
Belügyminisztériu
teljesítési
m
kötbér
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XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejezet központi kezelésű előirányzatai
2015. évi költségvetési kiadási előirányzatainak feladatterve

2
3

4 031260

Jogcímcsoport

Cím

B C D

Alcím

1

Áht.
azonosító

A

E

Jogcímnév

Vállalkozások folyó
támogatása
Egyedi támogatások,
ellentételezések

Bányabezárás

F

G

H

I

J

K

L

M

N

Előirányzat célja

Kifizetésben
részesülők
köre

Támogatás
biztosításának
módja

Támogatási
előleg

Rendelkezésre
bocsátás
módja

Vissz
afizeté
s
határideje

Biztosíték

Kezelő
szerv

Lebonyolító szerv

A Bányavagyon-hasznosító
Nonprofit Közhasznú Kft. által a
szénbányászati
szerkezetátalakításból átvett,
továbbá a bányászatban jelentkező
egyéb állami kötelezettségek (pl.:
az állami tulajdonú meddő
szénhidrogén kutak kezelése)
vagyonértékesítésből nem fedezett
részének, továbbá a Bányavagyonhasznosító Nonprofit Közhasznú
Kft. működési költségének
Bányavagyonfinanszírozása.
hasznosító	
  Nonprofit
Meddő szénhidrogén kutak
Közhasznú Kft.
kezelése és a bányaerőmű
integrációs szerződések
megkötésekor
még nem ismert
kötelezettségek vagyonértékesítésből nem fedezett
részének finanszírozása, továbbá a
Bányavagyon-hasznosító Nonprofit Kft. működési költségeinek –
beleértve a mecseki uránbányászok
baleseti járadékaival és egyéb
kártérítési kötelezettségeivel

Kérelem alapján

Igen

Támogatási
szerződés útján
negyedéves
ütemezésben kerül
folyósításra.

O
Európai
uniós
forrásból
finanszírozott
költségvetési
támogatás
közreműködő
szervezete
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4. melléklet a 6/2015. (III. 18.) NGM rendelethez

Nemzeti
Fejlesztés
i
Minisztér
ium (a
továbbiak
ban:
NFM)

2791

2792

összefüggésben felmerült működési
költségeit – finanszírozása.

5 303868

Vasúti
személyszállítási
közszolgáltatások
költségtérítése

A vasúti személyszállítási
közszolgáltatás bevételekkel nem
fedezett indokolt költségeinek,
továbbá az ágazatban szokásos
ésszerű nyereségnek a megtérítése.

MÁV Magyar
A közlekedésért
Államvasutak
felelős miniszter által a
Zártkörűen Működő tárgyhónapot
megelőző második
Részvénytársaság;
Győr-Sopron-Ebenfurti hónapra vonatkozóan
Vasút Zártkörűen
kiállított
teljesítésigazolás
Működő
alapján.
Részvénytársaság

MÁV-START Vasúti A költségtérítés 50%Személyszállító
át feltétel nélkül,
Zártkörűen Működő további 50 %-át a
Részvénytársaság;
közlekedésért felelős
Igen
Győr-Sopron-Ebenfurti miniszter által kiállított
Vasút Zártkörűen
teljesítésigazolás
alapján a NAV-tól
Működő
Részvénytársaság
igényli.

NFM

NFM
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6 348273

A vasúti pályahálózat
működtetéséhez kapcsolódó
A vasúti pályahálózat tevékenység bevételekkel nem
fedezett indokolt költségeinek,
működtetésének
költségtérítése
továbbá az ágazatban szokásos
ésszerű nyereség megtérítésének
finanszírozása.

A költségtérítés
folyósítása a vasúti
pályaműködtetési
közszolgáltatási
tevékenységet érintő,
várható gazdasági
folyamatokon
alapuló pénzforgalmi
terv alapján havonta,
a kifizetésben
részesülő igényeihez
igazított mértékben
történik, a havonta
folyósítandó
mértékét a
közlekedésért felelős
miniszter az
államháztartásért
felelős miniszterrel
egyetértésben a
pályaműködtetési
szerződés
záradékában
határozza meg. A
költségtérítést a
kedvezményezettnek
a tárgyhónap első
napjától benyújtható
igénylésétől,
számított 15 napon
belül Nemzeti Adóés Vámhivatal (a
továbbiakban: NAV)
folyósítja
A költségtérítés
folyósítása a vasúti
személyszállítási
közszolgáltatási
tevékenységet érintő,
várható gazdasági
folyamatokon
alapuló pénzforgalmi
terv alapján havonta,
a kifizetésben
részesülő igényeihez
igazított mértékben
történik, a havonta

Autóbusszal végzett
személyszállítási
közszolgáltatások
költségtérítése
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7 348284

A költségtérítés
folyósítandó mértékét
a közlekedésért felelős
miniszter - az
államháztartásért
felelős miniszterrel
egyetértésben - az
autóbusszal
A személyszállítási
személyszállítási
szolgáltatásokról szóló
közszolgáltatást végző
2012. évi XLI. törvény
Az autóbusszal végzett helyközi
társasággal kötött
(a továbbiakban: Sztv.)
közszolgáltatási
személyszállítási közszolgáltatás
25. §-a szerinti
szerződés záradékában
bevételekkel nem fedezett indokolt
szerződéssel
költségeinek és az ágazatban
határozza meg. A
rendelkező,
szokásos, ésszerű nyereségnek a
költségtérítés az
autóbusszal helyközi
megtérítése.
autóbusszal
személyszállítási
szolgáltatást végző
közszolgáltatást végző
társaságok között a
társaság.
várható gazdasági és
pénzforgalmi
folyamatok alapján, a
várható bevételekkel
nem fedezett indokolt
költségek arányában
kerül felosztásra.

folyósítandó
mértékét a
közlekedésért felelős
miniszter az
államháztartásért
felelős miniszterrel
egyetértésben a
vasúti
személyszállítási
közszolgáltatási
szerződés
záradékában
határozza meg.
A költségtérítést a
kedvezményezettnek
a tárgyhónap első
napjától benyújtható
igénylésétől,
számított 15 napon
belül NAV
folyósítja.

A NAV a
közlekedésért felelős
miniszter által
megküldött záradék
NAV-hoz történő
érkezésétől vagy - ha
ez későbbi időpontra
esik - az adózó
támogatási
igényének
benyújtásától
számított 15 napon
belül folyósítja.

NFM

2793

9 348306

Peres ügyek

Az autóbusszal helyközi
személyszállítási közszolgáltatást
végző társaságoknak a korábbi
költségtérítések elszámolásából
adódó költségtérítési igényeinek
megtérítése

A magyarországi jogerős bírósági
ítéleten, végzésen, illetve a bíróság
jogerős végzésével jóváhagyott
egyezségen alapuló, az államot
terhelő kifizetések finanszírozása.
A stabil vérkészítménytől HCVvírussal megfertőződött
veleszületett vérzékenységben
szenvedő állampolgárok egységes
állami kártalanításáról szóló
1093/2000. (XI. 24.) Korm.
határozatból (a továbbiakban: H1.)
eredő kötelezettség, valamint az
ehhez kapcsolódó szakértői
tevékenység költségeinek

jogerős határozatban
foglaltak szerint
megjelöltek, stabil
vérkészítménytől
HCV-vírussal
megfertőződött
veleszületett
vérzékenységben
szenvedő
állampolgárok,
ügyvédek, ügyvédi
irodák,
választottbíróságok,
bíróságok.

A NAV a
tárgyhónap első
napjától benyújtható
igénylésétől
számított 15 napon
belül folyósítja.

NFM

A NAV a
közlekedésért felelős
miniszter által
megküldött záradék
NAV-hoz történő
érkezésétől vagy - ha
ez későbbi időpontra
esik - az adózó
támogatási
igényének
benyújtásától
számított 15 napon
belül folyósítja.

NFM

A kártalanításról
szóló megállapodás,
jogerős bírósági
ítélet, eljárási
díjfizetési
kötelezettséget
megállapító
határozat, ügyvédi
megbízási
szerződések alapján.

NFM
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10 295980

Autóbusszal végzett
személyszállítás
korábbi
költségtérítéseinek
elszámolása

A vasúti személyszállítási
közszolgáltatóknak a korábbi
költségtérítések elszámolásából
adódó költségtérítési igényeinek
megtérítése.

2794

8 348295

Vasúti
személyszállítás
korábbi
költségtérítéseinek
elszámolása

A költségtérítés
folyósításáról a
MÁV-START Vasúti
közlekedésért felelős
Személyszállító
miniszter és az
Zártkörűen Működő
államháztartásért
Részvénytársaság;
felelős miniszter
Győr-Sopron-Ebenfurti
együttesen a vasúti
Vasút Zártkörűen
személyszállítási
Működő
közszolgáltatási
Részvénytársaság
szerződés záradékában
rendelkezik.
A költségtérítés
folyósítandó mértékét
a közlekedésért felelős
miniszter - az
államháztartásért
felelős miniszterrel
egyetértésben - az
autóbusszal
személyszállítási
Az Sztv. 25. §-a
szerinti szerződéssel közszolgáltatást végző
rendelkező,
társasággal kötött
autóbusszal helyközi közszolgáltatási
szerződés záradékában
személyszállítási
közszolgáltatást végző határozza meg. A
társaság
költségtérítés az
autóbusszal
szolgáltatást végző
társaságok között a
korábbi évekre
fennálló költségtérítési
igény arányában kerül
felosztásra.
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teljesítését szolgálja.
Az állam polgári jogviszonyokban
történő képviselete ügyvédi és
bírósági költségeinek biztosítása.
Az állammal szemben
kezdeményezett valamennyi
választottbírósági eljárás
költségeire, illetve az államot
bármely nemzetközi
választottbíróság vagy külföldi
rendes bíróság kötelező erejű
határozatából eredően terhelő
kifizetési kötelezettségre, továbbá
az állam adós elleni végrehajtási
eljárásban az államot terhelő,
bírósági határozaton vagy a
végrehajtó felhívásán alapuló
fizetési kötelezettségekből eredő
kifizetések finanszírozása.

2795

2796

5. melléklet a 6/2015. (III. 18.) NGM rendelethez

XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet központi kezelésű előirányzatai
2015. évi költségvetési kiadási előirányzatainak feladatterve

2
3

Jogcímcsoport

Cím

B C D

Alcím

1

Áht.
azonosító

A

E

Jogcímnév

F

G

H

I

J

K

L

M

N

Előirányzat célja

Kifizetésben
részesülők
köre

Támogatás
biztosításának
módja

Támogatási
előleg

Rendelkezésre
bocsátás
módja

Visszafizetés
határideje

Biztosíték

Kezelő
szerv

Lebonyolító szerv

Nemzeti Család- és
Szociálpolitikai Alap
Családi támogatások

Családi pótlék

5 018911

Anyasági támogatás

A Cstv-ben meghatározott célok
megvalósítása.

A Cstv-ben
meghatározott
jogosulti kör.

6 011462

Gyermekgondozási A Cstv-ben meghatározott célok
segély
megvalósítása.

A Cstv-ben
meghatározott
jogosulti kör.

Az előirányzatok folyósítása a Kincstár megyei
igazgatóságok
adatszolgáltatásai /pénzellátási
tervei alapján - a támogatások
teljesítéséhez igazodóan
történik.
Az előirányzatok folyósítása a Kincstár megyei
igazgatóságok
adatszolgáltatásai /pénzellátási
tervei alapján - a támogatások
teljesítéséhez igazodóan
történik.
Az előirányzatok folyósítása a Kincstár megyei
igazgatóságok
adatszolgáltatásai /pénzellátási
tervei alapján - a támogatások
teljesítéséhez igazodóan
történik.

Kincstár

Kincstár

Kincstár
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4 003539

A családok támogatásáról szóló
A Cstv-ben
1998. évi LXXXIV. törvényben (a
meghatározott
továbbiakban: Cstv.) meghatározott
jogosulti kör.
célok megvalósítása.

O
Európai
uniós
forrásból
finanszírozott
költségvetési
támogatás
közreműködő
szervezete

Gyermeknevelési
támogatás

8 245623

Gyermekek
születésével
kapcsolatos
szabadság
megtérítése

9 267434

Életkezdési
támogatás

A Cstv-ben meghatározott célok
megvalósítása.

A gyermek születése esetén az apát
megillető pótszabadság
igénybevételéről és a
pótszabadsággal összefüggő
költségek megtérítéséről szóló
350/2014. (XII. 29.) Korm.
rendeletben (a továbbiakban: R1.)
meghatározott cél.
A fiatalok életkezdési támogatásáról
szóló 2005. évi CLXXIV.
törvényben (a továbbiakban: Fétám.
tv.) meghatározott cél.

Kincstár

Az R1.
meghatározott
jogosulti kör.

Az előirányzatok folyósítása a Kincstár megyei
igazgatóságok
adatszolgáltatásai /pénzellátási
tervei alapján - a támogatások
teljesítéséhez igazodóan
történik.

Kincstár

A Fétám. tv-ben
meghatározott
jogosulti kör.

A Kincstár a kifizetéseket a
Fétám. tv. alapján teljesíti.

Kincstár

A gyermekek védelméről és a
gyámügyi igazgatásról szóló 1997. A Gyvt-ben
évi XXXI. törvényben (a
meghatározott
továbbiakban: Gyvt.) meghatározott jogosulti kör.
cél.

10 265990

Pénzbeli és
természetbeni
gyermekvédelmi
támogatások

11 329851

Gyermektartásdíjak
A Gyvt-ben meghatározott cél.
megelőlegezése

12

A Cstv-ben
meghatározott
jogosulti kör.

Korhatár alatti
ellátások

A Gyvt-ben
meghatározott
jogosulti kör.

13 329817

A korhatár előtti öregségi nyugdíjak
megszüntetéséről, a korhatár előtti
ellátásról és a szolgálati
A T1-ben
Szolgálati járandóság járandóságról szóló 2011. évi
megahatározott
CLXVII. törvényben (a
jogosulti kör.
továbbiakban: T1.) meghatározott
cél.

14 329839

Korhatár előtti
ellátás,
balettművészeti
életjáradék

A T1-ben meghatározott cél.

A T1-ben
megahatározott
jogosulti kör.

A Kincstár az előirányzat
folyósítását a
gyámhatóságokról, valamint a
gyermekvédelmi és gyámügyi
eljárásról szóló 149/1997. (IX.
10.) Korm. rendelet (a
továbbiakban: Gyer.) 68. §-a,
68/B. §-a és 68/D-E. §-a
alapján, továbbá a támogatások
teljesítéséhez igazodóan végzi.
A Kincstár az előirányzat
folyósítását a Gyer. 69-76. §-a
alapján végzi.
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7 226099

Az előirányzatok folyósítása a Kincstár megyei
igazgatóságok
adatszolgáltatásai /pénzellátási
tervei alapján - a támogatások
teljesítéséhez igazodóan
történik.

Kincstár

Kincstár

Az előirányzat folyósítása a
folyósító szerv által benyújtott
elszámolás alapján,
teljesítéshez igazodóan a
Kincstár rendelkezése alapján
történik.

Kincstár

Az előirányzat folyósítása a
folyósító szerv által benyújtott
elszámolás alapján,
teljesítéshez igazodóan a
Kincstár rendelkezése alapján
történik.

Kincstár

2797

16 003595

17 016939

2798

15

Jövedelempótló és
jövedelem kiegészítő
szociális támogatások
A bányászatról szóló 1993. évi
XLVIII. törvényben (a továbbiakban:
Bt.), a nyugdíjas bányászok
szénjárandóságának pénzbeli
megváltásáról szóló 145/1992. (XI. A Bt.-ben, az
Átmeneti
4.) Korm. rendeletben (a
bányászjáradék,
R2-ben, és az
szénjárandóság
továbbiakban: R2.) és a mecseki
R3-ban
kiegészítése és
bányászatban munkát végzők
meghatározott
kereset-kiegészítése bányászati keresetkiegészítéséről
jogosulti kör.
szóló 6/1994. (II. 18.) IKM-PM-NM
együttes rendeletben (a
továbbiakban: R3.) meghatározott
cél.
A mezőgazdasági
termelőszövetkezeti tagok öregségi
Az R4-ben
Mezőgazdasági
és munkaképtelenségi járadékáról
meghatározott
szóló 6/1960. (II. 14.) Korm.
járadék
jogosulti kör.
rendeletben (a továbbiakban: R4.)
meghatározott cél.
A fogyatékosok személyek jogairól
és esélyegyenlőségük biztosításáról A Fot-ban
szóló 1998. évi XXVI. törvényben (a meghatározott
továbbiakban: Fot.) meghatározott jogosulti kör.
cél.

19 003584

A honvédek jogállásáról szóló 2012.
évi CCV. törvényben (a
továbbiakban: Hjt.), az 1945 és 1963
között törvénysértő módon elítéltek,
az 1956-os forradalommal és
A Hjt-ben, az
szabadságharccal összefüggésben
R5-ben, a T2elítéltek, valamint a korábbi
ben, az R6-ben,
nyugdíjcsökkentés megszüntetéséről,
az Ngtv-ben, az
továbbá az egyes személyes
Politikai
Nhpr-ban, az R7rehabilitációs és más szabadságot korlátozó intézkedések
ben, a T3-ben, az
nyugdíjhatálya alatt állt személyek
R8-ben, a Pttvtársadalombiztosítási és munkajogi
kiegészítések
ben és az R9helyzetének rendezéséről szóló
ban.
93/1990. (XI. 21.) Korm. rendeletben
meghatározott
(a továbbiakban: R5.), az egyes
jogosulti kör.
nyugdíjak felülvizsgálatáról, illetőleg
egyes nyugdíjkiegészítések
megszüntetéséről szóló 1991. évi
XII. törvényben (a továbbiakban:
T2.), a Magyar Tudományos

Az előirányzat folyósítása a
folyósító szerv által benyújtott
elszámolás alapján,
teljesítéshez igazodóan a
Kincstár rendelkezése alapján
történik.
Az előirányzat folyósítását a
Kincstár megyei igazgatóságai
adatszolgáltatása/pénzellátási
terve alapján - a támogatások
teljesítéséhez igazodóan – a
Kincstár végzi.

Az előirányzat folyósítása a
folyósító szerv által benyújtott
elszámolás alapján,
teljesítéshez igazodóan a
Kincstár rendelkezése alapján
történik.

Kincstár

Kincstár

Kincstár

Kincstár
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18 011374

Fogyatékossági
támogatás és a
vakok személyi
járadéka

Az előirányzat folyósítása a
folyósító szerv által benyújtott
elszámolás alapján,
teljesítéshez igazodóan a
Kincstár rendelkezése alapján
történik.
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Akadémia hazai tagjai és a Magyar
Tudományos Akadémia Doktora
címmel rendelkező személyek
tiszteletdíjáról, illetve az akadémikus
elhalálozása esetén megállapítható
hozzátartozói ellátásokról szóló
4/1995. (I. 20.) Korm. rendeletben (a
továbbiakban: R6.), a nemzeti
gondozásról szóló 1992. évi LII.
törvényben (a továbbiakban: Ngtv.),
a nemzeti helytállásért elnevezésű
pótlék bevezetéséről szóló 173/1995.
(XII. 27.) Korm. rendeletben (a
továbbiakban: Nhpr.), az egyes
nyugdíjjogi hátrányok enyhítéséről
szóló 141/1992. (X. 22.) Korm.
rendeletben (a továbbiakban: R7.), a
Kiváló Művész, az Érdemes Művész
és a Népművészet Mestere
járadékáról szóló 2004. évi CVI.
törvényben (a továbbiakban: T3.), az
egyes, tartós időtartamú
szabadságelvonást elszenvedettek
részére járó juttatásról szóló
267/2000. (XII. 26.) Korm.
rendeletben (a továbbiakban: R8.), a
polgármesteri tisztség ellátásának
egyes kérdéseiről és az
önkormányzati képviselők
tiszteletdíjáról szóló 1994. évi LXIV.
törvényben (a továbbiakban: Pttv.) és
a szépkorúak jubileumi
köszöntéséről szóló 255/2008. (X.
21.) Korm. rendeletben (a
továbbiakban: R9.) meghatározott
cél.
A társadalombiztosításról szóló
1975. évi II. törvény végrehajtásáról Az R10-ben
szóló 89/1990. (V. 1.) MT
meghatározott
rendeletben (a továbbiakban: R10.) jogosulti kör.
meghatározott cél.

20 003616

Házastársi pótlék

21 243878

Az R10-ben és a cukorbetegek
Egyéb támogatások
anyagi támogatásáról szóló 18/1987.
(Cukorbetegek
(XII. 24.) EüM rendeletben (a
támogatása,
továbbiakban: R11.) meghatározott
Lakbértámogatás)
cél.

Az R10-ben és
az R11-ben
meghatározott
jogosulti kör.

Az előirányzat folyósítása a
folyósító szerv által benyújtott
elszámolás alapján,
teljesítéshez igazodóan a
Kincstár rendelkezése alapján
történik.
Az előirányzat folyósítása a
folyósító szerv által benyújtott
elszámolás alapján,
teljesítéshez igazodóan a
Kincstár rendelkezése alapján
történik.

Kincstár

Kincstár

2799

23 348562

24 030559

Járási szociális
feladatok ellátása

A szociális igazgatásról és szociális
ellátásokról szóló 1993. évi III.
A Szoc. tv-ben
törvényben (a továbbiakban: Szoc. meghatározott
jogosulti kör.
tv.) meghatározott cél.

Különféle jogcímen
adott térítések

A Szoc. tv-ben
meghatározott
jogosulti kör.

Közgyógyellátás

A Szoc. tv-ben meghatározott cél.

26 030571

Egészségügyi
feladatok ellátásával
kapcsolatos
hozzájárulás

Az egészségügyről szóló 1997. évi
CLIV. törvényben és a magzati élet Egészségbiztosít
védelméről szóló 1992. évi LXXIX. ási Alap
törvényben meghatározott cél

27 030603

A folyósított ellátások utáni térítés a
jövedelempótló és
jövedelemkiegészítő szociális
Folyósított ellátások
Ellátást folyósító
támogatásokkal összefüggő
utáni térítés
szerv
igazgatási feladatok elvégzésével
kapcsolatos költségek fedezetéül
szolgál.

Települési és területi
Helyi nemzetiségi önkormányzatok Helyi
28 285012 nemzetiségi
működésének és feladatainak
nemzetiségi
Jogszabály alapján. Igen
önkormányzatok támogatása támogatása.
önkormányzatok

A kiadás teljesítését a folyósító
szerv által benyújtott és a
nemzetgazdasági miniszter
által jóváhagyott finanszírozási
terv alapján végzi a Kincstár az
államháztartásról szóló törvény
végrehajtásáról szóló
368/2011. (XII. 31.) Korm.
rendelet (a továbbiakban:
Ávr.). 139. § (1b) bekezdés
szerint.
Az előirányzat folyósítása a
nemzetgazdasági miniszter
által jóváhagyott finanszírozási
terv alapján havonta végzi a
Kincstár az államháztartásról
szóló 2011. évi CXCV.
törvény 82. § (1) bekezdése
alapján.

Kincstár

Kincstár

Kincstár

Kincstár

A kiadások teljesítését a
folyósító szerv által benyújtott
és a nemzetgazdasági miniszter
által jóváhagyott finanszírozási
terv alapján végzi a Kincstár.

Kincstár

Vissza nem térítendő
támogatás formájában.

Emberi
Erőforrá
s
Támoga
táskezel
ő
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25 030560

Az előirányzat folyósítását - a
területi igazgatóságok
adatszolgáltatásai, pénzellátási
tervei alapján - a támogatások
teljesítéséhez igazodóan a
Kincstár végzi.
Az előirányzat folyósítása az
egyes pénzbeli szociális
ellátások elszámolásának
szabályairól szóló 62/2006.
(III. 27.) Korm. rendelet. 1. §ában foglaltak szerint végzi a
Kincstár.

2800

22 030614

Az egyes bányászati dolgozók
társadalombiztosítási
Megváltozott
Az R12-ben
kedvezményeiről szóló 23/1991. (II.
munkaképességűek
meghatározott
9.) Korm. rendeletben (a
jogosulti kör.
kereset-kiegészítése
továbbiakban: R12.) meghatározott
cél.

2
3
4

5 233288

C

D

Jogcímcsoport

B

Cím

1

Áht.
azonosító

A

Alcím

XLI. Adósságszolgálattal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezet központi kezelésű előirányzatai
2015. évi költségvetési kiadási előirányzatainak feladatterve
E

Jogcímnév

F

G

H

Előirányzat célja

Kifizetésben
részesülők
köre

Támogatás
biztosításának
módja

Devizában fennálló adósság és
követelések kamatelszámolásai
Devizahitelek
kamatelszámolásai
Nemzetközi pénzügyi
szervezetektől és külföldi
pénzintézetektől felvett
hitelek kamatelszámolásai

EBB hitelek
kamatelszámolása

Az adósságszolgálathoz
kapcsolódóan az előirányzatban
nevesített fizetési kötelezettség
teljesítése.

A fizetési
kötelezettség
kedvezményezettje

I

J

Támogatási
előleg

Rendelkezésre
bocsátás
módja

A Magyarország
gazdasági stabilitásáról
szóló 2011. évi
CXCIV. törvény (a
továbbiakban: Gst.)
13.§-a alapján az
államháztartásért
felelős miniszter az
Államadósság Kezelő
Központ Zrt. (a
továbbiakban: ÁKK.
Zrt.) útján jár el. Az
ÁKK Zrt. az Magyar
Nemzeti Banknál (a
továbbiakban: MNB)
és a Kincstárnál
vezetett fizetési
számláiról közvetlenül
teljesít kifizetést.

K

L

Vissz
afizeté
Biztosíték
s
határideje

M

N

Kezelő
szerv

Lebonyolító szerv

O
Európai
uniós
forrásból
finanszírozott
költségvetési
támogatás közreműködő
szervezete
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6. melléklet a 6/2015. (III. 18.) NGM rendelethez

ÁKK. Zrt.

2801

Az adósságszolgálathoz
kapcsolódóan az előirányzatban
nevesített fizetési kötelezettség
teljesítése.

A fizetési
kötelezettség
kedvezményezettje

7 233309

Az adósságszolgálathoz
ET Fejlesztési Bank
kapcsolódóan az előirányzatban
hiteleinek
nevesített fizetési kötelezettség
kamatelszámolásai
teljesítése.

A fizetési
kötelezettség
kedvezményezettje

8 241956

MÁV-tól és a
Az adósságszolgálathoz
GySEV-től 2002-ben kapcsolódóan az előirányzatban
átvállalt hitelek
nevesített fizetési kötelezettség
kamatelszámolásai teljesítése.

A fizetési
kötelezettség
kedvezményezettje

9 245912

ÁAK Rt-től 2002ben átvállalt
devizahitelek
kamatelszámolásai

Az adósságszolgálathoz
kapcsolódóan az előirányzatban
nevesített fizetési kötelezettség
teljesítése.

A fizetési
kötelezettség
kedvezményezettje

10 342984

EB/IMF hitelek
kamatelszámolásai

Az adósságszolgálathoz
kapcsolódóan az előirányzatban
nevesített fizetési kötelezettség
teljesítése.

A fizetési
kötelezettség
kedvezményezettje

ÁKK Zrt.

ÁKK Zrt.

ÁKK Zrt.

ÁKK Zrt.

ÁKK Zrt.
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KfW hitelek
kamatelszámolásai

2802

6 017574

A Gst. 13.§-a alapján
az államháztartásért
felelős miniszter az
ÁKK Zrt. útján jár el.
Az ÁKK Zrt. az MNBnél és a Kincstárnál
vezetett fizetési
számláiról közvetlenül
teljesít kifizetést.
A Gst. 13.§-a alapján
az államháztartásért
felelős miniszter az
ÁKK Zrt. útján jár el.
Az ÁKK Zrt. az MNBnél és a Kincstárnál
vezetett fizetési
számláiról közvetlenül
teljesít kifizetést.
A Gst. 13.§-a alapján
az államháztartásért
felelős miniszter az
ÁKK Zrt. útján jár el.
Az ÁKK Zrt. az MNBnél és a Kincstárnál
vezetett fizetési
számláiról közvetlenül
teljesít kifizetést.
A Gst. 13.§-a alapján
az államháztartásért
felelős miniszter az
ÁKK Zrt. útján jár el.
Az ÁKK Zrt. az MNBnél és a Kincstárnál
vezetett fizetési
számláiról közvetlenül
teljesít kifizetést.
A Gst. 13.§-a alapján
az államháztartásért
felelős miniszter az
ÁKK Zrt. útján jár el.
Az ÁKK Zrt. az MNBnél és a Kincstárnál
vezetett fizetési
számláiról közvetlenül
teljesít kifizetést.

Önkormányzatoktól
2011-ben átvállalt
devizahitelek kamata
(külföldi bank felé)

Az adósságszolgálathoz
kapcsolódóan az előirányzatban
nevesített fizetési kötelezettség
teljesítése.

A fizetési
kötelezettség
kedvezményezettje

12 338351

Önkormányzatoktól
2013-ban átvállalt
devizahitelek
kamatkiadásai

Az adósságszolgálathoz
kapcsolódóan az előirányzatban
nevesített fizetési kötelezettség
teljesítése.

A fizetési
kötelezettség
kedvezményezettje

13 346784

Önkormányzatoktól
2014-ben átvállalt
devizahitelek
kamatkiadásai

Az adósságszolgálathoz
kapcsolódóan az előirányzatban
nevesített fizetési kötelezettség
teljesítése.

A fizetési
kötelezettség
kedvezményezettje

14

Belföldi devizahitelek
kamata

15 334284

Az adósságszolgálathoz
Önkormányzatoktól
kapcsolódóan az előirányzatban
2011-ben átvállalt
nevesített fizetési kötelezettség
devizahitelek kamata
teljesítése.

A fizetési
kötelezettség
kedvezményezettje

16 346795

Az adósságszolgálathoz
Önkormányzatoktól
kapcsolódóan az előirányzatban
2014-ben átvállalt
nevesített fizetési kötelezettség
devizahitelek kamata
teljesítése.

A fizetési
kötelezettség
kedvezményezettje

A Gst. 13.§-a alapján
az államháztartásért
felelős miniszter az
ÁKK Zrt. útján jár el.
Az ÁKK Zrt. az MNBnél és a Kincstárnál
vezetett fizetési
számláiról közvetlenül
teljesít kifizetést.
A Gst. 13.§-a alapján
az államháztartásért
felelős miniszter az
ÁKK Zrt. útján jár el.
Az ÁKK Zrt. az MNBnél és a Kincstárnál
vezetett fizetési
számláiról közvetlenül
teljesít kifizetést.

ÁKK Zrt.

ÁKK Zrt.
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11 334273

A Gst. 13.§-a alapján
az államháztartásért
felelős miniszter az
ÁKK Zrt. útján jár el.
Az ÁKK Zrt. az MNBnél és a Kincstárnál
vezetett fizetési
számláiról közvetlenül
teljesít kifizetést.
A Gst. 13.§-a alapján
az államháztartásért
felelős miniszter az
ÁKK Zrt. útján jár el.
Az ÁKK Zrt. az MNBnél és a Kincstárnál
vezetett fizetési
számláiról közvetlenül
teljesít kifizetést.
A Gst. 13.§-a alapján
az államháztartásért
felelős miniszter az
ÁKK Zrt. útján jár el.
Az ÁKK Zrt. az MNBnél és a Kincstárnál
vezetett fizetési
számláiról közvetlenül
teljesít kifizetést.

ÁKK Zrt.

ÁKK Zrt.

ÁKK Zrt.

2803

18

2804

17

Devizakötvények
kamatelszámolásai
Külföld felé

19 223229

Az adósságszolgálathoz
1999-től kibocsátott
kapcsolódóan az előirányzatban
devizakötvények
nevesített fizetési kötelezettség
kamatelszámolása
teljesítése.

A fizetési
kötelezettség
kedvezményezettje

20 338362

Az
önkormányzatoktól
2013-ban átvállalt
devizakötvények
kamatkiadásai

A fizetési
kötelezettség
kedvezményezettje

21
22
23

Az adósságszolgálathoz
kapcsolódóan az előirányzatban
nevesített fizetési kötelezettség
teljesítése.

A forintban fennálló adósság és
követelések kamatelszámolásai
Forinthitelek kamatelszámolásai
Egyéb hitelek
kamatelszámolásai

EBB forint hitelek
kamatelszámolásai

Az adósságszolgálathoz
kapcsolódóan az előirányzatban
nevesített fizetési kötelezettség
teljesítése.

A fizetési
kötelezettség
kedvezményezettje

25 284101

Az adósságszolgálathoz
ET Fejlesztési Bank
kapcsolódóan az előirányzatban
Hiteleinek
nevesített fizetési kötelezettség
kamatelszámolásai
teljesítése.

A fizetési
kötelezettség
kedvezményezettje

A Gst. 13.§-a alapján
az államháztartásért
felelős miniszter az
ÁKK Zrt. útján jár el.
Az ÁKK Zrt. az MNBnél és a Kincstárnál
vezetett fizetési
számláiról közvetlenül
teljesít kifizetést.
A Gst. 13.§-a alapján
az államháztartásért
felelős miniszter az
ÁKK Zrt. útján jár el.
Az ÁKK Zrt. az MNBnél és a Kincstárnál
vezetett fizetési
számláiról közvetlenül
teljesít kifizetést.

ÁKK Zrt.

ÁKK Zrt.

ÁKK Zrt.

ÁKK Zrt.
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24 276645

A Gst. 13.§-a alapján
az államháztartásért
felelős miniszter az
ÁKK Zrt. útján jár el.
Az ÁKK Zrt. az MNBnél és a Kincstárnál
vezetett fizetési
számláiról közvetlenül
teljesít kifizetést.
A Gst. 13.§-a alapján
az államháztartásért
felelős miniszter az
ÁKK Zrt. útján jár el.
Az ÁKK Zrt. az MNBnél és a Kincstárnál
vezetett fizetési
számláiról közvetlenül
teljesít kifizetést.

Az adósságszolgálathoz
MÁV-tól 2011-ben
kapcsolódóan az előirányzatban
átvállalt forint hitelek
nevesített fizetési kötelezettség
kamata
teljesítése.

A fizetési
kötelezettség
kedvezményezettje

27 338373

Az
önkormányzatoktól
2013-ban átvállalt
forint hitelek
kamatkiadásai

Az adósságszolgálathoz
kapcsolódóan az előirányzatban
nevesített fizetési kötelezettség
teljesítése.

A fizetési
kötelezettség
kedvezményezettje

28 346806

Az adósságszolgálathoz
Önkormányzatoktól
kapcsolódóan az előirányzatban
2014-ben átvállalt
nevesített fizetési kötelezettség
forinthitelek kamata
teljesítése.

A fizetési
kötelezettség
kedvezményezettje

29
30

31 007537

32

33 016863

Államkötvények
kamatelszámolása
Piaci értékesítésű
államkötvények
kamatelszámolásai

Az adósságszolgálathoz
kapcsolódóan az előirányzatban
nevesített fizetési kötelezettség
teljesítése.

A fizetési
kötelezettség
kedvezményezettje

A Gst. 13.§-a alapján
az államháztartásért
felelős miniszter az
ÁKK Zrt. útján jár el.
Az ÁKK Zrt. az MNBnél és a Kincstárnál
vezetett fizetési
számláiról közvetlenül
teljesít kifizetést.

Az adósságszolgálathoz
Lakással kapcsolatos
kapcsolódóan az előirányzatban
államkötvények
nevesített fizetési kötelezettség
kamatelszámolásai
teljesítése.

A fizetési
kötelezettség
kedvezményezettje

A Gst. 13.§-a alapján
az államháztartásért
felelős miniszter az
ÁKK Zrt. útján jár el.

Hiányt finanszírozó
és adósságmegújító
államkötvények
kamatelszámolásai

Nem piaci értékesítésű
államkötvények
kamatelszámolása

ÁKK Zrt.

ÁKK Zrt.
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26 245956

A Gst. 13.§-a alapján
az államháztartásért
felelős miniszter az
ÁKK Zrt. útján jár el.
Az ÁKK Zrt. az MNBnél és a Kincstárnál
vezetett fizetési
számláiról közvetlenül
teljesít kifizetést.
A Gst. 13.§-a alapján
az államháztartásért
felelős miniszter az
ÁKK Zrt. útján jár el.
Az ÁKK Zrt. az MNBnél és a Kincstárnál
vezetett fizetési
számláiról közvetlenül
teljesít kifizetést.
A Gst. 13.§-a alapján
az államháztartásért
felelős miniszter az
ÁKK Zrt. útján jár el.
Az ÁKK Zrt. az MNBnél és a Kincstárnál
vezetett fizetési
számláiról közvetlenül
teljesít kifizetést.

ÁKK Zrt.

ÁKK Zrt.

ÁKK Zrt.

2805

Az adósságszolgálathoz
kapcsolódóan az előirányzatban
nevesített fizetési kötelezettség
teljesítése.

A fizetési
kötelezettség
kedvezményezettje

35 016896

Kamatmentes
adósság
kötvényesítésével
kapcsolatos
államkötvények
kamatelszámolásai

Az adósságszolgálathoz
kapcsolódóan az előirányzatban
nevesített fizetési kötelezettség
teljesítése.

A fizetési
kötelezettség
kedvezményezettje

36

Kincstárjegyek
kamatelszámolásai

Diszkont kincstárjegyek
kamatelszámolása

Az adósságszolgálathoz
kapcsolódóan az előirányzatban
nevesített fizetési kötelezettség
teljesítése.

A fizetési
kötelezettség
kedvezményezettje

38 233574

Az adósságszolgálathoz
Lakossági kincstárjegyek kapcsolódóan az előirányzatban
kamatelszámolása
nevesített fizetési kötelezettség
teljesítése.

A fizetési
kötelezettség
kedvezményezettje

ÁKK Zrt.

ÁKK Zrt.

ÁKK Zrt.

ÁKK Zrt.
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37 233563

A Gst. 13.§-a alapján
az államháztartásért
felelős miniszter az
ÁKK Zrt. útján jár el.
Az ÁKK Zrt. az MNBnél és a Kincstárnál
vezetett fizetési
számláiról közvetlenül
teljesít kifizetést.
A Gst. 13.§-a alapján
az államháztartásért
felelős miniszter az
ÁKK Zrt. útján jár el.
Az ÁKK Zrt. az MNBnél és a Kincstárnál
vezetett fizetési
számláiról közvetlenül
teljesít kifizetést.

2806

34 016874

Konszolidációval
kapcsolatos
államkötvények
kamatelszámolásai

Az ÁKK Zrt. az MNBnél és a Kincstárnál
vezetett fizetési
számláiról közvetlenül
teljesít kifizetést.
A Gst. 13.§-a alapján
az államháztartásért
felelős miniszter az
ÁKK Zrt. útján jár el.
Az ÁKK Zrt. az MNBnél és a Kincstárnál
vezetett fizetési
számláiról közvetlenül
teljesít kifizetést.
A Gst. 13.§-a alapján
az államháztartásért
felelős miniszter az
ÁKK Zrt. útján jár el.
Az ÁKK Zrt. az MNBnél és a Kincstárnál
vezetett fizetési
számláiról közvetlenül
teljesít kifizetést.

40
41

42 282412

43 234384

44 014803

45 233321

Adósság és követeléskezelés
egyéb kiadásai
Jutalékok és egyéb költségek
Deviza elszámolások

Piaci kibocsátások,
hitelfelvételek,
átvállalások
elszámolásai

Forint elszámolások

Állampapírok értékesítését
támogató kommunikációs
kiadások

Adósságkezelés költségei

Az adósságszolgálathoz
kapcsolódóan az előirányzatban
nevesített fizetési kötelezettség
teljesítése.

A fizetési
kötelezettség
kedvezményezettje

Az adósságszolgálathoz
kapcsolódóan az előirányzatban
nevesített fizetési kötelezettség
teljesítése.

A fizetési
kötelezettség
kedvezményezettje

Az adósságszolgálathoz
kapcsolódóan az előirányzatban
nevesített fizetési kötelezettség
teljesítése.

A fizetési
kötelezettség
kedvezményezettje

Adósságkezelés költségeinek
fedezése.

ÁKK Zrt.

A Gst. 13.§-a alapján
az államháztartásért
felelős miniszter az
ÁKK Zrt. útján jár el.
Az ÁKK Zrt. az MNBnél és a Kincstárnál
vezetett fizetési
számláiról közvetlenül
teljesít kifizetést.
A Gst. 13.§-a alapján
az államháztartásért
felelős miniszter az
ÁKK Zrt. útján jár el.
Az ÁKK Zrt. az MNBnél és a Kincstárnál
vezetett fizetési
számláiról közvetlenül
teljesít kifizetést.
A Gst. 13.§-a alapján
az államháztartásért
felelős miniszter az
ÁKK Zrt. útján jár el.
Az ÁKK Zrt. az MNBnél és a Kincstárnál
vezetett fizetési
számláiról közvetlenül
teljesít kifizetést.
Az összeget a Kincstár
az ÁKK Zrt. által
kibocsátott számla
alapján minden hónap
5-éig folyósítja
egyenlő részletekben.

ÁKK Zrt.
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ÁKK Zrt.

ÁKK Zrt.

Kincstár

2807

2808

7. melléklet a 6/2015. (III. 18.) NGM rendelethez

XLII. A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai fejezet központi kezelésű előirányzatai
2015. évi költségvetési kiadási előirányzatainak feladatterve

3

334262

Jogcímcsoport

Cím

C D

E

Jogcímnév

Diákhitel 2 konstrukció
kamattámogatása
Lakástámogatások

4

005137

Egyéb lakástámogatások

F

G

H

I

J

K

L

M

Előirányzat célja

Kifizetésben
részesülők
köre

Támogatás
biztosításának
módja

Támogatási
előleg

Rendelkezésre
bocsátás
módja

Visszafizetés
határideje

Biztosíték

Kezelő
szerv

Diákhitel konstrukció
kamattámogatása

A hallgatói
hitelrendszerről szóló
1/2012. (I. 20.) Korm.
rendeletben (a
továbbiakban: R13.)
meghatározott kör.

A lakáscélú állami
támogatásokról szóló
12/2001. (I. 31.) Korm.
rendeletben (a
továbbiakban: R14.), a
fiatalok, valamint a
többgyermekes családok
lakáscélú kölcsöneinek
Lakástámogatási rendszer állami támogatásáról
szóló 134/2009. (VI. 23.)
kiadásai
Korm. rendeletben (a
továbbiakban: R15.), a
lakásépítési támogatásról
szóló 256/2011. (XII. 6.)
Korm. rendeletben (a
továbbiakban: R16.), az
otthonteremtési
kamattámogatásról szóló

A támogatás
folyósítása az R13.
29. §-a alapján
történik

Kincstár

Az R14., az R15.,
az R16., az R17., az
R18.,és az R19.
alapján a Kincstár
végzi.

Kincstár

N

O
Európa
i uniós
forrásb
ól
finanszírozo
tt
költség
Lebonyolító szerv vetési
támoga
tás
közreműköd
ő
szervezete
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5

B

Alcím

2

A

Áht.
azonosító

1

9

059262

10 206158
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Vállalkozások folyó támogatása
Egyéb vállalati támogatások
Termelési támogatás

6
7
8

341/2011. (XII. 29.)
Korm. rendeletben (a
továbbiakban: R17.), a
devizakölcsönök
törlesztési árfolyamának
rögzítését érintő
megtérítésről és a
közszférában dolgozók
támogatásáról szóló
57/2012. (III. 30.) Korm.
rendeletben (a
továbbiakban: R18.) ,és a
lakáselőtakarékosság
állami támogatásáról
szóló 215/1996. (XII.
23.) Korm. rendeletben
(a továbbiakban: R19.)
meghatározott jogosulti
kör.

A költségvetési támogatás
a Bányavagyon-hasznosító
Nonprofit Közhasznú Kft.
által kifizetett, az
Mecseki
uránbányászatban 1993.
uránbányászok
Bányavagyon-hasznosító Utólagos
baleseti járadékainak december 31-ig keletkezett
Nonprofit Közhasznú
utalványozás
és egyéb kártérítési baleseti járadékokat és a
Kft.
havonta
kötelezettségeinek
munkavégzéssel
átvállalása
kapcsolatos egyéb
kártérítési
kötelezettségeket téríti
meg.
A korábbi évek során a
vállalkozások folyó
támogatásai között
Egyéb megszűnt
szerepelt, de azóta már
jogcímek miatt járó
korábbi jogosultak
megszűnt egyes
támogatás
támogatások előre nem
látható kötelezettségeinek
teljesítése.

A folyósításról havi
elszámolás alapján
a NAV
gondoskodik.

NFM

A folyósításról a
NAV gondoskodik.

NAV

2809

12 019051

13 341739

Eximbank Zrt.
kamatkiegyenlítése

Fuvarozók kamattámogatása

Szociálpolitikai menetdíj
támogatás

A Magyar Export-Import
Bank Részvénytársaság
kamatkiegyenlítési
rendszeréről szóló
85/1998. (V. 6.) Korm.
rendelet és a Magyar
Export-Import Bank
Részvénytársaság és a
Magyar Exporthitel
Biztosító Részvénytársaság
központi költségvetéssel
Eximbank Zrt
történő elszámolásának
részletes szabályairól szóló
16/1998. (V.20.) PM
rendelet (a továbbiakban:
R20.) alapján az Eximbank
Zrt. hitelnyújtásait és
követelésvásárlásait
támogató
kamatkiegyenlítési
rendszerből eredő
kifizetések teljesítése.
A KAVOSZ
Vállalkozásfejlesztési Zrt.
autópályák, autóutak és
főutak használatáért
fizetendő, megtett úttal
arányos díj fizetését
szolgáló programjához
kapcsolódó állami
kezességvállalásról és
KAVOSZ
kamattámogatásról szóló
Vállalkozásfejlesztési
232/2013. (VI. 30.) Korm.
Zrt.
rendelet alapján az Útdíj
Hitelprogramhoz
kapcsolódó
hitelszerződéseken
alapuló, a KAVOSZ
Vállalkozásfejlesztési Zrt.
által nyújtott kölcsönökhöz
kapcsolódó
kamattámogatás kifizetése.
közlekedési szolgáltató,
A közszolgáltatási utazási ha a személyszállítási
kedvezményekből
közszolgáltatási
származó bevételkiesés tevékenységet
ellentételezése.
közszolgáltatási
szerződés alapján

Az R20. alapján.

Az R20. alapján.
A támogatást a
Kincstár utalványa
alapján a NAV
folyósítja.

Kincstár

A KAVOSZ
Vállalkozásfejlesz
tési Zrt.
autópályák,
autóutak és főutak
használatáért
fizetendő, megtett
úttal arányos díj
fizetését szolgáló
programjához
kapcsolódó állami
kezességvállalásró
l és
kamattámogatásró
l szóló 232/2013.
(VI. 30.) Korm.
rendelet alapján.

Időarányosan
történik.

Kincstár

Az Sztv.
felhatalmazása
alapján
a szociálpolitikai
menetdíjtámogatás

A támogatás
folyósításával
kapcsolatban az
Sztv.-ben és az
R21-ben
nem szabályozott

NAV
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14 196835

Normatív támogatások

2810

11

Egyéb költségvetési kiadások
Vegyes kiadások

17 031006

Felszámolásokkal
kapcsolatos kiadások

18 031017

Szanálással kapcsolatos
kiadások

19 031028

Magán- és egyéb jogi
személyek kártérítése

A felszámolási eljárásról
szóló 1986. évi 11.
törvényerejű rendeletből (a
továbbiakban: Tvr.), a
csődeljárásról és a
felszámolási eljárásról
szóló 1991. évi XLIX.
törvényből (a
továbbiakban: Cstv.), a
cégnyilvánosságról, a
Felszámolók,
bírósági cégeljárásról és a végelszámolók,
végelszámolásról szóló
járadékos hitelezők,
2006. évi V. törvényből (a bérgarancia biztosok.
továbbiakban: Ctv.),
valamint az egyesülési
jogról, a közhasznú
jogállásról, valamint a civil
szervezetek működéséről
és támogatásáról szóló
2011. évi CLXXV.
törvényből eredő fizetési
kötelezettségek
kiegyenlítése.
Az állami szanálási eljárás
megszűnésével kapcsolatos
feladatokról szóló 28/1992.
(XII.4.) PM rendeletben (a Felszámoló
továbbiakban: R22.)
rögzített fizetési
kötelezettségekből adódó
feladatok elvégzése.
A nemzetgazdasági
Az egyes bírósági
miniszter által képviselt
határozatok, peren kívüli
állam számára fizetési
egyezséget jóváhagyó
iratok alapján az állam
kötelezettség alapját
által kártérítésben
képező jogerős bírósági
ítéletben, végzésben vagy részesülő

kérdésekben a NAV
az adózás rendjéről
szóló törvény
költségvetési
támogatásokra
vonatkozó
rendelkezései
alapján jár el.
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15
16

nyújtja, vagy a
megállapításának
közlekedésszervező, ha a és
közszolgáltatással
igénybevételének
összefüggő díjakból
szabályairól szóló
származó bevételek
121/2012. (VI.
beszedését végzi
26.) Korm.
rendelet (a
továbbiakban:
R21.) alapján.

A Tvr.-ben, a Cstvben és a Ctv-ben
meghatározott
módon.

Az R22-ben
meghatározott
módon.

A jogerős bírósági
határozatok,
ítéletek, peren
kívüli egyezséget
jóváhagyó iratok
alapján.

2811

Az előirányzat a
honvédelmi igazgatási
feladatok támogatására, a
fővárosi- és megyei
védelmi bizottságok
Honvédelmi- és
működésének
költségvetési szervek,
gazdasági felkészülés támogatására, a területi- és fejezeti kezelésű
központi kiadásai
helyi védelmi igazgatás
előirányzatok
feladatainak támogatására,
honvédelmi igazgatási
képzések finanszírozására,
a gazdaságfelkészítés
feladatainak támogatására,

A honvédelmi
miniszter által
előkészített
kormányhatározatal
apján történő
végleges
átcsoportosítás

Honvédel
mi
Minisztéri
um (a
továbbiak
ban: HM)
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21 265767

Védelmi felkészítés
előirányzatai

2812

20

peren kívüli egyezséget
magánszemélyek.
Emberi Jogok Európai
jóváhagyó iratban
Bírósága és az Európai
meghatározott
Unió Bírósága által
kártérítések, illetve a
hozott ítéletek, illetve
peres eljárással
határozatok alapján
kapcsolatos költségek
meghatározott
megtérítése.
jogosultak.
A Nyugdíjfolyósító
Igazgatóság által fizetett
járadék megtérítése.
Emellett az állami vezetői
mulasztások, illetve az
állam nevében elkövetett
jogsértések áldozatait
megillető kártérítésekről
szóló 33/2010, (VI. 11.)
OGY határozat III. 1.
pontja szerinti igények
forrásbiztosítása is ezen
előirányzatról történik.
Az Emberi Jogok Európai
Bírósága és az Európai
Unió Bírósága által hozott
ítéletek, illetve határozatok
és az ezekre tekintettel
kötött megállapodások
alapján az államot terhelő
fizetési kötelezettségek
megtérítésével kapcsolatos
kifizetések
forrásbiztosítása.

23 031039

A honvédelmi
miniszter által
előkészített
kormányhatározatal
apján történő
végleges
átcsoportosítás
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22 265778

és a közszolgálati média
különleges jogrendi
időszaki működésre
történő felkészítésére, a
honvédelmi feladatok (pl.
állami céltartalék készletek
fenntartása, védőeszköz
készletek karbantartása)
támogatására szolgál.
Az előirányzat a speciális
objektumok
üzemeltetésére, a védelmi
igazgatás
infokommunikációs
rendszerének
működtetésére,
Költségvetési szervek, a
Honvédelmi Tanács és
fenntartására,
fejezeti kezelésű
a Kormány speciális
fejlesztésére, a NATO
előirányzatok és
működési feltételeinek
Válságreagálási
központi kezelésű
biztosítása
Rendszerrel összhangban előirányzatok.
álló Nemzeti Intézkedési
Rendszer működtetésére,
és a különleges
jogrendben történő
vezetési feltételek
biztosítására szolgál.
Az előirányzat a volt
nyugati hadifoglyok
hitelutalványainak
rendezése, a külföldiek
földmegváltási ügyeinek
rendezése, illetve az
ismeretlen helyen
tartózkodók forint
követeléseinek rendezése
szolgál.
Az előirányzat a kárpótlási
A kifizetésre jogosult
jegyek Központi
Egyéb vegyes kiadások
magánszemélyek
Elszámolóház és Értéktár
(Budapest) Zrt.-be történő
beszállításához kapcsolódó
feladatok ellátására
szolgál.
Az Országos
Betétbiztosítási Alappal a
hitelintézetekről és
pénzügyi vállalkozásokról
szóló 2013. évi
CCXXXVII. törvény

HM

Kincstár

2813

A Kincstár a NAV
adatszolgáltatása
alapján az e célra
megnyitott
lebonyolítási
számláról – az Szf.
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1% SZJA közcélú
felhasználása

2814

24 202996

alapján kötött megbízási
szerződésből eredő,
megbízás ellátásával
összefüggésben felmerült
költségek megtérítése.
Az előirányzat a
szerencsejáték
szervezéséről szóló 1991.
évi XXXIV. törvény
alapján a koncessziós
szerződések
összefüggésében felmerülő
kiadások fedezetéül
szolgál.
Az
előirányzat
nyújt
fedezetet
a
központi
költségvetés
közvetlen
kiadásainak
és
bevételeinek
pénzforgalmához
kapcsolódóan
felmerült
kiadásokra, ideértve a
postaköltségeket, a GIRO
és a VIBER költségeit,	
  
Elektronikus Fizetési és
Elszámolási
Rendszer
díjszámla
teljesítésével
kapcsolatos költségeket, a
devizaköltségeket, illetve
az
MNB
negatív
kamatelszámolásait.
Fedezetül szolgál továbbá
az
országgyűlési
képviselők
választása
kampányköltségeinek
átláthatóvá tételéről szóló
2013. évi LXXXVII.
törvény szerint folyósított
támogatásoknak.
A személyi
A személyi
jövedelemadóról szóló
jövedelemadó
törvény lehetővé teszi a
meghatározott részének
magánszemélyeknek, hogy az adózó rendelkezése
szerinti felhasználásáról
befizetett adója
szóló
meghatározott részének

Mehib és Eximbank
behajtási jutaléka

26 249601

Ügyfélnek visszajáró
vámbiztosíték, egyéb
vámvisszatérítések

27 331173

A gazdálkodó szervezetek
Gazdálkodó szervezetek által befizetett termékdíjáltal befizetett termékdíj- visszaigénylésekkel
kapcsolatos kiadások
visszaigénylés
teljesítése.

28 348551

Átmeneti hulladékközszolgáltatással
kapcsolatos kiadások

Az egyes
közszolgáltatások
ellátásáról és az ezzel
összefüggő
törvénymódosításokról

A környezetvédelmi
termékdíjról szóló
2011. évi LXXXV.
törvényben
meghatározott jogosulti
kör

A katasztrófavédelem
által kijelölt közérdekű
közszolgáltató.
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25 220822

felhasználásáról az adóévet 1996. évi CXXVI.
követő évben külön
törvényben (a
törvényben rögzített
továbbiakban: Szf. tv.)
mértékben, megjelölt
meghatározott
kedvezményezett(ek)
kedvezményezetti kör
javára és eljárás szerint
nyilatkozatban
rendelkezzék. A
magánszemély e jogának
megvalósulását szolgálja
az előirányzat.
A Magyar Export-Import
Bank Részvénytársaságról
és a Magyar Exporthitel
Biztosító
Részvénytársaságról szóló
1994. évi XLII. törvény
Eximbank Zrt. és
8/A. § (2) bekezdése és az MEHIB Zrt.
R20. alapján az Eximbank
Zrt.-t és a MEHIB Zrt.-t
megillető, az állam részére
behajtott követelések után
járó jutalék kifizetése.
A vámeljárások során a
vám és nem közösségi
adók és díjak megfizetése
céljából az ügyfél által
nyújtott és fel nem
használt vámbiztosíték
A vámeljárások alanyai.
visszafizetése, valamint a
behozatali és kiviteli
vámok kérelemre történő
visszafizetése az ügyfél
részére.

tv. 3. §-a előírásainak
figyelembevételével
– a támogatást
folyósítja.

Az R20. alapján.

Kincstár

A NAV lehívása
alapján a Kincstár
folyósít.

NAV

Visszaigénylési
eljárást követően a
NAV lehívása
alapján a Kincstár a
gazdálkodó
szervezetek által
befizetett termékdíjvisszaigénylés
céljából nyitott
számláról folyósítja.
A
katasztrófavédelem
által kijelölt
közérdekű
közszolgáltató

NAV

2815

29

30 016412

31 016423

32 031183

34 256067

Az Eximbank Zrt. által,
állami készfizető kezesség
Eximbank Zrt. által vállalt
az Eximbank Zrt-n
mellett vállalt
garanciaügyletekből eredő
keresztül a garancia
garanciaügyletekből eredő
jogosultja
fizetési kötelezettség
fizetési kötelezettség
teljesítése az R20. alapján.
A MEHIB Zrt. által, állami
készfizető kezesség mellett
MEHIB Zrt. általi biztosítási
a MEHIB Zrt.-n
vállalt biztosítási
tevékenységből eredő fizetési
keresztül a biztosítás
ügyletekből eredő fizetési
jogosultja
kötelezettség
kötelezettség teljesítése az
R20. alapján.
A Garantiqa Hitelgarancia
Zrt. garanciaügyleteihez
kapcsolódó állami
viszontgaranciából eredő
fizetési kötelezettség
Garantiqa Hitelgarancia Zrt. teljesítése a költségvetési
Garantiqa Hitelgarancia
garanciaügyleteiből eredő
viszontgarancia
Zrt.
vállalásának és
fizetési kötelezettség
érvényesítésének részletes
szabályairól szóló 48/2002.
(XII. 28.) PM rendelet (a
továbbiakban: R23.)
alapján.
Az Agrár-Vállalkozási
Hitelgarancia Alapítvány
Agrár-Vállalkozási
garanciaügyleteihez
Hitelgarancia Alapítvány
Agrár-Vállalkozási
kapcsolódó állami
garanciaügyleteiből eredő
Hitelgarancia Alapítvány
viszontgaranciából eredő
fizetési kötelezettség
fizetési kötelezettség
teljesítése az R23. alapján
A közszférában dolgozók
lakáshiteleihez vállalt
kezességből eredő fizetési
kötelezettség

A közszférában dolgozók
lakáshiteleihez vállalt
hitelnyújtó pénzügyi
állami készfizető
intézmények
kezességből eredő fizetési
kötelezettség teljesítése.

átmeneti ellátásért
járó közszolgáltatási
díjból nem fedezhető,
indokolt költségeit a
központi költségvetés
az ellátásért felelős
önkormányzat útján
téríti meg.

Az R20-ban
meghatározottak
szerint.

Kincstár

Az R20-ban
meghatározottak
szerint.

Kincstár

Az R23-ben
meghatározottak
szerint.

Kincstár

Az R23-ben
meghatározottak
szerint.

Kincstár

Az állam által vállalt
kezesség
előkészítésének és a
kezesség
beváltásának eljárási
rendjéről szóló

NAV
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33 208471

Állam által vállalt kezesség és
viszontgarancia érvényesítése

2816

szóló 2013. évi CXXXIV.
törvény alapján a
hulladékgazdálkodási
közszolgáltatás ideiglenes
ellátásának 2015. évi
finanszírozása.

35 257934

Agrárhitelekhez vállalt
kezességekből eredő fizetési
kötelezettség

Agrárhitelekhez vállalt
állami készfizető
kezességekből eredő
fizetési kötelezettség
teljesítése.

36 265834

A "fészekrakó" programhoz
vállalt kezességből eredő
fizetési kötelezettség

a fiatalok
lakáskölcsönéhez
kapcsolódó állami
hitelnyújtó pénzügyi
készfizető kezességekből intézmények
eredő fizetési kötelezettség
teljesítése.

37 254012

MFB Zrt. által nyújtott
hitelekből és vállalt
garanciaügyletekből eredő
fizetési kötelezettség

A Magyar Fejlesztési Bank
Zrt. által állami készfizető
kezesség mellett nyújtott
Magyar Fejlesztési Bank
hitelekből és vállalt
Zrt.
garanciaügyletekből eredő
fizetési kötelezettség
teljesítése.

38 294179

Áthidaló hitelprogramra
vállalt kezességekből eredő
fizetési kötelezettség

A lakáscélú kölcsönnel
rendelkező természetes
személyek áthidaló
kölcsönére vállalt állami
kezességekből eredő
fizetési kötelezettség
teljesítése.

39 343017

A devizakölcsönnel
Gyűjtőszámla hitelprogramra
rendelkező természetes
vállalt kezességekből eredő
személyek
fizetési kötelezettség
gyűjtőszámlahitelére

hitelnyújtó pénzügyi
intézmények

hitelnyújtó pénzügyi
intézmények

hitelnyújtó pénzügyi
intézmények

Az állam által vállalt
kezesség
előkészítésének és a
kezesség
beváltásának eljárási
rendjéről szóló
110/2006. (V. 5.)
Korm. rendeletben
meghatározottak
szerint.
A fiatalok
lakáskölcsönéhez
kapcsolódó állami
kezesség
vállalásának és
érvényesítésének
részletes szabályairól
szóló 4/2005. (I. 12.)
Korm. rendelet
alapján.
Az állam által vállalt
kezesség
előkészítésének és a
kezesség
beváltásának eljárási
rendjéről szóló
110/2006. (V. 5.)
Korm. rendeletben
meghatározottak
szerint.
Az állam által vállalt
kezesség
előkészítésének és a
kezesség
beváltásának eljárási
rendjéről szóló
110/2006. (V. 5.)
Korm. rendeletben
meghatározottak
szerint.
A lakáscélú
kölcsönökre
vonatkozó állami
készfizető kezesség

NAV

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2015. évi 34. szám

110/2006. (V. 5.)
Korm. rendeletben
meghatározottak
szerint.

NAV

NAV

NAV

NAV

2817

Az E-útdíj fizetési célú
hitelprogramhoz vállalat
kezességekből eredő
fizetési kötelezettség
teljesítése.

40 343028

E-útdíj fizetési célú
hitelprogramhoz vállalat
kezességekből eredő fizetési
kötelezettség

41

Az 1993. június 30. előtt
kötött betétszerződések
Takarékbetétek
alapján elhelyezett
visszafizetésért vállalt állami pénzeszközök
kezességekből eredő fizetési megfizetésére vállalt
állami kezességből eredő
kötelezettség
fizetési kötelezettség
teljesítése.

43

44 001436

Kormányzati rendkívüli
kiadások
Pénzbeli kárpótlás

Pénzbeli kárpótlás

A takarékbetétek
jogosultjai

Az életüktől és
szabadságuktól politikai
okból jogtalanul
megfosztottak
A T4-ben meghatározott
kárpótlásáról szóló 1992. jogosulti kör
évi XXXII. törvényben (a
továbbiakban: T4.)
foglaltak végrehajtása.

Az előirányzat
folyósítása a
folyósító szerv által
benyújtott elszámolás
alapján, teljesítéshez
igazodóan, a Kincstár
rendelkezése alapján
történik.

NAV

Kincstár
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KAVOSZ Pénzügyi
Szolgáltatásokat
Közvetítő Zrt.

igénybevételének és
beváltásának
részletes szabályairól
szóló 154/2009. (VII.
23.) Korm.
rendeletben
meghatározottak
szerint.
A KAVOSZ
Vállalkozásfejlesztés
i Zrt. autópályák,
autóutak és főutak
használatáért
fizetendő, megtett
úttal arányos díj
fizetését szolgáló
programjához
kapcsolódó állami
kezességvállalásról
és kamattámogatásról
szóló 232/2013. (VI.
30.) Korm. rendelet
szerint.
A folyósítás az NGM
utalványa alapján a
hitelintézetekről és
pénzügyi
vállalkozásokról
szóló 2013. évi
CCXXXVII. törvény
216. §-a alapján az
Országos
Betétbiztosítási Alap
megbízáson alapuló
részvételével
történik.

2818

vállalt állami
kezességekből eredő
fizetési kötelezettség
teljesítése.

46 209511

47
48

Az 1947-es párizsi
békeszerződésből eredő
kárpótlás

Pénzbeli kárpótlás
folyósítási költségei

Az előirányzat a pénzbeli
kárpótlási előirányzatokkal A folyósítást végző szerv
összefüggő igazgatási
folyósítási
költségtérítésben
feladatok elvégzésével
részesül.
kapcsolatos költségek
fedezetéül szolgál.

Garancia és hozzájárulás a
társadalombiztosítási
ellátásokhoz
Egészségbiztosítási Alap
támogatása

A társadalombiztosítás
ellátásaira és a
magánnyugdíjra
jogosultakról, valamint e
szolgáltatások fedezetéről
szóló 1997. évi LXXX.
Egészségbiztosítási Alap
törvényben meghatározott
személyek után a központi
költségvetés által fizetendő
egészségügyi szolgáltatási
járulék fedezetét biztosítja
az előirányzat.

49 266101

Járulék címen átadott
pénzeszköz

50 329895

Rokkantsági,
Az előirányzat a
rehabilitációs ellátások
rokkantsági, rehabilitációs
Egészségbiztosítási Alap
részbeni fedezetére átadott ellátások részbeni
pénzeszköz
fedezetéül szolgál.

51 338439

Kiadások támogatására
pénzeszköz-átadás

Az előirányzat az
Egészségbiztosítási Alap
bevételeként szolgál.

Egészségbiztosítási Alap

Az előirányzat
folyósítása a
folyósító szerv által
benyújtott elszámolás
alapján, teljesítéshez
igazodóan, a Kincstár
rendelkezése alapján
történik.
Az előirányzat
folyósítását
a folyósító szerv
által benyújtott és a
nemzetgazdasági
miniszter által
jóváhagyott
finanszírozási terv
alapján végzi a
Kincstár.

Az átutalást a
Kincstár
finanszírozási terv
alapján végzi az Ávr.
136. § (2) bekezdése
szerint.

Az átutalást a
Kincstár
finanszírozási terv
alapján végzi az Ávr.
139. § (1b)
bekezdése szerint.
Az átutalást a
Kincstár az Ávr.
139. § (1a)
bekezdésben
meghatározottak
szerint végzi.

Kincstár

Kincstár
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45 196934

A Párizsi
Békeszerződésről szóló
1947. évi XVIII. törvény
27. Cikke 2. pontjában
A T5-ben meghatározott
foglaltak végrehajtásáról jogosulti kör
szóló 1997. évi X. törvény
(a továbbiakban: T5.)
végrehajtása.

Kincstár

Kincstár

Kincstár

2819

53

Nemzetközi kiadások
elszámolásai
Nemzetközi tagdíjak

54 295991

IBRD alaptőkeemelés

55 029241

IBRD alaptőke
értékállóságának
biztosítása

56 208987

CEB tagdíj

Bruegel tagdíj

58 338440

EIB tőkeemelés

59 346739

IFC tőkeemelés

60 348106

NBB alaptőke
hozzájárulás

A Világbankban fennálló
tulajdoni részarányunk
Világbank
szinten tartását szolgáló
tőkeemelés teljesítése.
A Világbank felé
Magyarország által a
korábbi években, nemzeti
valutában vállalt
kötelezettségek USD
Világbank
összegre történő
átalakítását célzó kiadás
teljesítése.
Magyarországnak az
Európa Tanács Fejlesztési
Európa Tanács
Bankjában lévő tagsága
Fejlesztési Bankja
fenntartását szolgáló tagdíj
fizetése.
Magyarországnak a
brüsszeli Európai
Európai Nemzetközi
Nemzetközi Gazdasági
Gazdasági
Kutatóközpontban lévő
Kutatóközpont
tagsága fenntartását
szolgáló tagdíj fizetése
Magyarországnak az
Európai Beruházási
Bankban fennálló
Európai Beruházási
részesedésének növelését Bank
szolgáló kifizetés
teljesítése.
A Világbankhoz tartozó
Nemzetközi Pénzügyi
Társaságban
végrehajtandó, a
Nemzetközi Pénzügyi
Világbankban kialakuló új Társaság
tulajdonosi részarányok
követését szolgáló
tőkeemelés teljesítése.
Magyarországnak a
moszkvai székhelyű
Nemzetközi Beruházási
Nemzetközi Beruházási
Bankban fennálló
Bank
részesedésének növelését
szolgáló kifizetés
teljesítése.

A Kincstár folyósít a
Nemzetgazdasági
Minisztérium
utalványa alapján.

A Kincstár folyósít a
Nemzetgazdasági
Minisztérium
utalványa alapján.

A Kincstár folyósít a
Nemzetgazdasági
Minisztérium
utalványa alapján.
A Kincstár folyósít a
Nemzetgazdasági
Minisztérium
utalványa alapján.
A Kincstár folyósít a
Nemzetgazdasági
Minisztérium
utalványa alapján.

A Kincstár folyósít a
Nemzetgazdasági
Minisztérium
utalványa alapján.

A Kincstár folyósít a
Nemzetgazdasági
Minisztérium
utalványa alapján.
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57 257978

2820

52

62

63

64

65

66

67

Nemzetközi multilaterális
segélyezési tevékenység

A Világbankhoz tartozó
Nemzetközi Fejlesztési
Nemzetközi Fejlesztési
010795
IDA alaptőke-hozzájárulás Társulás alapfeltöltéséhez
Társulás
vállalt hozzájárulás
teljesítése.
A világ legkevésbé fejlett,
súlyosan eladósodott
(HIPC) országok
adósságainak rendezésére
IMF HIPC
segélyprogramban való
235534
a Nemzetközi Valutaalap Nemzetközi Valutaalap
részvétel kamattámogatása által kidolgozott
nemzetközi programhoz
kapcsolódó
kamattámogatás teljesítése.
Az Európai Újjáépítési és
Fejlesztési Bank által
Hozzájárulás az EBRD
Európai Újjáépítési és
kezelt Nyugat-Balkáni
által kezelt Nyugat277789
Fejlesztési Bank
Balkáni Alaphoz
Alaphoz való magyar
hozzájárulás teljesítése.
Az Európai Unió
Szomszédsági Beruházási
Eszköz programjához
EU Szomszédsági
282090
Európai Bizottság
történő csatlakozásból
Beruházási Eszköz
adódó fizetési
kötelezettség teljesítése.
Magyarország nemzetközi
pénzügyi szervezetekben
nemzetközi pénzügyi
vállalt tagságaihoz
010849
Egyéb kiadások
szervezetek
kapcsolódó járulékos
jellegű kiadások teljesítése.
Hozzájárulás az EU
költségvetéséhez

68 269945

ÁFA alapú hozzájárulás

Az EU költségvetéséhez
való áfa-alapú befizetési
kötelezettség teljesítése.

69 269956

GNI alapú hozzájárulás

Az EU költségvetéséhez
való GNI-alapú befizetési Európai Bizottság
kötelezettség teljesítése.

Brit korrekció

Az EU költségvetéséhez
való, ún. brit korrekciós
befizetési kötelezettség
teljesítése.

70 269967

Európai Bizottság

Európai Bizottság

A Kincstár folyósít a
Nemzetgazdasági
Minisztérium
utalványa alapján

A kifizetéseket a
Magyar Nemzeti
Bank intézkedése
alapján teljesíti a
Kincstár.
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61

A Kincstár folyósít a
Nemzetgazdasági
Minisztérium
utalványa alapján.
A Kincstár folyósít a
Nemzetgazdasági
Minisztérium
utalványa alapján
A Kincstár folyósít a
Nemzetgazdasági
Minisztérium
utalványa alapján .

Havonta az
Európai Bizottság
fizetési felhívása
alapján
Havonta az
Európai Bizottság
fizetési felhívása
alapján
Havonta az
Európai Bizottság
fizetési felhívása
alapján

A Kincstár utal az
Európai Bizottság
MNB-nél vezetett
számlára.
A Kincstár utal az
Európai Bizottság
MNB-nél vezetett
számlára.
A Kincstár utal az
Európai Bizottság
MNB-nél vezetett
számlára.

2821

72 209533 Követeléskezelés költségei

Az állam külföldi és
belföldi követeléseinek
A fizetési kötelezettség
rendezése során felmerülő
kedvezményezettje
járulékos jellegű kiadások
teljesítése.

73
74

Alapok támogatása
Nemzeti Foglalkoztatási Alap
támogatása

75 335006

Költségvetési támogatás

Elkülönített állami
Nemzeti Foglalkoztatási
pénzalap részére központi
Alap
támogatás biztosítása.

76 335017

Munkahelyvédelmi
akciótervvel összefüggő
hozzájárulás NFA-nak

Elkülönített állami
Nemzeti Foglalkoztatási
pénzalap részére központi
Alap
támogatás biztosítása.
Elkülönített állami
pénzalap részére központi Bethlen Gábor Alap
támogatás biztosítása.

Bethlen Gábor Alap
támogatása

78 226165

Elkülönített állami
Központi Nukleáris Pénzügyi
Központi Nukleáris
pénzalap részére központi
Alap támogatása
Pénzügyi Alap
támogatás biztosítása.

79 251001

Wesselényi Miklós Ár- és
Belvízvédelmi Kártalanítási
Alap támogatása

80 349139

Elkülönített állami
Nemzeti Kutatási,
Nemzeti Kutatási, Fejlesztési
pénzalap részére központi Fejlesztési és Innovációs
és Innovációs Alap támogatása
támogatás biztosítása.
Alap

Elkülönített állami
Wesselényi Miklós Árpénzalap részére központi és Belvízvédelmi
támogatás biztosítása.
Kártalanítási Alap

Vissza nem térítendő
támogatás melyet
a 2014. évi Kttv.
67- 68. §-a alapján a
Kincstár utal át.

Kincstár

Részletekben
történik.

Az Ávr.133. § (4)
bekezdése szerint,
előirányzatfelhasználási terv
alapján.
Az Ávr. 133. § (4)
bekezdése szerint,
előirányzatfelhasználási terv
alapján.
Az Ávr. 133. § (4)
bekezdése
szerint, előirányzatfelhasználási terv
alapján.
Az Ávr. 133. § (4)
bekezdése szerint,
előirányzatfelhasználási terv
alapján.
Az Ávr. 133. § (4)
bekezdése szerint,
előirányzatfelhasználási terv
alapján.
Az Ávr. 133. § (4)
bekezdése szerint,
előirányzatfelhasználási terv
alapján.

Kincstár

Kincstár

Kincstár

Kincstár

Kincstár

Kincstár
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A Magyarország
2014. évi központi
költségvetéséről
szóló 2013. évi
van rá
CCXXX. törvény lehetőség
(a továbbiakban:
2014. évi Kttv.)
67-68. §-a szerint.
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A települési önkormányzatok
71 340573 adósságkonszolidációjához
kapcsolódó állami támogatások

Az adósságkonszolidáció
időpontjában
adósságrendezési eljárás
Települési
alatt álló települési
önkormányzatok
önkormányzatok eljárás
lezárását követő 60 napon
belüli konszolidációja.
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IX. Határozatok Tára

A köztársasági elnök 129/2015. (III. 18.) 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 magyarság megmaradása és a magyar kultúra megőrzése érdekében a kanadai diaszpórában végzett
fáradhatatlan munkája elismeréseként
Molnár András, Magyarország vancouveri tiszteletbeli főkonzulja, a Molnár Cégcsoport elnöke részére a
MAGYAR ÉRDEMREND LOVAGKERESZTJE
polgári tagozata
kitüntetést adományozom.
Budapest, 2015. február 24.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

Ellenjegyzem:
Budapest, 2015. március 2.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

KEH ügyszám: VIII-1/01225-2/2015.
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A köztársasági elnök 130/2015. (III. 18.) 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 gazdaság élénkítése, valamint a hazai munkahelyteremtés érdekében végzett kiemelkedő szakmai,
vezetői és társadalmi tevékenysége elismeréseként
dr. Forgó Béla, az Alcoa-Köfém Kft. vezérigazgatója részére a
MAGYAR ÉRDEMREND TISZTIKERESZTJE
polgári tagozata
kitüntetést adományozom.
Budapest, 2015. március 4.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

Ellenjegyzem:
Budapest, 2015. március 5.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

KEH ügyszám: VIII-1/01364-2/2015.

A köztársasági elnök 131/2015. (III. 18.) 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 pénzügyi életben betöltött meghatározó szerepe és a magyar gazdaság fellendítését elősegítő sokoldalú vezetői
és támogatói tevékenysége elismeréseként
dr. Csányi Sándor, az OTP Bank Nyrt. elnök-vezérigazgatója részére a
MAGYAR ÉRDEMREND NAGYKERESZTJE
polgári tagozata
kitüntetést adományozom.
Budapest, 2015. március 5.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

Ellenjegyzem:
Budapest, 2015. március 5.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

KEH ügyszám: VIII-1/01371-2/2015.
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A köztársasági elnök 132/2015. (III. 18.) 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 történelem- és társadalomtudomány területén elért, nemzetközileg is elismert eredményei, valamint
diplomáciai, továbbá szerteágazó tudományos és kulturális közéleti tevékenysége elismeréseként
dr. Granasztói György történész, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, az Eötvös Loránd Tudományegyetem
Bölcsészettudományi Kar Történeti Intézete Atelier Európai Társadalomtudományi és Historiográfiai Tanszékének
professor emeritusa részére,
az idősek életminőségének javítása érdekében végzett sokoldalú szakmai munkája és társadalmi szerepvállalása,
az öregedés neuropszichiátriai összefüggéseit és társadalmi vonatkozásait vizsgáló tudományos, valamint jelentős
pedagógiai tevékenysége elismeréseként
dr. Iván László, a Semmelweis Egyetem professor emeritusa, a Batthyány-Strattmann László Idősek Akadémiájának
alapítója és vezetője részére,
több évtizedes, kimagasló gyógyító, tudományos és egyetemi oktatói munkássága, valamint a hazai onkológiai
ellátás fejlesztése érdekében végzett fáradhatatlan tevékenysége elismeréseként
dr. Kásler Miklós onkológus, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, az Országos Onkológiai Intézet főigazgató
főorvosa, tanszékvezető egyetemi tanár részére,
az államháztartás és a pénzügy-igazgatás területén végzett több évtizedes elkötelezett és magas színvonalú
szakmai munkája elismeréseként
dr. Naszvadi György jogász-közgazdász, a Nemzetgazdasági Minisztérium volt államtitkára részére,
az Alkotmánybíróság elnökeként az alkotmányosság védelme érdekében végzett tevékenysége elismeréseként
dr. Paczolay Péter, az Alkotmánybíróság volt elnöke részére,
a kémiai neuroanatómia megalapozását jelentő kutatási eredményei, a róla elnevezett agyi mikrodisszekciós
technika bevezetése, valamint kiemelkedő oktatói tevékenysége elismeréseként
Palkovics Miklós Széchenyi-díjas orvos, anatómus, endokrinológus, agykutató, a Magyar Tudományos Akadémia
rendes tagja, a Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Kara Anatómia, Szövet- és Fejlődéstani Intézetének
professor emeritusa részére,
a kémiai karcinogenezis, a rákprevenció, a biomonitorizálás és a kemoprevenció területén elért kiemelkedő
tudományos eredményei, valamint oktatói, ismeretterjesztő és tudományos közéleti tevékenysége elismeréseként
dr. Tompa Anna Mária, az orvostudomány doktora, egyetemi tanár, a Semmelweis Egyetem Általános
Orvostudományi Kara Népegészségtani Intézetének igazgatóhelyettese, az Országos Kémiai Biztonsági Intézet
tudományos igazgatója részére,
az enzimműködés molekulaszerkezeti alapon történő megértésének területén a fizika elveinek és módszereinek
alkalmazásával új irányt mutató eredményei, valamint jelentős tudományszervező tevékenysége elismeréseként
Závodszky Péter Széchenyi-díjas biofizikus, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja, a Magyar Tudományos
Akadémia Természettudományi Kutatóközpontja Enzimológiai Intézetének kutatóprofesszora, az Eötvös Loránd
Tudományegyetem és a Pázmány Péter Katolikus Egyetem professor emeritusa részére a
MAGYAR ÉRDEMREND KÖZÉPKERESZTJE A CSILLAGGAL
polgári tagozata;
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több évtizedes pályafutása során klasszikus-romantikus balettekben és modern darabokban egyaránt kimagasló
technikai tudással és páratlan drámaisággal megformált alakításai, valamint jelentős táncpedagógiai tevékenysége
elismeréseként
Aradi Mária, a Magyar Nemzeti Balett balettmestere, a Magyar Táncművészeti Főiskola címzetes tanára részére,
emblematikus jazz-zenekarával elért hazai és nemzetközi sikerei, jelentős előadó-művészi pályafutása, valamint
a műszaki tudományok területén elért eredményei és pedagógiai tevékenysége elismeréseként
dr. Benkó Sándor Kossuth- és Liszt Ferenc-díjas előadóművész, a Benkó Dixieland Band együttes vezetője, a Magyar
Mérnökakadémia tiszteletbeli tagja, a Budapesti Műszaki Egyetem nyugalmazott adjunktusa részére,
a népességfogyás megállítása, a kívánt gyermekek megszületése, valamint a nagycsaládosok megsegítése
érdekében számos társadalmi szervezetben végzett, több évtizedes, áldozatos munkája elismeréseként
dr. Benkő Ágota, a Népesedési Kerekasztal koordinátora részére,
a közigazgatásban végzett több évtizedes kimagasló színvonalú tudományos és oktatói munkája, valamint
a közigazgatási jog tudományos igényű művelése és a jövő közigazgatási jogászképzése érdekében végzett
tevékenysége elismeréseként
dr. Bércesi Ferenc, a Baranya Megyei Kormányhivatal nyugalmazott főigazgatója, címzetes egyetemi docens részére,
a magyar kémiai alap- és gyógyszerkutatás hírnevének fenntartásához való hozzájárulása, nemzetközi szinten is
elismert kutatási eredményei, valamint jelentős tudományos közéleti tevékenysége elismeréseként
Blaskó Gábor Széchenyi-díjas kémikus, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja, a Budapesti Műszaki Egyetem
címzetes egyetemi tanára, a Servier Kutatóintézet Zrt. ügyvezető igazgatója részére,
több évtizedes tudományos kutatói pályája, valamint az olasz–magyar kapcsolatok fejlesztése érdekében végzett
kultúrdiplomáciai tevékenysége elismeréseként
dr. Csorba László történész, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, a Magyar Nemzeti Múzeum főigazgatója,
az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karának egyetemi docense részére,
a magyarországi műemlékvédelem meghatározó személyiségeként végzett öt évtizedes munkája, valamint a régi
épületek felújítását szolgáló kutatásokban folytatott iskolateremtő tevékenysége elismeréseként
Dávid Ferenc művészettörténész részére,
a vadgazdálkodás és a természetvédelem területén elért kiemelkedő, nemzetközileg is elismert egyetemi oktatói
munkája, kutatási eredményei és publikációs tevékenysége elismeréseként
dr. Faragó Sándor okleveles erdőmérnök, egyetemi tanár, a Magyar Tudományos Akadémia doktora,
a Nyugat-magyarországi Egyetem rektora részére,
a magyar labdarúgás történetében meghatározó, páratlanul sikeres sportolói és edzői pályafutása elismeréseként
Göröcs János labdarúgó részére,
a kutatóintézet igazgatójaként két évtizeden át lelkiismeretesen végzett vezetői és kutatásszervezői munkája,
valamint jelentős hazai és nemzetközi kutatási projektek összehangolását szolgáló tevékenysége elismeréseként
Inzelt Péter Sándor Széchenyi-díjas mérnök, közgazdász, a Magyar Tudományos Akadémia Számítástechnikai és
Automatizálási Kutatóintézetének tudományos főmunkatársa részére,
az általa alapított, mára országossá vált segélyszervezet vezetőjeként a bajbajutottak megsegítése érdekében
végzett fáradhatatlan és példaértékű munkája elismeréseként
Lehel László, a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet elnök-igazgatója részére,
a hazai orvos-, gyógyszerész- és egészségügyimérnök-képzésben végzett kimagasló oktató és iskolateremtő
tevékenysége, valamint az érrendszer működésének és az érbetegségek kialakulásának kutatásában elért
nemzetközi szintű tudományos eredményei elismeréseként
dr. Monos Emil, az orvostudomány doktora, a Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Kara Klinikai Kísérleti
Kutató- és Humán Élettani Intézetének professor emeritusa részére,
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Magyarország új választási rendszerének kiépítése, valamint a 2014-es választások törvényes lebonyolításának
megszervezése érdekében végzett munkája elismeréseként
dr. Pálffy Ilona, a Nemzeti Választási Iroda elnöke részére,
a hazai pszichiátriában betöltött meghatározó szerepe, nemzetközileg is kiemelkedő tudományos eredményei,
valamint iskolateremtő pedagógiai tevékenysége elismeréseként
dr. Pethő Bertalan pszichiáter, az orvostudomány doktora, filozófus, a Kodolányi János Főiskola Társadalom- és
Bölcsészettudományi Intézet Pszichológia Tanszéke Posztmodernológiai Kutatóközpontjának alapító igazgatója
részére,
több évtizedes kiváló oktatói, oktatásszervezői és tudományos iskolateremtő tevékenysége, valamint a heterogén
polimer rendszerek kutatása területén elért nemzetközi szintű tudományos eredményei elismeréseként
Pukánszky Béla vegyészmérnök, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja, a Budapesti Műszaki és
Gazdaságtudományi Egyetem Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kara Fizikai Kémiai és Anyagtudományi Tanszékének
vezetője, a Műanyag- és Gumiipari Laboratórium csoportvezetője részére,
több évtizedes kiemelkedő oktatói, kutatói és szakmai közéleti pályája, valamint a lovaskultúra népszerűsítése,
illetve a Szent István Egyetem Állatorvos-tudományi Karának sikeres európai akkreditációja érdekében végzett
munkája elismeréseként
dr. Sótonyi Péter Tamás állatorvos, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, a Szent István Egyetem Állatorvostudományi Karának dékánja, tanszékvezető egyetemi tanár részére,
a korszerű és európai színvonalú hazai pénzügyi felügyelet megteremtésében játszott meghatározó szerepe,
a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének folyamatos modernizálásával elért kimagasló eredményei és
példaadó vezetői munkája elismeréseként
dr. Szász Károly, a Semmelweis Egyetem kancellárja részére,
jelentős színházi rendezői pályafutása, valamint az Evangéliumi Színház megalapítása és működtetése érdekében
végzett sokrétű munkája elismeréseként
Udvaros Béla rendező, az Evangélium Színház alapító igazgatója részére,
a stressz és adaptáció sejt- és molekuláris szintű folyamatainak megismerését célzó kutatási eredményei, valamint
a kutatói pálya népszerűsítése érdekében végzett jelentős tudományszervezői tevékenysége elismeréseként
Vígh László Széchenyi-díjas kutatóvegyész, biokémikus, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja, a Magyar
Tudományos Akadémia Szegedi Biológiai Kutatóközpontjának kutatóprofesszora, a Szegedi Tudományegyetem
címzetes egyetemi tanára, a Straub Örökség Alapítvány elnöke részére a
MAGYAR ÉRDEMREND KÖZÉPKERESZTJE
polgári tagozata
kitüntetést adományozom.
Budapest, 2015. március 5.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

Ellenjegyzem:
Budapest, 2015. március 5.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

KEH ügyszám: VIII-1/01372-2/2015.
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A köztársasági elnök 133/2015. (III. 18.) 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 irodalomi életben betöltött meghatározó szerepe, valamint kiemelkedő kritikai és publicisztikai
tevékenysége elismeréseként
Alexa Károly József Attila-díjas irodalomtörténész, kritikus részére,
négy és fél évtizedes kiemelkedő gyümölcsnemesítői, szakírói és ismeretterjesztő munkája, valamint hazai és
nemzetközi szervezetekben végzett tevékenysége elismeréseként
dr. Apostol János kertészmérnök, a Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ Gyümölcstermesztési
Kutatóintézetének szakértő felügyelője, cseresznye- és meggynemesítő részére,
a Duna Televízió megalapítása érdekében tett erőfeszítései, valamint a Magyar Televízió és a Duna Televízió
műsoraiban, szerkesztőségeiben végzett meghatározó munkája elismeréseként
dr. Balogh Júlia, a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap Kulturális Főszerkesztőségének kiemelt
szerkesztő-műsorvezetője részére,
kimagasló gyógyító, oktató, tudományos és kórházigazgatói munkája, valamint a Magyar Obezitológiai és
Mozgásterápiás Társaság megalapítása és működése érdekében végzett tevékenysége elismeréseként
dr. Bedros J. Róbert, a Szent Imre Egyetemi Oktatókórház főigazgató főorvosa részére,
a Kettesy-Alberth szemészeti iskola nemzetközileg is elismert tagjaként elért kiemelkedő kutatási eredményei,
valamint jelentős oktatói és tudományos közéleti tevékenysége elismeréseként
dr. Berta András, az orvostudomány doktora, a Debreceni Szemklinika professzora részére,
a határon túli magyar irodalom kutatása területén elért eredményei, valamint jelentős kulturális közéleti és
pedagógiai tevékenysége elismeréseként
Bertha Zoltán József Attila-díjas irodalomtörténész, kritikus, a Magyar Művészeti Akadémia levelező tagja, a Károli
Gáspár Református Egyetem Bölcsészettudományi Kara Magyar Nyelv-, Irodalom- és Kultúratudományi Intézetének
egyetemi docense részére,
a földtudomány területén elért kiemelkedő kutatási eredményei, magas színvonalú oktatói munkája, valamint
szerteágazó szakmai közéleti tevékenysége elismeréseként
dr. Bérczi István geológus, a MOL Nyrt. nyugalmazott vezérigazgatói tanácsadója, a Miskolci Egyetem Ásvány- és
Kőzettani Tanszékének professor emeritusa részére,
az általa irányított gyógyszergyár új típusú folyamatszabályozási rendszerének megvalósítása érdekében végzett
munkája, valamint Szolnok város gazdasági, társadalmi és kulturális életében betöltött meghatározó szerepe
elismeréseként
dr. Bischof Zsolt, a Béres Gyógyszergyár Zrt. cégvezetője részére,
a Magyar Állami Operaház és az Erkel Színház karmestereként végzett munkája, illetve nemzetközileg is jelentős
művészi pályája elismeréseként
Bolberitz Tamás karmester részére,
a levéltár- és a történettudomány területén elért tudományos eredményei, jelentős oktatói tevékenysége, valamint
a szakmai és egyetemi közéletben vállalt meghatározó szerepe elismeréseként
dr. Borsodi Csaba, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kara Történeti Intézetének igazgatója,
a Történelem Segédtudományai Tanszék vezetője, egyetemi docens részére,
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kiemelkedő művészi pályafutása, valamint a magyar tánchagyományok megismertetése és átörökítése érdekében
végzett fáradhatatlan pedagógiai tevékenysége elismeréseként
Brieber János Harangozó Gyula-díjas táncművész, a Magyar Táncművészeti Főiskola Néptánc Tanszékének főiskolai
tanára részére,
a haszonállatok asszisztált reprodukciós programjainak megvalósításában játszott meghatározó szerepe, a humán
orvosi kutatásokban való részvétele, valamint jelentős tudományos közéleti tevékenysége elismeréseként
dr. Cseh Sándor állatorvos, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, a Szent István Egyetem Állatorvos-tudományi
Kara Szülészeti és Szaporodásbiológiai Tanszékének vezetője részére,
a magyar lovassport területén elért, nemzetközileg is kiemelkedő sikerei elismeréseként
Dallos Gyula Antal nyugalmazott díjlovas mesteredző részére,
az égi mechanika, elsősorban a háromtest-probléma területén végzett úttörő jellegű kutatási eredményei, valamint
több évtizedes oktatói és szakértői tevékenysége elismeréseként
dr. Érdi Bálint csillagász, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, az Eötvös Loránd Tudományegyetem
Természettudományi Kar Földrajz- és Földtudományi Intézete Csillagászati Tanszékének egyetemi tanára részére,
magas szintű szakmai és tudományos munkája, a hazai drogprevenció területén elért kiemelkedő eredményei,
valamint a Kárpát-medencei magyarság érdekében végzett példamutató tevékenysége elismeréseként
dr. Grezsa Ferenc pszichiáter, a Károli Gáspár Református Egyetem Bölcsészettudományi Kara Pszichológiai Intézete
Pszichológiai Továbbképző Központjának központvezető adjunktusa, a Nemzeti Drogmegelőzési Iroda volt
főosztályvezetője, a Magyar Mentálhigiénés Szövetség, az Erdélyi Magyar Mentálhigiénés Társaság és a Szlovákiai
Magyar Mentálhigiénés Közösség tiszteletbeli elnöke részére,
a diszkrét matematikában elért kiemelkedő tudományos eredményei, valamint sokrétű tudományszervezői
tevékenysége elismeréseként
dr. Győri Ervin, a matematikai tudományok doktora, a Magyar Tudományos Akadémia Rényi Alfréd Matematikai
Kutatóintézetének tudományos tanácsadója, osztályvezetője részére,
a beteg és rászoruló emberek megsegítését szolgáló, valamint közösségépítő lelkipásztori tevékenysége
elismeréseként
dr. Hajnal Róbert, az Angyalföldi Szent László plébánia nyugalmazott plébánosa, az Esztergom-Budapesti
Főegyházmegye mesterkanonoka részére,
a hazai vendéglátás értékeinek megőrzése, valamint a helyi alapanyagokra épülő regionális vendéglátás
helyreállítása érdekében végzett kiemelkedő tevékenysége elismeréseként
Háber Tamás, a Magyar Vendéglátók Ipartestületének tiszteletbeli elnöke, az Aranykacsa Étterem tulajdonosa
részére,
a biológia és mezőgazdaság-tudomány területén elért kiemelkedő kutatási eredményei, több évtizedes egyetemi
oktatói munkája, valamint tudományos közéleti tevékenysége elismeréseként
Hornok László agrármérnök, mikrobiológus, növénypatológus, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja,
a Szent István Egyetem Mezőgazdaság- és Környezettudományi Kara Növényvédelmi Intézetének egyetemi tanára
részére,
az oktatás és tehetséggondozás területén végzett kimagasló szakmai és vezetői munkája, valamint jelentős
kulturális és közéleti tevékenysége elismeréseként
dr. Horváth Sándor, az Óbudai Egyetem Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Karának dékánja részére,
az ügyészi szervezet elhelyezési körülményeinek javítása érdekében folytatott kimagasló tevékenysége, valamint
szakmai és vezetői munkája elismeréseként
Jánoshegyi István, a Legfőbb Ügyészség műszaki igazgatója, ügyészségi megbízottja részére,
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több mint négy évtizedes elhivatott állatorvosi tevékenysége, valamint Magyarország élelmiszerlánc-biztonsági és
élelmiszerlánc-ellenőrzési rendszerének újjászervezése érdekében végzett kiemelkedő államigazgatási munkája
elismeréseként
dr. Kardeván Endre állatorvos, a Vidékfejlesztési Minisztérium nyugalmazott államtitkára részére,
a kémiai metallurgiai tudományterületen évtizedek óta kivételesen magas színvonalon végzett oktatási-kutatási,
valamint példamutató vezetői tevékenysége elismeréseként
dr. Kékesi Tamás kémiai metallurgus, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, a Miskolci Egyetem rektorhelyettese,
a Műszaki Anyagtudományi Kar Metallurgiai és Öntészeti Intézetének igazgatója, tanszékvezető egyetemi tanár
részére,
színes egyéniségével és kiváló humorával operett-, musical- és mesedarabokban nyújtott emlékezetes alakításai
elismeréseként
Kiss Zoltán színművész részére,
a nyelvtudomány területén végzett kiemelkedő színvonalú, sokrétű kutatómunkája, valamint oktatói, diplomáciai és
tudományos közéleti tevékenysége elismeréseként
dr. Komlósi László Imre, a Széchenyi István Egyetem rektorhelyettese, egyetemi tanára részére,
az egészségügy területén elért kiemelkedő szakmai és tudományos eredményei, valamint jelentős vezetői és
szervezői munkája elismeréseként
dr. Kovács László, a Csongrád Megyei Egészségügyi Ellátó Központ Hódmezővásárhely-Makó vezető főorvosa, orvos
igazgatója részére,
a táncművészképzés területén végzett több évtizedes áldozatos munkája elismeréseként
Kovács Zsuzsanna táncművész, a Pécsi Művészeti Gimnázium és Szakközépiskola balettmestere részére,
a közigazgatás területén több mint négy évtizeden át, szakmája iránti példamutató elkötelezettséggel és
szorgalommal végzett munkája elismeréseként
dr. Kun László Béla, a Vas Megyei Önkormányzati Hivatal nyugalmazott címzetes főjegyzője részére,
a magyar népzene tudományos igényű, mégis közérthető műsorokon keresztül történő rádiós népszerűsítését
szolgáló több évtizedes tevékenysége elismeréseként
Máder László népzenekutató, a Magyar Rádió nyugalmazott vezető szerkesztője részére,
kiemelkedő művészi pályafutása, valamint a magyar bábművészet fejlesztését szolgáló társulatépítői és
intézményvezetői tevékenysége elismeréseként
Meczner János Jászai Mari-díjas rendező, érdemes művész, a Budapest Bábszínház ügyvezető igazgatója részére,
kimagasló szakmai és vezérigazgatói munkája, valamint a paksi telephelyre tervezett új atomerőművi blokkok
építésének előkészítése, az orosz–magyar szerződések és megvalósítási megállapodások érdekében végzett
tevékenysége elismeréseként
Nagy Sándor, a Magyar Villamos Művek Paks II. Atomerőmű Fejlesztő Zrt. vezérigazgatója részére,
a fogyatékkal élő gyermekek oktatása, nevelése és társadalmi beilleszkedése érdekében több mint négy évtizeden
keresztül példamutató elhivatottsággal végzett pedagógiai és intézményvezetői tevékenysége elismeréseként
Nagy Zoltán nyugalmazott gyógypedagógus részére,
a magyar vidék kulturális örökségének megőrzése és a térségben élők életkörülményeinek javítása érdekében
végzett kiemelkedő munkája, valamint jelentős tudományos közéleti tevékenysége elismeréseként
dr. Örsi Julianna Piroska, a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Tudományos Egyesület elnöke, a túrkevei Finta Múzeum
nyugalmazott igazgatója részére,
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Magyarország gazdasági növekedését, valamint munkaerő-piaci helyzetének javítását szolgáló, sikeres
vállalatvezetői munkája elismeréseként
Sebesi Bálint, a Villeroy & Boch Magyarország Kft. ügyvezető igazgatója részére,
a zene, elsősorban a népzene szeretetét több generációnak átadó, elkötelezett zenepedagógiai és karvezetői
munkája elismeréseként
Sebestyénné Farkas Ilona zenepedagógus, karvezető, a békéscsabai Bartók Béla Zeneművészeti Szakközépiskola
alapítója részére,
az ügyészi szervezetben eltöltött több mint három évtizedes, kivételes hivatástudattal végzett, magas színvonalú
szakmai és vezetői tevékenysége, valamint tudományos munkája elismeréseként
dr. Sipos László, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Főügyészség címzetes fellebbviteli főügyészségi ügyésze, megyei
főügyészhelyettes részére,
a statisztikus fizikai módszerek evolúciós játékelméletben, társadalmi-gazdasági mozgások és mikrobiológiai
jelenségek leírásában történő alkalmazása terén elért, nemzetközileg is kiemelkedő tudományos eredményei,
valamint jelentős oktatói és közéleti tevékenysége elismeréseként
dr. Szabó György fizikus, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, a Magyar Tudományos Akadémia
Energiatudományi Kutatóközpont Műszaki Fizikai és Anyagtudományi Intézete Komplex Rendszerek
Kutatócsoportjának tudományos tanácsadója, osztályvezetője részére,
a nyelvtudomány, elsősorban a hungarológia és a finnugrisztika területén végzett több évtizedes, szerteágazó
kutatómunkája, valamint jelentős egyetemi oktatói tevékenysége elismeréseként
dr. Szathmári István nyelvész, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, az Eötvös Loránd Tudományegyetem
Bölcsészettudományi Karának professor emeritusa részére,
az avar kori régészet területén végzett több évtizedes, kiemelkedő jelentőségű kutatásai, valamint a Magyar Kódex
című művelődéstörténeti munkája elismeréseként
dr. Szentpéteri József régész, a Magyar Tudományos Akadémia Bölcsészettudományi Kutatóközpontja
Történettudományi Intézetének tudományos főmunkatársa részére,
a családbarát közgondolkodás népszerűsítése, valamint a párkapcsolati és társkeresési problémák megoldása
érdekében végzett példamutató, közérdekű tevékenysége elismeréseként
Székely András, a Három Királyfi, Három Királylány Mozgalom vezetője részére,
fontos történelmi és társadalmi kérdésekkel foglalkozó sokoldalú, műfajgazdag prózaírói életműve elismeréseként
Tóth-Máthé Miklós író részére,
Baja városának és vonzáskörzetének magas színvonalú egészségügyi ellátása, valamint a Bajai Szent Rókus Kórház
fejlesztése érdekében végzett példaértékű munkája elismeréseként
dr. Tóth Gábor, a Bajai Szent Rókus Kórház főigazgatója részére,
a magyar úszósport utánpótlás-nevelésében végzett egyedülállóan sikeres és nemzetközileg is eredményes
mesteredzői munkája elismeréseként
Turi György mesteredző, a Magyar Olimpiai Bizottság kiemelt úszóedzője, a Kőbánya SC Úszó Szakosztályának
vezetője részére,
elbeszéléseket, kisregényeket, regényeket és riportokat egyaránt magába foglaló, sokoldalú, kimagasló írói
életműve elismeréseként
Vathy Zsuzsa József Attila-díjas író, a Magyar Művészeti Akadémia rendes tagja részére,
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Bartók Béla életművének kutatása, gondozása és újraértelmezése terén végzett zenetörténészi kutatómunkája
elismeréseként
dr. Vikárius László zenetörténész, a Magyar Tudományos Akadémia Bölcsészettudományi Kutatóközpontja
Zenetudományi Intézetének tudományos főmunkatársa, a Bartók Archívum osztályvezetője, a Magyar
Zenetudományi és Zenekritikai Társaság elnöke részére,
a faipari szakmát népszerűsítő, magas színvonalú műbútor-asztalosi munkája, valamint a faipari oktatás érdekében
végzett támogatói tevékenysége elismeréseként
Vizer József műbútorasztalos mester részére,
a középkori Magyarország történetének feltárása érdekében végzett több évtizedes, nemzetközileg is jelentős,
iskolateremtő kutatómunkája elismeréseként
Zsoldos Attila történész, a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagja, a Magyar Tudományos Akadémia
Bölcsészettudományi Kutatóközpontja Történettudományi Intézetének kutatóprofesszora, az Eötvös Loránd
Tudományegyetem címzetes egyetemi tanára részére a
MAGYAR ÉRDEMREND TISZTIKERESZTJE
polgári tagozata;
a rendőrség állományában több mint két évtizeden át kimagasló színvonalon végzett szakmai és vezetői
tevékenysége elismeréseként
dr. Balogh János rendőr vezérőrnagy, a Készenléti Rendőrség parancsnoka, országos rendőrfőkapitány-helyettes
részére,
a Magyar Honvédség állományának személyügyi szakterületén vezetői beosztásokban végzett kiemelkedő és
felelősségteljes munkája elismeréseként
Erdélyi Lajos dandártábornok, a Honvéd Vezérkar Személyzeti Csoportfőnökség volt csoportfőnöke részére a
MAGYAR ÉRDEMREND TISZTIKERESZTJE
katonai tagozata
kitüntetést adományozom.
Budapest, 2015. március 5.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

Ellenjegyzem:
Budapest, 2015. március 5.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

KEH ügyszám: VIII-1/01373-2/2015.
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A köztársasági elnök 134/2015. (III. 18.) 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 színpadi látvány megteremtéséhez, valamint a színház technikai fejlődéséhez való magas szakmai színvonalú
hozzájárulása elismeréseként
Baumgartner Sándor, a Radnóti Miklós Színház fővilágosítója részére,
a környezet-egészségügy területén végzett több évtizedes kiemelkedő szakmai tevékenysége elismeréseként
dr. Dura Gyula, az Országos Környezetegészségügyi Intézet megbízott főigazgatója részére,
az intézmény renoválása és fenntartása érdekében végzett kiemelkedő vezetői tevékenysége, valamint magas
színvonalú tudományos felkészültséggel megírt helytörténeti munkái elismeréseként
dr. Erdős Ferenc József, a Magyar Nemzeti Levéltár Fejér Megyei Levéltárának nyugalmazott igazgatója részére,
Miskolc város kulturális életének meghatározó szereplőjeként a komolyzenei hangversenyek szervezése és
az ifjúsági zenei nevelés területén végzett tevékenysége elismeréseként
Fehér János, a Filharmónia Magyarország Nonprofit Kft. irodavezetője részére,
példamutató szorgalommal végzett kiemelkedő színvonalú szakmai tevékenysége elismeréseként
Hajdúné Molnár Erzsébet, a Belügyminisztérium Nemzetközi Oktatási Központjának élelmezési raktárosa részére,
a település érdekében végzett kimagasló köztisztviselői munkája és közéleti tevékenysége elismeréseként
Hornig Jenő Rudolfné, Komárom város volt alpolgármestere részére,
Szolnok város munkanélküli polgárai érdekében, a közfoglalkoztatás területén folytatott elkötelezett szakmai
tevékenysége elismeréseként
Juhász Gyuláné, a „Munkalehetőség a Jövőért” Szolnok Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója részére,
kiemelkedő táncművészeti pályafutása során nyújtott emlékezetes alakításai elismeréseként
Juratsek Julianna, a Magyar Állami Operaház Magyar Nemzeti Balett címzetes karakter magántáncosa részére,
magas színvonalú előadó-művészi pályája, valamint jelentős hagyományápoló tevékenysége elismeréseként
Kaszásné Halmi Ildikó, a Duna Művészegyüttes táncos szólistája részére,
a Kárpát-medencében kisebbségben élő magyarság érdekében végzett több évtizedes odaadó szolgálata
elismeréseként
dr. Kis Boáz, a Csákvári Református Egyházközség lelkésze, a Magyar Népfőiskolai Collegium alapítója és ügyvezető
elnöke részére,
a közigazgatás területén végzett több évtizedes példamutató munkájának elismeréseként
Kocsis Enikő Margit, a Nemzetgazdasági Minisztérium Költségvetési Összefoglaló Főosztályának főosztályvezetőhelyettese részére,
a közigazgatás területén végzett magas szakmai színvonalú munkája, valamint szerteágazó kulturális-közéleti
tevékenysége elismeréseként
Kovács Zsolt, Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Polgármesteri Kabinetének kabinetvezetőhelyettese részére,
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a magyar animáció nagy korszakának meghatározó szereplőjeként számos film, rajzfilm és népszerű rajzfilmsorozat
megalkotásában való részvétele elismeréseként
Kő Edit, a Magyar Rajzfilm Kft. rendezőasszisztense, gyártásvezetője, producere részére,
a Steindl Imre Program keretében elkészült létesítmények építésében és a Kossuth Lajos tér rekonstrukciójában
végzett magas színvonalú munkája elismeréseként
Nagy Miklós, az Országgyűlés Hivatala Építészeti Osztályának csoportvezetője, művezetője részére,
a magyar filmművészet nemzeti értékeket előtérbe helyező megújítása érdekében végzett munkája, valamint
jelentős kultúra- és sportszervezői tevékenysége elismeréseként
Nagy Sándor István filmrendező, a Független Nemzeti Filmalkotók Közösségének alapító tagja részére,
kiemelkedő helyi közéleti tevékenysége, valamint a Nagykunság és a Jászság néprajzi értékeinek megőrzését, illetve
bemutatását szolgáló gyűjtőmunkája elismeréseként
Oláh Lajos helytörténeti gyűjtő részére,
kiemelkedő táncművészeti pályája elismeréseként
Péli Róbert, az ExperiDance Production táncművésze, tánckari asszisztense részére,
a magyar népdal, az autentikus népzene és a magyar nóta műfajának ápolását és népszerűsítését szolgáló
cimbalomművészi pályája, valamint a fiatal zenészek támogatása érdekében végzett tevékenysége elismeréseként
Radics József zenész, előadóművész részére,
sikeres énekesi pályája, valamint műsorszerkesztői, újságírói és oktatói tevékenysége elismeréseként
Rezsnák Miklós előadóművész részére,
a hazai közgyűjteményekben és múzeumokban kiállított pótolhatatlan nemzeti értékeink biztonságos őrzése
érdekében végzett vezetői munkája elismeréseként
dr. Rózsa András, a Nemzeti Kulturális Örökség Védelmi Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója részére,
kiemelkedő előadó-művészi tevékenysége elismeréseként
Sáfár Orsolya, a Magyar Állami Operaház szerződéses magánénekese részére,
kiemelkedő hagyományápoló és előadó-művészi tevékenysége elismeréseként
Sebestény Barbara, a Duna Művészegyüttes táncos szólistája részére,
a közigazgatás területén végzett magas színvonalú szakmai és vezetői tevékenysége elismeréseként
Struve Gabriella, az Országgyűlés Hivatala Külügyi Igazgatóságának hivatali koordinátora, titkárságvezetője részére,
a táncművészetért végzett több évtizedes, áldozatos munkája elismeréseként
Szabó Csilla, a Corvin Művelődési Ház – Erzsébetligeti Színház igazgatója részére,
odaadó, eredményes településvezetői munkája, valamint jelentős közösségszervező tevékenysége elismeréseként
Takács János, Pákozd nagyközség polgármestere részére,
a mezőgazdaság fejlődése érdekében folytatott elméleti és gyakorlati munkája, valamint a növényvédelem
fejlesztését szolgáló tevékenysége elismeréseként
Tánczos László, a jakabszállási JELI 2000 Mezőgazdasági, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. ügyvezetője részére,
a közigazgatás területén Debrecen város érdekében példamutató elhivatottsággal, magas szakmai színvonalon
végzett munkája elismeréseként
Tóth Andrea, a Megyei Jogú Városok Szövetsége elnöki referense részére,
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a Belügyminisztérium irányítása alá tartozó szakterületek projektjeinek tervezése és koordinálása terén végzett
kimagasló színvonalú munkája elismeréseként
Tóth Judit, a Belügyminisztérium Támogatás-koordinációs Főosztályának vezetője részére,
a gyermekek és családok védelme érdekében végzett több mint három évtizedes, kiemelkedő színvonalú szakmai
tevékenysége elismeréseként
Varga Márta, a Baranya Megyei Kormányhivatal Mohácsi Járási Hivatala Gyámhivatalának gyermekvédelmi és
gyámügyi ügyintézője részére,
a természeti értékek, különösen a Tihanyi-félsziget védelme és megőrzése érdekében végzett kiemelkedő munkája,
valamint ismeretterjesztő tevékenysége elismeréseként
Vers József, a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság természetvédelmi őre részére,
a hazai és nemzetközi kick-box sport meghatározó alakjaként elért sportolói és edzői sikerei elismeréseként
Zrinyi Miklós, a Magyar Kick-Box Sportági Országos Szakszövetség szakmai igazgatója részére a
MAGYAR EZÜST ÉRDEMKERESZT
polgári tagozata;
a Magyar Honvédség Altiszti Karának megújítása és fejlesztése érdekében végzett kiemelkedő munkája
elismeréseként
Bogdán Tibor főtörzszászlós, a NATO Szövetséges Transzformációs Parancsnoksága németországi NATO Iskolájának
tanfolyam-igazgatója részére,
az egészségügyi szakma speciális területe, a taktikai medicina alapjainak kidolgozása, rendszerének kiépítése
érdekében végzett munkája elismeréseként
dr. Faggyas Attila rendőr orvos százados, a Terrorelhárítási Központ Műveleti Igazgatósága Speciális Egészségügyi
Főosztályának vezetője részére,
a Magyar Honvédség vezénylő zászlósi rendszerének hatékonyságát növelő feladatok végrehajtásában, illetve
koordinálásában végzett kimagaslóan eredményes szakmai tevékenysége elismeréseként
Kriston István főtörzszászlós, a Magyar Honvédség vezénylő zászlósa részére,
a repülésbiztosítás és a repülős képzés magas színvonalának fenntartása érdekében hosszú időn át végzett
eredményes tevékenysége elismeréseként
Molnár István törzszászlós, a Magyar Honvédség 86. Szolnok Helikopter Bázis Szállítóhelikopter zászlóaljának
beosztott zászlósa részére a
MAGYAR EZÜST ÉRDEMKERESZT
katonai tagozata;
több évtizedes kiemelkedő oktatómunkája elismeréseként
Hajnal Iván, a Harsányi János Szakközépiskola és Szakiskola nyugalmazott tanára részére,
kivételesen magas szakmai színvonalon végzett ügyintézői tevékenysége elismeréseként
Horváthné Rácz Erika, a Veszprém Megyei Kormányhivatal Pápai Járási Hivatala Okmányirodai Osztályának
ügyintézője részére,
kiemekedő irodalmi alkotómunkája és irodalomszervező tevékenysége elismeréseként
Jenei Gyula író, költő, szerkesztő, a szolnoki Varga Katalin Gimnázium tanára részére,
a színház iránt elkötelezett, kiemelkedő szakmai munkája elismeréseként
Mészár Zsuzsanna, a kecskeméti Katona József Színház művészeti titkára részére,
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a gyermek és ifjúsági korosztály művészeti nevelése terén végzett kiemelkedő oktatómunkája elismeréseként
Molnár Krisztina táncpedagógus, táncszakíró, a Magyar Táncművészeti Főiskola óraadó tanára részére,
a gyermekvédelem területén végzett, három évtizedes szakmai tevékenysége elismeréseként
Pintér László Józsefné, a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kiskunfélegyházi Járási Hivatala Gyámhivatalának
gyámügyi ügyintézője részére,
a gyermek és ifjúsági korosztály művészeti nevelése terén végzett kiemelkedő oktatómunkája elismeréseként
dr. Szabóné Dancsik Tünde táncpedagógus, a Tarjáni Kéttannyelvű Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola
vezetője részére,
a színház szakszerű műszaki irányítása, valamint az épület fejlesztése érdekében végzett példamutató munkája
elismeréseként
Szűcsborus János, a Madách Színház főmérnöke részére,
az államigazgatás reformjának sikeréhez való hozzájárulása, valamint példamutató, kivételesen magas színvonalú
munkája elismeréseként
Tóth Judit, Budapest Főváros Kormányhivatala XVIII. Kerületi Hivatal Okmányirodai Osztályának ügyintézője részére,
a színház iránt elkötelezett, kiemelkedő szakmai munkája elismeréseként
Vasvári Dezsőné, a Nemzeti Táncszínház Nonprofit Kft. közönségszervezője, jegypénztárosa részére a
MAGYAR BRONZ ÉRDEMKERESZT
polgári tagozata;
a büntetés-végrehajtási szervezet állományában végzett két évtizedes példamutató szakmai tevékenysége
elismeréseként
Marczi Tamás büntetés-végrehajtási törzszászlós, a Sátoraljaújhelyi Fegyház és Börtön körlet-főfelügyelője részére a
MAGYAR BRONZ ÉRDEMKERESZT
katonai tagozata
kitüntetést adományozom.
Budapest, 2015. március 5.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

Ellenjegyzem:
Budapest, 2015. március 5.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

KEH ügyszám: VIII-1/01376-2/2015.
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A köztársasági elnök 135/2015. (III. 18.) 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 európai integrációjának elősegítése, valamint a német–magyar, illetve bajor–magyar kapcsolatok
fejlesztése érdekében végzett tevékenysége elismeréseként
Reinhold Bocklet, a Bajor Tartományi Parlament első alelnöke részére a
MAGYAR ÉRDEMREND KÖZÉPKERESZTJE A CSILLAGGAL
polgári tagozata;
a holland–magyar kapcsolatok fejlesztését, valamint hazánk jó hírének megőrzését szolgáló diplomáciai és kulturális
közéleti tevékenysége elismeréseként
Jankovich-de Jeszenice József Béla, Magyarország hollandiai tiszteletbeli konzulja részére,
az emigrációba kényszerült magyar alkotók között betöltött meghatározó szerepe, jelentős szépirodalmi, valamint
irodalomtörténészi pályája elismeréseként
Kibédi Varga Áron irodalomtörténész, költő, a Magyar Tudományos Akadémia külső tagja részére,
kiemelkedő diplomáciai, valamint a keresztény hit és értékek megőrzését, illetve a magyar érdekek vatikáni és
szlovéniai képviseletét szolgáló, támogató tevékenysége elismeréseként
Mariano Hugo Windisch-Graetz, a Szuverén Máltai Lovagrend szlovéniai nagykövete részére a
MAGYAR ÉRDEMREND KÖZÉPKERESZTJE
polgári tagozata
kitüntetést adományozom.
Budapest, 2015. március 5.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

Ellenjegyzem:
Budapest, 2015. március 5.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

KEH ügyszám: VIII-1/01377-2/2015.
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A köztársasági elnök 136/2015. (III. 18.) 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 új teológus- és lelkésznemzedék képzését szolgáló, kimagasló oktatói-nevelői tevékenysége, valamint
az intertestamentális kor XXI. századi értelmezése területén végzett kutatói munkája elismeréseként
dr. Adorjáni Zoltán, a Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet dékánja, egyetemi docens, református lelkipásztor
részére,
a magyar társadalom demokratikus újjászervezése idején általa alapított, és azóta is számtalan rászorulónak
segítséget nyújtó szervezet élén végzett sokrétű szociális és karitatív tevékenysége elismeréseként
Christa Gebel, a Haar-i Magánkezdeményezés Magyarország Megsegítésére szervezet elnöke részére,
a magyar nyelv és kultúra fenntartása és tanítása érdekében végzett több évtizedes önzetlen tevékenysége,
valamint kiemelkedő tudományos pályája elismeréseként
dr. Diósady Levente László, a II. Rákóczi Ferenc Alapítvány alapítója és alelnöke, a Torontói Egyetem Vegyészmérnöki
és Alkalmazott Kémia Kara Élemiszeripari Tanszékének tanszékvezető egyetemi tanára részére,
az egyetemes magyar irodalmat gazdagító, jelentős prózaírói életműve elismeréseként
Duba Gyula József Attila-díjas író, érdemes művész, a Magyar Művészeti Akadémia rendes tagja részére,
a magyar–ecuadori kapcsolatok ápolása, valamint az Ecuadorban bajba jutott magyar állampolgárok konzuli
védelme érdekében két évtizede végzett áldozatos munkája elismeréseként
Francisco Salvador Moral, Magyarország quitói tiszteletbeli főkonzulja részére,
a magyar–amerikai politikai, gazdasági és kulturális kapcsolatok fejlesztésében játszott szerepe, valamint egy pozitív
Magyarország-kép kialakítása és fenntartása érdekében végzett több évtizedes tevékenysége elismeréseként
Gaál-Schott Anikó, az A. Gaal&Associates elnöke részére,
jelentős tudományos életműve, valamint kiemelkedő egyetemi oktatói és kutatói tevékenysége elismeréseként
dr. Gyéresi Árpád, a Marosvásárhelyi Gyógyszerészeti Egyetem nyugalmazott egyetemi professzora, tanszékvezetője
részére,
a nagyenergiás magfizikai kutatásokban elért világhírű eredményei, illetve a magyar–amerikai magfizikai
együttműködés megerősítése, valamint a magyar kutatók nemzetközi elismerésének elősegítése érdekében végzett
tevékenysége elismeréseként
Gyulassy Miklós fizikus, a Magyar Tudományos Akadémia külső tagja, a New York-i Columbia Egyetem egyetemi
tanára, a Magyar Tudományos Akadémia Wigner Fizikai Kutatóközpontjának kutatóprofesszora részére,
a dániai magyar közösség, a magyar–dán gazdasági és kulturális együttműködés érdekében végzett munkája,
valamint a regionális és testvérvárosi kapcsolatok fejlesztése érdekében folytatott tevékenysége elismeréseként
Heine Sveistrup Jensen, Magyarország aarhusi tiszteletbeli főkonzulja, az ENQUA Kft. igazgatója részére,
a magyar–tunéziai gazdasági és civil szférára kiterjedő együttműködés fejlesztése érdekében több évtizede végzett
áldozatos tevékenysége elismeréseként
Khaled Ben Jemaa, Magyarország tunéziai tiszteletbeli konzulja, a Tunéziai–Magyar Üzleti Tanács alapítója és
alelnöke, a SAM Cégcsoport elnök-vezérigazgatója részére,
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a Magyarország és Málta közötti politikai, gazdasági, turisztikai és kulturális kapcsolatok erősítése, valamint
a magyar állampolgárok példaértékű érdekképviselete terén elért eredményei elismeréseként
Michael George Soler, Magyarország máltai tiszteletbeli főkonzulja, a Daystar Cégcsoport elnök-vezérigazgatója
részére,
a magyar–izraeli kulturális kapcsolatok elmélyítése, valamint az izraeli magyarok és Magyarország közötti
kapcsolatok megerősítése érdekében végzett tevékenysége elismeréseként
Miron Eszter nyugalmazott levéltáros, a Történelmi Magyarországról Bevándoroltak Szövetségének elnöke részére,
a Magyarország és Szicília közötti sokoldalú kapcsolatok erősítése érdekében végzett munkája, valamint a magyar
kultúra értékeinek magas szintű bemutatását és az Olaszországban élő magyarok közösségének építését szolgáló
tevékenysége elismeréseként
Santamarináné Sótyi Adelaide, Magyarország palermói tiszteletbeli konzulja részére,
a bácsfalusi evangélikus gyülekezet és a barcasági csángók magyarságtudatának erősítését szolgáló tevékenysége,
valamint kiemelkedő iskola- és közösségszervező munkája elismeréseként
Simon András nyugalmazott tanár, a Barcasági Csángó Alapítvány alapítója és első elnöke részére,
az erdélyi magyar közösség kiemelkedő személyiségeként az erdélyi levéltárak szakszerű megőrzéséhez való
hozzájárulása, valamint az erdélyi magyar könyvtáros-levéltáros utánpótlás képzésében végzett meghatározó
munkája elismeréseként
dr. Sipos Gábor, a kolozsvári Babeş-Bolyai Tudományegyetem Történelem és Filozófia Karának egyetemi docense,
az Erdélyi Református Egyházkerület Gyűjtőlevéltárának levéltárosa, az Erdélyi Múzeum Egyesület elnöke részére a
MAGYAR ÉRDEMREND TISZTIKERESZTJE
polgári tagozata;
a magyar–kaliforniai politikai és gazdasági kapcsolatok elmélyítése, valamint a sacramentói magyarság érdekében
végzett önzetlen és kitartó munkája elismeréseként
Bartsch Miklós, Magyarország sacramentói tiszteletbeli konzulja, a Bartsch & Associates tulajdonosa és ügyvezetője
részére,
a magyar–francia kapcsolatok történelmi dimenzión alapuló ápolása, valamint az 1956-os forradalom és
szabadságharcról való franciaországi megemlékezések hagyományainak fenntartása érdekében végzett kimagasló
tevékenysége elismeréseként
Gérard Martin-Chaussade, a Confédération International Charles de Gaulle elnöke részére,
a szlovákiai magyarság megmaradását és összetartozását elősegítő, önzetlen közösségi munkája elismeréseként
Görföl Jenő, a Szlovákiai Magyar Közművelődési Szövetség (CSEMADOK) országos titkára részére,
a muravidéki irodalmi és vallási hagyományok feltárása, valamint a magyar irodalom szlovéniai népszerűsítése
érdekében végzett munkája elismeréseként
dr. Jožef Smej nyugalmazott maribori katolikus püspök részére,
Tőkés László 1989-es temesvári pere kapcsán az erdélyi magyar kisebbségi jogok védelme érdekében végzett
ügyvédi munkája elismeréseként
dr. Kincses Előd jogász, jogi szakíró, közíró részére,
a Magyarország és Németország közötti megértés és összetartozás erősítése érdekében végzett tevékenysége
elismeréseként
Kurt König, Altshausen város volt polgármestere részére,
a felvidéki magyar színjátszásban betöltött meghatározó szerepe, kiemelkedő színészi alakításai elismeréseként
Mokos Attila színművész részére,
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az erdélyi, azon belül a kolozsvári magyarság körében végzett közösségépítő munkája, valamint az erdélyi magyar
képzőművészet kitartó kutatását és népszerűsítését szolgáló tevékenysége elismeréseként
Németh Júlia újságíró, néprajzkutató, műkritikus, a Barabás Miklós Céh alelnöke részére,
a hit és a magyarságtudat elmélyítése, a magyar római katolikus egyházközségek erősítése, valamint
a gyulafehérvári főegyházmegye szervezése érdekében végzett felelősségteljes szolgálata elismeréseként
Potyó Ferenc érseki általános helynök, a Gyulafehérvári Római Katolikus Érseki Hivatal igazgatója részére,
a kolozsvári iskolákban tanuló beszéd- és tanulászavaros gyermekek integrációját szolgáló, valamint az erdélyi
magyar tanintézetekben dolgozó szakemberek munkáját segítő tevékenysége elismeréseként
dr. Ráduly-Zörgő Éva Ilona logopédus, a kolozsvári Babeş-Bolyai Tudományegyetem Pszichológia és
Neveléstudományok Karának megbízott adjunktusa részére,
a fehéregyházi Petőfi-emlékhely ápolását és a szórványmagyarság kultúrájának megőrzését szolgáló tevékenysége
elismeréseként
Szabó József, a Petőfi Sándor Művelődési Egyesület elnöke, a Petőfi Múzeum gondnoka részére,
a lengyel–magyar orvostudományi és felsőoktatási kapcsolatok kiépítése és fenntartása, valamint a magyar
szakorvosjelöltek külföldi továbbképzése érdekében végzett tevékenysége elismeréseként
dr. Tomasz Gedrange orvosprofesszor részére,
jelentős irodalmi pályája, valamint a magyar kultúra szlovéniai népszerűsítése és az ott élő magyarok identitásának
megőrzése érdekében végzett pedagógiai és tudományos közéleti tevékenysége elismeréseként
dr. Varga József nyelvész, író, költő, a Maribori Egyetem Magyar Nyelv és Irodalom Intézetének nyugalmazott
tanszékvezetője, a Magyar Kultúra Lovagja részére,
jelentős művelődés- és helytörténeti munkái, valamint kimagasló oktatói-nevelői és tudományos kutatói
tevékenysége elismeréseként
id. dr. Virágh Gábor művelődés- és helytörténész, nyugalmazott egyetemi tanár részére,
kimagasló színvonalú, az operáktól az operetteken át a magyar nótákig terjedő sokoldalú művészi pályafutása,
valamint jelentős zenepedagógiai tevékenysége elismeréseként
Vitkayné Kovács Vera, az újvidéki Szerb Nemzeti Színház magánénekese, az Újvidéki Művészeti Egyetem rendes
tanára részére,
a felvidéki magyar közösség jog- és érdekérvényesítését célzó több évtizedes, odaadó településvezetői munkája
elismeréseként
Zachariás István, a Kassai Megyei Önkormányzat alelnöke, Szepsi volt polgármestere részére,
a magyar–tunéziai gazdasági kapcsolatok fejlesztése érdekében végzett tevékenysége elismeréseként
Zoubeir Chaieb, az AE Technologies elnök-vezérigazgatója, a Tunéziai–Magyar Üzleti Tanács alapítója és elnöke
részére a
MAGYAR ÉRDEMREND LOVAGKERESZTJE
polgári tagozata
kitüntetést adományozom.
Budapest, 2015. március 5.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

Ellenjegyzem:
Budapest, 2015. március 5.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

KEH ügyszám: VIII-1/01378-2/2015.
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A köztársasági elnök 137/2015. (III. 18.) 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 oroszországi finnugor népek tudományos kutatása, a magyar finnugrisztika kutatási eredményeinek oroszországi
népszerűsítése, valamint a magyar–udmurt tudományos kapcsolatok erősítése érdekében végzett tevékenysége
elismeréseként
Alekszej Jegorovics Zagrebin finnugrista történész, etnológus, szociológus, az Orosz Tudományos Akadémia Uráli
Részlege Udmurtiai Történeti, Nyelvi és Irodalmi Intézetének igazgatója részére,
Magyarország és a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség közötti együttműködési szándéknyilatkozat előkészítése
érdekében végzett kiemelkedő szakmai tevékenysége elismeréseként
Alexander Victorovich Bychkov, a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség főigazgató-helyettese részére,
a magyar–belga kulturális kapcsolatok fejlesztése érdekében végzett munkája elismeréseként
Bangó Jenő szociológus, a Budapesti Corvinus Egyetem Szociológia Doktori Iskolájának vendégprofesszora részére,
kiemelkedő tudományos és példamutató pedagógusi munkája, valamint a magyar nyelvi oktatás és iskolafejlesztés
érdekében végzett vezetői tevékenysége elismeréseként
Béres Katalin, a Palágykomoróci Általános Iskola igazgatója részére,
a kisebbségben élő magyarság érdekeinek képviseletét és a határokon átnyúló önkormányzati kapcsolatok
erősítését szolgáló településvezetői munkája elismeréseként
Bocskai István, Nagyszőlős város polgármestere részére,
a magyar történelmi múlt megjelenítését és az erdélyi magyarság identitásának megőrzését hatékonyan szolgáló
erőfeszítései, valamint példaértékű emberi helytállása elismeréseként
Boldizsár Béla, a Caritas Humanitárius Megsegítő Alapítvány vezetője, nevelőszülő részére,
a magyar–bolgár kulturális és gazdasági kapcsolatok elmélyítése érdekében végzett munkája, valamint a magyar
irodalom bulgáriai népszerűsítését szolgáló támogatói tevékenysége elismeréseként
Buzov Pencso, a Balkancarpodem AD vezérigazgatója részére,
a szegény sorsú Kárpát-medencei gyermekek támogatása érdekében végzett több évtizedes önkéntes munkája
elismeréseként
Christina Von Coerper-Buzay, a hollandiai Szent István Alapítvány vezetőségi tagja részére,
a muravidéki magyar közösségi élet megszervezését és a magyar önkormányzatiság erősítését szolgáló
tevékenysége, valamint a dobronaki plébánia képviselőtestületében végzett áldozatos munkája elismeréseként
Czár József, Dobronak község volt polgármestere részére,
az Amerikai Egyesült Államok Fresno megyéjében élő magyarság érdekében végzett önzetlen és kitartó
közösségépítő tevékenysége elismeréseként
Dornay Bálint ügyvéd részére,
a magyar kultúra és a magyar társadalomtudományi kutatások hollandiai népszerűsítése érdekében végzett
áldozatos munkája elismeréseként
Farkas Flórián villamosmérnök, a Mikes International Alapítvány kiadó főszerkesztő-titkára részére,
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a hazai komolyzenei életben meghatározó, kiemelkedő művészi pályája, valamint a japán–magyar művészeti
kapcsolatok kiépítésében és ápolásában vállalt szerepe elismeréseként
Izaki Masahiro, a Szolnoki Szimfonikus Zenekar vezető karmestere részére,
a magyar komolyzene és kultúra brazíliai népszerűsítése érdekében végzett kiemelkedő tevékenysége
elismeréseként
Júlio Medaglia Filho karmester, rádiós és televíziós producer részére,
a délvidéki magyarság anyanyelvű tájékoztatását szolgáló több évtizedes újságírói és szerkesztői pályája, valamint
a délvidéki magyarság XX. századi sorskérdéseinek bemutatása és az ifjabb pályatársak szakmai támogatása
érdekében végzett tevékenysége elismeréseként
Kabók Erika, a Magyar Szó újságírója részére,
a magyar–dán kapcsolatok erősítését, valamint a magyar kultúra dániai népszerűsítését szolgáló tevékenysége
elismeréseként
Kaj Aage Stillinger, a Folketing volt képviselője részére,
Magyarország gazdaságának élénkítése, új munkahelyek teremtése érdekében végzett vállalatvezetői munkája,
valamint a koreai–magyar kulturális kapcsolatok elmélyítését szolgáló tevékenysége elismeréseként
Lee Sang Il, a Hankook Tire Magyarország Kft. ügyvezető igazgatója részére,
a kárpátaljai magyar nyelvű szakoktatás megőrzése és fejlesztése érdekében végzett odaadó munkája
elismeréseként
dr. Legeza Attila, a Munkácsi Agráripari College tanára részére,
az erdélyi magyar ifjúság jövője iránti felelősséggel végzett oktatói-nevelői munkája és sikeres táncpedagógiai
tevékenysége elismeréseként
Máthé Márta, az egykori Szászrégeni Magyar Középiskola nyugalmazott matematikatanára, néptáncoktató részére,
a magyar kultúra értékeinek megőrzése és kanadai megismertetése érdekében végzett több évtizedes
tevékenysége, valamint kiemelkedő üzleti sikerei elismeréseként
Mihalik Tamás Aladár, a torontói Tom’s Place öltönyüzlet tulajdonosa és üzletvezetője részére,
a magyar kultúra oroszországi népszerűsítése érdekében végzett tevékenysége, valamint jelentős
irodalomtudományi kutatói és oktatói pályája elismeréseként
Oxana Arkadievna Yakimenko hungarológus, irodalomtörténész, a Szentpétervári Állami Egyetem Filológiai Kara
Finnugor Filológiai Tanszékének adjunktusa részére,
a szórványmagyarság megmaradása és kulturális életének gyarapítása, valamint a magyar gyerekek anyanyelvre
való oktatása érdekében végzett kiemelkedő tevékenysége elismeréseként
Vajda Sándor, az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület Borosjenői Fiókszervezetének elnöke részére,
a kárpátaljai magyar zsidó emlékhelyek megőrzését és helyreálltását szolgáló tevékenysége, valamint a régió
fejlesztése és új munkahelyek teremtése érdekében végzett munkája elismeréseként
Vays József, a beregszászi Shalom Alapítvány alapítója, vezetője részére a
MAGYAR ARANY ÉRDEMKERESZT
polgári tagozata;
a magyar nyelv magas szintű kijevi oktatása és a magyar kultúra széles körű terjesztése érdekében végzett
tevékenysége elismeréseként
dr. Berta Tiborovna Eleonóra, a Kijevi Nemzeti Nyelvészeti Egyetem tanára, főelőadója részére,
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a magyar néprajz és népszokások tudományos kutatása és oktatása terén végzett munkája, valamint
tudományszervező tevékenysége elismeréseként
Dzseni Madzsarov, az Ohridi Szent Kelemen Tudományegyetem Történelemtudományi Kara Néprajz Tanszékének
tanára részére,
a magyarországi német kisebbség kultúrájának, önazonosságának megőrzését és a magyar–német kapcsolatok
erősítését szolgáló több évtizedes tevékenysége elismeréseként
Franz Trendl, Budakalász díszpolgára részére,
a kárpátaljai magyar konzulátusi missziók működéséhez nyújtott támogatói, valamint példamutató vállalkozói
tevékenysége elismeréseként
Pecsora Elek, a beregszászi Dianna Termelői és Kereskedelmi Vállalat tanácsadója részére a
MAGYAR EZÜST ÉRDEMKERESZT
polgári tagozata;
a kárpátaljai magyar népdal- és néptánckincs megőrzése és átörökítése érdekében végzett tevékenysége,
kiemelkedő zeneoktatói munkája elismeréseként
Kokas Károly, a Péterfalvai Művészeti Iskola zenetanára részére a
MAGYAR BRONZ ÉRDEMKERESZT
polgári tagozata
kitüntetést adományozom.
Budapest, 2015. március 5.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

Ellenjegyzem:
Budapest, 2015. március 5.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

KEH ügyszám: VIII-1/01379-2/2015.

A köztársasági elnök 138/2015. (III. 18.) KE határozata
kitüntetés adományozásáról
Az Alaptörvény 9. cikk (4) bekezdés f ) pontja, valamint a Kossuth-díjról és a Széchenyi-díjról szóló 1990. évi XII.
törvény 5. § (1) bekezdése alapján – a Kormány előterjesztésére –
kivételesen műfajgazdag prózaírói életműve, valamint jelentős írói-történészi munkája, különösen a XIX. századi
magyar történelem tekintetében kiemelkedő kutatói és tanulmányírói tevékenysége elismeréseként
Albert Gábor József Attila-díjas író, esszéista, szerkesztő, a Magyar Művészeti Akadémia rendes tagja részére,
a hagyományt a modernitással ötvöző, a XXI. század elvárásaira reflektáló és egyedi vizuális nyelvezetet kiérlelő
alkotóművészi munkája elismeréseként
Bachman Gábor Balázs Béla-díjas építész, designer részére,
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rendkívül sikeres színházi, televíziós és filmes pályafutása során kifinomult művészi eleganciával megformált
alakításai, emlékezetes szinkronszerepei, valamint rendezői alkotómunkája elismeréseként
Bács Ferenc Jászai Mari-díjas színművész, érdemes és kiváló művész részére,
az operairodalom leghíresebb szerepei mellett feledhetetlen zenés és prózai alakításokat is magába foglaló, hazánk
színházi életét gazdagító művészi pályája elismeréseként
Bede-Fazekas Csaba operaénekes, érdemes és kiváló művész, a Magyar Művészeti Akadémia levelező tagja, a Győri
Nemzeti Színház örökös tagja részére,
kiemelkedő, különösen a fotó- és festőművészet ötvözésében páratlan alkotásokat kiérlelő művészi életműve
elismeréseként
Gyémánt László festőművész, érdemes művész részére,
zenés és prózai szerepekben egyaránt kiemelkedő, emlékezetes alakításokat magába foglaló művészi pályája
elismeréseként
Hűvösvölgyi Ildikó, a Madách Színház és a Turay Ida Színház színművésze részére,
kiemelkedő, az alföldi életet és a pásztorhagyományokat megörökítő művészi pályája elismeréseként
Kunkovács László Balogh Rudolf-díjas fotóművész, néprajzkutató, a Magyar Művészeti Akadémia rendes tagja
részére,
általános emberi sorskérdéseket egyedülálló módon ábrázoló prózai alkotásai, valamint nagyhatású
gyermekirodalmi és irodalomszervezői tevékenysége elismeréseként
Mezey Katalin József Attila-díjas költő, műfordító, szerkesztő, a Magyar Művészeti Akadémia rendes tagja részére,
a magyar operett ikonikus alakjaként nyújtott emlékezetes, a műfajt éltető alakításai, valamint páratlanul sikeres
művészi munkája elismeréseként
Oszvald Marika Jászai Mari-díjas színművész, érdemes művész részére,
a klasszikus és cigányzenei hagyományok ápolását és népszerűsítését szolgáló, világszerte népszerű előadóművészi
pályája elismeréseként
Ökrös Oszkár cimbalomművész részére,
több évtizedes kiemelkedő művészi tevékenysége, valamint a zenei nevelés érdekében végzett, kimagasló
színvonalú munkája elismeréseként
Sapszon Ferenc Liszt Ferenc-díjas karnagy, a Magyar Művészeti Akadémia rendes tagja, a Kodály Zoltán Magyar
Kórusiskola alapítója és művészeti igazgatója részére,
az egyetemes magyar irodalmat erdélyi gyökereiből táplálkozó, egyedi stílusú művészetével gazdagító költői-írói
alkotómunkája elismeréseként
Szőcs Géza József Attila-díjas és Babérkoszorú díjas író, költő, a Magyar PEN Club elnöke részére,
rendkívül népszerű, az ősi magyar kultúra hagyományaiból és tradicionális hitvilágából építkező, egyedi stílusú és
sokoldalú dalszerzői, előadó-művészi pályája elismeréseként
Tolcsvay Béla gitáros, énekes, zeneszerző, szövegíró részére
a Kossuth-díjat,
páratlanul sikeres, külföldön is nagyra értékelt, a tradicionális jazz autentikus megszólaltatására épülő
előadóművészi tevékenységük, valamint a magyar könnyűzenei örökség ápolását szolgáló, értékőrző művészi
munkájuk elismeréseként
a HOT JAZZ BAND tagjai:
Bényei Tamás alapító tag és vezető,
Bera Zsolt,
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Fodor László,
Galbács István Tibor,
Juhász Zoltán,
Szabó Lóránt Hunor
előadóművészek részére
a Kossuth-díjat megosztva,
a hazai mikroelektronika, a szenzorika, illetve a mikro- és nanotechnológiai integrált rendszerek kutatásában és
fejlesztésében elért kiemelkedő eredményei, valamint kimagasló intézetigazgatói munkája elismeréseként
Bársony István villamosmérnök, a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagja, a Magyar Tudományos Akadémia
Energiatudományi Kutatóközpontja Műszaki Fizikai és Anyagtudományi Intézetének igazgatója részére,
a kombinatorikus optimalizálás és a gráfelmélet terén elért, világszerte kimagasló tudományos eredményei,
valamint négy évtizedes, hazai és nemzetközi szinten is iskolateremtő oktatási és tudományszervezői tevékenysége
elismeréseként
Frank András, a matematikai tudomány doktora, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Kar
Matematikai Intézete Operációkutatási Tanszékének egyetemi tanára részére,
az egyciklusú nagy intenzitású terahertzes impulzusok előállítása és alkalmazása terén elért kimagasló eredményei,
valamint a nemlineáris optikában és lézerfizikában végzett több évtizedes iskola- és műhelyteremtő tevékenysége
elismeréseként
Hebling János fizikus, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, a Pécsi Tudományegyetem Természettudományi
Kara Fizikai Intézetének igazgatója, egyetemi tanár részére,
a mérnöki kompozit- és vasbetonszerkezetek statikai és dinamikai vizsgálatában végzett több évtizedes, nemzetközi
visszhangot kiváltó kutatási eredményei, a gyakorlatban is széleskörűen alkalmazott tervezési eljárások kifejlesztését
célzó munkája, valamint iskolateremtő oktatói és tudományszervezői tevékenysége elismeréseként
Kollár László Péter építőmérnök, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja, a Budapesti Műszaki és
Gazdaságtudományi Egyetem Építőmérnöki Kara Hidak és Szerkezetek Tanszékének egyetemi tanára részére,
a metabolikus megbetegedések és a laboratóriumi diagnosztika módszereinek fejlesztése területén elért kimagasló
eredményei, valamint a hazai és nemzetközi laboratóriumi medicina fejlődését jelentősen segítő szervezeti és
szakmai újításai, kiváló tudományszervezői munkája elismeréseként
Kovács L. Gábor laboratóriumi szakorvos, neuroendokrinológus, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja,
a Pécsi Tudományegyetem Szentágothai János Kutatóközpontjának elnöke, egyetemi tanár részére,
a sejtélettan területén elért kiemelkedő orvosbiológiai kutatási eredményei, valamint a tudományos utánpótlásnevelés érdekében végzett magas szintű oktatói munkája elismeréseként
Ligeti Erzsébet kutatóorvos, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja, a Semmelweis Egyetem Általános
Orvostudományi Kara Élettani Intézetének igazgatóhelyettese, egyetemi tanára részére,
a huszadik századi magyar irodalom egyik legnagyobb szakértőjeként elért jelentős tudományos eredményei,
páratlanul gazdag irodalomtudományi és kritikusi életműve, valamint egyetemi oktatói tevékenysége
elismeréseként
dr. Márkus Béla József Attila-díjas irodalomtörténész, kritikus, a Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Kara
Magyar Irodalom- és Kultúratudományi Intézetének nyugalmazott egyetemi docense részére,
az egyensúlytól távoli jelenségek statisztikus leírásában elért, nemzetközileg is elismert kiemelkedő tudományos
eredményei, valamint kimagasló oktatómunkája elismeréseként
Rácz Zoltán Attila fizikus, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja, a Magyar Tudományos Akadémia Eötvös
Loránd Tudományegyetem Elméleti és Fizikai Tanszéki Kutatócsoportjának kutatóprofesszora részére,
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a teológia területén elért kiemelkedő tudományos eredményei, valamint a Szentírás javított szövegű kiadása
érdekében végzett magas színvonalú és odaadó munkája elismeréseként
dr. Rózsa Huba teológus, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem professor emeritusa, római katolikus lelkipásztor
részére,
a reprodukciós biológia területén végzett, kiemelkedő jelentőségű elméleti és klinikai munkája, valamint kimagasló
oktatói és tudományszervezői tevékenysége elismeréseként
Solti László állatorvos, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja, a Szent István Egyetem Állatorvos-tudományi
Kara Szülészeti és Szaporodásbiológiai Tanszék és Klinikájának egyetemi tanára részére,
kiváló, nemzetközi jelentőségű kísérleti és elméleti reaktorfizikai kutatási eredményei, valamint a magyar
nukleárisszakember-képzés érdekében végzett iskolateremtő egyetemi munkája elismeréseként
Szatmáry Zoltán állami díjas fizikus, a fizikai tudományok doktora, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi
Egyetem Természettudományi Kar Nukleáris Technikai Intézete Atomenergetika Tanszékének professor emeritusa
részére,
Magyarország politikai és kulturális közéletében betöltött, évtizedek óta meghatározó szerepe, valamint jelentős,
a világirodalom legnagyobb klasszikusait magyar nyelvre adaptáló műfordítói életműve elismeréseként
Tellér Gyula szociológus, irodalmár, József Attila-díjas műfordító részére,
a kelet-közép-európai átmenetek szakértőjeként a magyar politikai, társadalmi és gazdasági folyamatok tárgyilagos
megítélését szolgáló, mélyreható és avatott elemzéseken alapuló, a tranzitológia tudományában is egyedülálló, azt
gazdagító életműve elismeréseként
dr. Tőkés Rudolf, a Connecticuti Egyetem politológusa, professor emeritus részére,
az ókori Núbia története és régészete, az egyiptológia és a koptológia területén végzett, a magyar és a nemzetközi
ókortudomány számára is meghatározó, sokrétű és szerteágzó tudományos kutatómunkája elismeréseként
Török László régész, történész, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja, a Magyar Tudományos Akadémia
Bölcsészettudományi Kutatóközpontja Régészeti Intézetének professor emeritusa részére
a Széchenyi-díjat,
az űrkutatás világtörténetében egyedülálló magyar mérnöki teljesítmény, az Európai Űrügynökség Rosetta
űrszondája leszállóegységén megépült műszerek elkészítése során végzett, kiemelkedő munkájuk elismeréseként
Apáthy István, állami díjas villamosmérnök, a Magyar Tudományos Akadémia Energiatudományi
Kutatóközpontjának külső műszaki szakértője részére,
Balázs András, a Magyar Tudományos Akadémia Wigner Fizikai Kutatóközpontjának tudományos munkatársa
részére,
dr. Bánfalvi Antal, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Szélessávú Hírközlés és Villamosságtan
Tanszékének egyetemi doktora részére
a Széchenyi-díjat megosztva
adományozom.
Budapest, 2015. március 5.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

Ellenjegyzem:
Budapest, 2015. március 5.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

KEH ügyszám: VIII-2/01384-2/2015.
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A köztársasági elnök 139/2015. (III. 18.) 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 –
sokoldalú, zenés és prózai darabokban egyaránt kimagasló színpadi, valamint jelentős televíziós és filmes
pályafutása elismeréseként
Laklóth Aladár színművész, a Soproni Petőfi Színház örökös tagja részére,
a historikus zene kiemelkedő képviselőjeként a művek autentikus megszólaltatását szolgáló művészi munkája,
valamint jelentős zenepedagógiai tevékenysége elismeréseként
Vashegyi György Liszt Ferenc-díjas karmester, a Magyar Művészeti Akadémia levelező tagja, a Liszt Ferenc
Zeneművészeti Egyetem docense, a Purcell Kórus és Orfeo Zenekar művészeti vezetője részére a
MAGYAR ÉRDEMREND LOVAGKERESZTJE
polgári tagozata
kitüntetést adományozom.
Budapest, 2015. március 5.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

Ellenjegyzem:
Budapest, 2015. március 5.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

KEH ügyszám: VIII-1/01451-2/2015.

A köztársasági elnök 140/2015. (III. 18.) 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 –
országgyűlési és egyéni önkormányzati képviselőként, valamint polgármesterként a közép-magyarországi régió,
különösen Nagykőrös érdekében végzett értékes és odaadó munkája elismeréseként
dr. Czira Szabolcs, Nagykőrös város polgármestere részére,
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a nők közéleti szerepvállalásának erősítése és a klasszikus, családközpontú nőideál népszerűsítése érdekében
végzett áldozatos munkája elismeréseként
Ékes Ilona, a Magyar Asszonyok Érdekszövetségének alapító elnöke részére a
MAGYAR ÉRDEMREND TISZTIKERESZTJE
polgári tagozata
kitüntetést adományozom.
Budapest, 2015. március 9.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

Ellenjegyzem:
Budapest, 2015. március 9.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

KEH ügyszám: VIII-1/01576-2/2015.

A köztársasági elnök 141/2015. (III. 18.) 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–török gazdasági és kulturális kapcsolatok fejlesztése érdekében végzett tevékenysége elismeréseként
Alpaslan Kaya, Magyarország kocaeli tiszteletbeli konzulja, a Kale Oto Radyatör Sanayi ve Ticaret A. Ş.
Igazgatótanácsának tagja, vezérigazgató-helyettese részére a
MAGYAR ÉRDEMREND LOVAGKERESZTJE
polgári tagozata
kitüntetést adományozom.
Budapest, 2015. március 9.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

Ellenjegyzem:
Budapest, 2015. március 9.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

KEH ügyszám: VIII-1/01577-2/2015.

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2015. évi 34. szám

2849

A köztársasági elnök 142/2015. (III. 18.) 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 ápolását hazai és külföldi előadások, jótékonysági rendezvények fellépőjeként magas színvonalú
játékával szolgáló művészi pályafutása elismeréseként
Agárdi László színművész részére,
a magyar irodalomtörténet területén elért tudományos eredményei, valamint figyelemre méltó tankönyvírói és
publicisztikai tevékenysége elismeréseként
Alföldy Jenő József Attila-díjas irodalomtörténész, kritikus, szerkesztő részére,
az egészségügyi felsőoktatás érdekében végzett lelkiismeretes oktatói, valamint jelentős gyógyítói és kiemelkedő
tudományos tevékenysége elismeréseként
dr. Balla József belgyógyász, nephrológus, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, a Debreceni Egyetem Klinikai
Központ Általános Orvostudományi Kar Belgyógyászati Intézete Nephrológiai Nem Önálló Tanszékének vezetője
részére,
az épületgépészet, a környezettechnika és az energetika szakterületén végzett széles körű tudományos munkája,
valamint jelentős oktatói tevékenysége elismeréseként
dr. Barótfi István gépészmérnök, a Szent István Egyetem Gépészmérnöki Kara Környezetipari Rendszerek Intézetének
tanszékvezető egyetemi tanára részére,
Bánffy Miklós összetett és egyedülállóan értékes életművének összegyűjtése, gondozása és népszerűsítése
érdekében végzett sokoldalú munkája elismeréseként
dr. Bartha László, a Bánffy-kör elnöke részére,
a közigazgatás területén végzett négy és fél évtizedes példaértékű szakmai és vezetői tevékenysége elismeréseként
dr. Bartucz Sándor, a Fejér Megyei Kormányhivatal Nyugdíjbiztosítási Igazgatóságának nyugalmazott igazgatója
részére,
a protestáns egyházak közötti kapcsolatok erősítése, valamint a Kárpát-medencei magyarság érdekében végzett
közösségformáló, közéleti és karitatív tevékenysége elismeréseként
Bánffy Miklós, a Johannita Rend Magyar Tagozatának volt vezérlő kommendátora részére,
a külhoni magyarok történetének kutatásában, illetve a Kárpát-medence XX. századi magyar közösségeinek
elemzésében végzett tudományos munkája, valamint több hazai és külföldi egyetemen folytatott kiemelkedő
oktatói tevékenysége elismeréseként
Bárdi Nándor történész, a Magyar Tudományos Akadémia Társadalomtudományi Kutatóközpontja Kisebbségkutató
Intézetének tudományos főmunkatársa és osztályvezetője részére,
több mint harminc éven át végzett kiemelkedő oktatói, vezetői, tudományos és alkotói tevékenysége, valamint
a hagyományos értékeket korszerű tudással ötvöző oktatásszervezői munkája elismeréseként
dr. Becker Gábor építészmérnök, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Építészmérnöki Kara
Épületszerkezettani Tanszékének tanszékvezető egyetemi tanára részére,
a magyar muzeológia területén betöltött meghatározó szerepe, valamint az általa vezetett múzeumi képzési
központ élén végzett példamutató tevékenysége elismeréseként
dr. Bereczki Ibolya, a Szentendrei Szabadtéri Néprajzi Múzeum főigazgató-helyettese részére,

2850

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2015. évi 34. szám

a magyar irodalmat filozófiai, metafizikai, misztikus témákkal foglalkozó írásaival gazdagító műfajgazdag életműve,
valamint jelentős publicisztikai és műfordítói tevékenysége elismeréseként
Buji Ferenc filozófiai író, műfordító, szerkesztő részére,
a középkori filozófia és esztétika, illetve a XX. századi irodalom és bölcselet nemzetközileg elismert kutatójaként és
szakfordítójaként elért eredményei, valamint jelentős oktatói és publikációs tevékenysége elismeréseként
Cseke Ákos, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar Művészettudományi
Intézete Esztétika Tanszékének egyetemi docense részére,
a gyógynövénykultúra fejlesztése és népszerűsítése, valamint az egészségmegőrzés érdekében végzett több
évtizedes, kiemelkedő oktatói, kutatói és termesztői tevékenysége elismeréseként
Csurgó Sándor természetgyógyász, a tamási Bio-Fontana Labor alapító tulajdonosa részére,
a magyar drámapedagógia megalapítójaként folytatott szerteágazó oktatói, előadóművészi, valamint
közösségteremtő tevékenysége elismeréseként
Debreczeni Tibor drámapedagógus, szakíró, előadóművész, a Magyar Drámapedagógiai Társaság örökös tiszteletbeli
elnöke, a Károli Gáspár Református Egyetem Tanítóképző Főiskolai Karának címzetes főiskolai tanára részére,
a hazai mikrotechnológiai kultúra fenntartásában és fejlesztésében szerzett érdemei, valamint a kutatási
eredmények terjesztése és gazdasági hasznosítása érdekében végzett tevékenysége elismeréseként
Dücső Csaba vegyész, a Magyar Tudományos Akadémia Energiatudományi Kutatóközpontja Műszaki Fizikai és
Anyagtudományi Intézetének tudományos főmunkatársa részére,
a lovassport hazai és nemzetközi elismertségének növelése érdekében végzett fáradhatatlan tevékenysége,
kiemelkedő oktató- és szervezőmunkája elismeréseként
dr. Fehér Károly, a Magyar Lovassport Szövetség kommunikációs igazgatója, a Szent István Egyetem címzetes
egyetemi tanára részére,
példamutató hivatástudattal végzett tanári és tudományos tevékenysége, valamint kiemelkedő költői és műfordítói
életműve elismeréseként
dr. Ferencz Győző, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Angol-Amerikai Intézete
Anglisztika Tanszékének egyetemi tanára részére,
a népi kultúra népszerűsítését szolgáló két és fél évtizedes, lelkiismeretes menedzsmenti tevékenysége
elismeréseként
Ferencz Mária, a Hagyományok Háza – Magyar Állami Népi Együttes menedzserigazgatója részére,
a könyvtárszakma területén végzett több évtizedes, magas színvonalú oktatási, kutatási és fejlesztési tevékenysége
elismeréseként
dr. Fischerné dr. Dárdai Ágnes, a Pécsi Tudományegyetem Egyetemi Könyvtár és Tudásközpontjának főigazgatója
részére,
kiemelkedő oktatói, kutatói és gyógyító munkája, a hazai parodontológus szakorvos képzés kiépítését szolgáló
erőfeszítései, valamint példamutató tudományos és szakmapolitikai tevékenysége elismeréseként
dr. Gera István Imre, a Semmelweis Egyetem Fogorvostudományi Kara Parodontológiai Klinikájának egyetemi tanára
részére,
a német–magyar kapcsolatok erősítését, valamint a német nemzetiségi kultúra kutatását és oktatását szolgáló
sokrétű tudományos és kulturális közéleti tevékenysége elismeréseként
dr. Gerner Zsuzsanna, a Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kara Germanisztika Intézetének
intézetigazgatója, a Német Nyelvészeti Tanszék docense részére,
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az egyetemes magyar kultúrát gazdagító, építészetileg és programjait tekintve is egyedülálló zenei központ
létrehozása és működtetése terén végzett tevékenysége elismeréseként
Gőz László harsonaművész, zenetanár, a Budapest Music Center alapítója és vezetője részére,
az energetikai oktatás és kutatás egységének előmozdítása érdekében végzett több évtizedes vezetői, valamint
tudományos közéleti tevékenysége elismeréseként
dr. Gróf Gyula István gépészmérnök, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gépészmérnöki Kara
Energetikai Gépek és Rendszerek Tanszékének tanszékvezető egyetemi docense részére,
a Jász-Nagykun-Szolnok megyei oktatás és szakképzés fejlesztése érdekében végzett több évtizedes, elhivatott
munkája elismeréseként
Gúth Ferenc, a Szolnoki Műszaki Szakközép- és Szakiskola címzetes igazgatója, a Kecskeméti Főiskola és a Szolnoki
Főiskola címzetes docense részére,
a betegségmegelőzést és a gyakorlati betegellátást szolgáló szakmai, valamint kiemelkedő oktatói és
oktatásszervezői tevékenysége elismeréseként
dr. Hajnal Ferenc egyetemi tanár, a Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kara Családorvosi Intézet
és Rendelő intézetvezetője részére,
az európai integráció makroökonómiája és a strukturális reformok gazdaságtana területén elért eredményei,
jelentős nemzetközi kereskedelmi és agrárközgazdaságtani kutatásai, valamint oktatásfejlesztési és szakmai közéleti
tevékenysége elismeréseként
dr. Halmai Péter Tamás, a közgazdaság-tudomány doktora, a Pannon Egyetem Közgazdasági Intézetének igazgatója,
a Pannon Egyetem Gazdaságtudományi Kara Nemzetközi Gazdaságtan Tanszékének tanszékvezető egyetemi
tanára, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Nemzetközi és Európai Tanulmányok Karának tanszékvezető egyetemi
tanára részére,
jelentős karmesteri pályája, valamint magas szakmai színvonalú korrepetitori és zenepedagógiai tevékenysége
elismeréseként
Harazdy Miklós zongoraművész, a Magyar Állami Operaház korrepetitora, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem
egyetemi adjunktusa részére,
a pszichoterápiás szemlélet Kárpát-medencei terjesztését és a pszichoterápia magas színvonalú oktatását szolgáló,
kimagasló szakmai és szakmapolitikai tevékenysége elismeréseként
dr. Harmatta János, az Országos Orvosi Rehabilitációs Intézet Tündérhegyi Pszichoszomatikus és Pszichoterápiásrehabilitációs Osztályának osztályvezető főorvosa részére,
Kaposvár város és Somogy megye érdekében végzett több mint két évtizedes példaértékű munkája elismeréseként
Juhász Tibor, Kaposvár Megyei Jogú Város volt alpolgármestere és képviselője, a Somogy Megyei Kormányhivatal
volt kormánymegbízottja részére,
a modern magyar múzeumi közművelődés és múzeumpedagógia elméleti és gyakorlati megalkotójaként elért
eredményei elismeréseként
Káldy Mária, a Szentendrei Szabadtéri Néprajzi Múzeum Múzeumi Oktatási és Képzési Központjának igazgatója
részére,
az irodalmi muzeológiát egyedülálló módon gazdagító igényes és színvonalas, széles szakmai körben elismert
látványtervezési és tárlatrendezési tevékenysége elismeréseként
Kemény Gyula grafikus, a Petőfi Irodalmi Múzeum kiállítás-rendezője részére,
kimagasló tudományos eredményei, valamint jelentős oktatói és tudományszervezői tevékenysége elismeréseként
dr. Kiss Tamás József, a kémiatudomány doktora, a Szegedi Tudományegyetem Természettudományi és Informatikai
Kara Szervetlen és Analitikai Kémiai Tanszékének tanára részére,
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szerteágazó, műfajgazdag irodalmi pályája, valamint jelentős történelmi írásai elismeréseként
Kocsis István József Attila-díjas író, drámaíró részére,
epizód- és főszerepeket egyaránt érzékeny, intelligens módon megformáló alakításai elismeréseként
Kovács Gyula, a kecskeméti Katona József Színház színművésze részére,
a magyar gazdaságfejlesztés, ipari innováció és munkahelyteremtés érdekében végzett kiemelkedő vezetői
tevékenysége elismeréseként
Lakatos Péter, a Videoton Holding Zrt. vezérigazgatója részére,
a tudományos utánpótlás nevelésben végzett több évtizedes, kiemelkedő oktatói és vezetői tevékenysége
elismeréseként
dr. Liebmann Lajos, a Károly Róbert Főiskola Gazdaság- és Társadalomtudományi Karának volt dékánja, egyetemi
docens részére,
a bukovinai székely művészi hagyományokon alapuló, a magyar festő- és tűzzománcművészetet egyedülálló módon
gazdagító alkotói pályája elismeréseként
Lőrincz Vitus festőművész részére,
a területalapú támogatások távérzékeléses ellenőrzési rendszerének kiépítésében, üzemeltetésében, valamint
informatikai feladataiban és fejlesztésében végzett kiemelkedő munkája elismeréseként
dr. Martinovich László, a Földmérési és Távérzékelési Intézet osztályvezetője, az Óbudai Egyetem Alba Regia Műszaki
Kara Geoinformatikai Intézetének címzetes egyetemi docense részére,
a közösségi művelődés területén végzett egyedülálló írói és publicisztikai alkotótevékenysége elismeréseként
Mátyus Alice író, szociológus, szerkesztő részére,
páratlan anyagismerettel, szakmai alázattal és példás pontossággal több mint négy évtizeden át folytatott
kézirattárosi tevékenysége elismeréseként
dr. Mázi Béla Imre történész, a Magyar Tudományos Akadémia Könyvtár és Információs Központjának főkönyvtárosa
részére,
a magyar és európai újságírás érdekében több elismert civil szervezet aktív közreműködőjeként végzett
fáradhatatlan munkája elismeréseként
Molnár Pál újságíró, a Kossuth Rádió volt vezető szerkesztője részére,
a térség önkormányzatainak működőképességét, a vállalkozások és a lakosság minél jobb pénzügyi kiszolgálását
biztosító kiemelkedő munkája, valamint a civil szervezeteket segítő tevékenysége elismeréseként
Müller József, a Tiszafüred és Vidéke Takarékszövetkezet elnök-ügyvezetője részére,
a vízügyi és geotechnikai szakterületek kapcsolódásainak tudományos megalapozottságú, gyakorlati szemléletű
összehangolásában elért eredményei, valamint a vízügyi szakemberképzés területén végzett több mint három
évtizedes munkája elismeréseként
dr. Nagy László, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Építőmérnöki Kara Geotechnika és
Mérnökgeológia Tanszékének egyetemi docense részére,
kiemelkedő táncművészi pályafutása, valamint jelentős táncpedagógiai tevékenysége elismeréseként
id. Nagy Zoltán Liszt Ferenc-díjas balettmester, érdemes művész részére,
a bioaktív anyagok kutatása terén elért, nemzetközileg is elismert eredményei, valamint a magyar és idegen
nyelveken folyó graduális képzés fejlesztésében végzett egyetemi munkája elismeréseként
dr. Nemes Péter, a Szent István Egyetem Állatorvos-tudományi Kara Kémiai Tanszékének tanszékvezető tanára
részére,
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három évtizedes, kivételes hivatástudattal végzett, magas színvonalú ügyészi munkája elismeréseként
dr. Németh Zoltán, a Budapesti XX., XXI., XXIII. Kerületi Ügyészség címzetes főügyészségi ügyésze részére,
a szegedi nemesítésű növényfajták piaci pozícióinak megerősítését szolgáló példaértékű szakmai és vezetői
tevékenysége elismeréseként
dr. Proksza János, a Gabonakutató Nonprofit Közhasznú Kft. nyugalmazott igazgatóhelyettese részére,
hazai és nemzetközi szinten is jelentős művészetszervezői tevékenysége elismeréseként
Sárkány Győző Ferenczy Noémi-díjas grafikusművész, érdemes művész részére,
a tudomány és a művészetek közötti szakadék áthidalása érdekében végzett több évtizedes, kiemelkedő szakmai
tevékenysége elismeréseként
dr. Schiller Róbert, a kémiai tudományok doktora, a Magyar Tudományos Akadémia Energiatudományi
Kutatóközpontjának kutató professor emeritusa, az Eötvös Loránd Tudományegyetem címzetes egyetemi tanára,
a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem magántanára részére,
a magyar gazdaságfejlesztés, ipari innováció és munkahelyteremtés érdekében végzett kiemelkedő vezetői
tevékenysége elismeréseként
Sinkó Ottó, a Videoton Holding Zrt. vezérigazgatója részére,
példamutató szakmai alázattal végzett, kiemelkedő táncművészi pályafutása elismeréseként
Sterbinszky László Liszt Ferenc-díjas balettmester részére,
a drámai, epikus és abszurd színház mestereként végzett, az egyetemes magyar kultúrát gazdagító rendezői,
dramaturgi és szakírói tevékenysége elismeréseként
Szabó József rendező, a nagyváradi Szigligeti Színház örökös tagja részére,
három évtizedes, kimagasló elhivatottsággal végzett művészi és pedagógiai pályafutása elismeréseként
Szalay Tamás Attila táncpedagógus, koreográfus, a Magyar Táncművészek Szövetségének ügyvezető titkára részére,
az agrárium területén több mint négy és fél évtizeden át folytatott kiemelkedő munkája, a kertészek, kertbarátok
érdekeinek képviselete és védelme érdekében végzett tevékenysége, valamint jelentős szakírói életműve
elismeréseként
dr. Szent-Miklóssy Ferenc, a Kertészek és Kertbarátok Országos Szövetségének elnöke, a Magyar Mezőgazdaság Kiadó
Kft. Kerti Kalendáriumának főszerkesztője részére,
az 1956-os forradalom és szabadságharc során tanúsított hősies helytállása, valamint humanitárius szolgálata
elismeréseként
Székely Dezsőné Sebestyén Mária, ’56-os forradalmár és szabadságharcos részére,
az egységes kormányzati infokommunikációs szolgáltatás kialakításában, valamint az egységes infokommunikációs
platform megteremtésében végzett kiemelkedő szakmai tevékenysége elismeréseként
dr. Székelyhidi Tibor, a Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. Jogi, Szabályozási és Humánpolitikai Ágazatának
igazgatója részére,
kiemelkedő előadóművészi pályafutása, a több generáción átívelő, számos hazai és nemzetközi fesztiváldíjjal
rendelkező Karthago Együttes vezetőjeként elért sikerei elismeréseként
Szigeti Ferenc előadóművész, a Karthago Együttes alapító tagja részére,
a magyar nép- és műdalkincs megőrzését és népszerűsítését szolgáló, kiemelkedő előadó-művészi, zenepedagógusi
és műsorkészítői tevékenysége elismeréseként
Tarnai Kiss László előadóművész, tanár, a Dankó Rádió vezetőszerkesztő-műsorvezetője részére,
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a szoftvertechnológia és szoftverfejlesztés felsőfokú oktatása, illetve a magyar informatikai mérnökök képzése
érdekében végzett munkája, valamint kimagasló vezetői tevékenysége elismeréseként
dr. Tick József, az Óbudai Egyetem informatikai rektorhelyettese, egyetemi docens részére,
a közjegyzők iránti bizalom erősítésére törekvő, magas szakmai színvonalú munkája, valamint a nemzetközi
kapcsolatok erősítését szolgáló tevékenysége elismeréseként
dr. Tóth Ádám, a Magyar Országos Közjegyzői Kamara elnöke részére,
a magyar úszósport-oktatás módszertanának kidolgozása és fejlesztése, valamint az utánpótlás-nevelés érdekében
végzett közel öt évtizedes tanári, sportvezetői, edzői, illetve szövetségi kapitányi tevékenysége elismeréseként
dr. Tóth Ákos Tamás, a Magyar Úszó Szövetség alelnöke, a Testnevelési Egyetem Úszás, Vízi- és Küzdősportok
Tanszékének nyugalmazott tanszékvezetője, egyetemi docense részére,
Komló város zenei életében betöltött meghatározó szerepe, valamint kiemelkedő szakmai tudással és
hivatástudattal végzett zenepedagógiai munkája elismeréseként
Tóth Ferenc Liszt Ferenc-díjas karnagy részére,
tartományfőnöki szolgálata során a társadalmi felelősségvállalásról híres piarista közösségek és iskolák
szemléletformáló átalakítása érdekében végzett munkája elismeréseként
Urbán József, a budapesti Piarista Gimnázium igazgatója részére,
a magyar kórusművészetben betöltött szerepe, valamint jelentős kultúrmissziós tevékenysége elismeréseként
Vadász Ágnes, a Magyar Kórusok és Zenekarok Szövetségének főtitkára részére,
három évtizedes, odaadó és eredményes művészetoktatói tevékenysége elismeréseként
Varasdy Ernőné Bérczes Mária Harangozó Gyula-díjas balettmester, a Magyar Táncművészeti Főiskola egyetemi
docense részére,
közel négy évtizedes, kimagasló színvonalú, elhivatott pedagógiai és intézményvezetői tevékenysége
elismeréseként
Varga József, a pápai Türr István Gimnázium nyugalmazott tanára, címzetes iskolaigazgató részére,
a magyar cirkuszművészet hagyományainak ápolását és népszerűsítését szolgáló kimagasló művészi pályája,
valamint értékes szakmai érdekképviseleti tevékenysége elismeréseként
Zsilák György Jászai Mari-díjas artistaművész részére a
MAGYAR ÉRDEMREND LOVAGKERESZTJE
polgári tagozata;
a Magyar Honvédség érdekében végzett áldozatos munkája, valamint szakmai érdemei elismeréseként
dr. Balla Tibor ezredes, a Honvédelmi Minisztérium Védelemgazdasági Hivatalának általános főigazgató-helyettese
részére,
több mint három évtizedes kiemelkedő szakmai és vezetői tevékenysége, valamint a rendkívüli helyzetek
kezelésében végzett eredményes munkája elismeréseként
Dányi Béla Endre tűzoltó ezredes, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
igazgatóhelyettese, tűzoltósági főtanácsos részére,
a katonai kiképzés szervezésében és irányításában elért eredményei elismeréseként
Horváth Gábor dandártábornok, a Magyar Honvédség 25. Klapka György Lövészdandár dandárparancsnoka részére,
rendészeti területen végzett több mint három évtizedes kimagasló szakmai tevékenysége elismeréseként
Hudák Pál rendőr ezredes, a Békés Megyei Rendőr-főkapitányság rendőrfőkapitány-helyettese, rendőrségi
főtanácsos részére,
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a katonai szervezetek készenlétének fenntartása és fokozása terén végzett kiemelkedő szervezőmunkája
elismeréseként
Mihócza Zoltán dandártábornok, a Magyar Honvédség Összhaderőnemi Parancsnokság törzsfőnök-helyettese
részére,
felelős vezetőként a gazdálkodás tervezésében és szabályozásában elért eredményei, illetve az általa vezetett
főosztály élén végzett kimagaslóan eredményes szakmai tevékenysége elismeréseként
Sulyok János dandártábornok, a Honvédelmi Minisztérium Gazdasági Tervezési és Szabályozási Főosztályának
főosztályvezetője részére a
MAGYAR ÉRDEMREND LOVAGKERESZTJE
katonai tagozata
kitüntetést adományozom.
Budapest, 2015. március 5.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

Ellenjegyzem:
Budapest, 2015. március 5.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

KEH ügyszám: VIII-1/01374-2/2015.

A köztársasági elnök 143/2015. (III. 18.) 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 –
Budapest I. kerületének felújítása, építészeti örökségének megóvása érdekében végzett kiemelkedő munkája
elismeréseként
dr. Aczél Péter építészmérnök, Budavár volt főépítésze részére,
a Kárpát-medencei szőlő- és gyümölcsfajtakincs megőrzése érdekében tevékenykedő Tündérkert mozgalom
megalapításában és népszerűsítésében végzett fáradhatatlan munkája elismeréseként
Ambrus Lajos József Attila-díjas író, a Kortárs Kiadó irodalmi vezetője, a Kortárs folyóirat főszerkesztője, a Tündérkert
mozgalom alapító tagja részére,
a szervezeti integráció és az oktatás területén végzett kimagasló színvonalú szakmai tevékenysége elismeréseként
Asztalos Gézáné, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Képzési, Egészségügyi és Kulturális Intézetének főigazgatója részére,
a közigazgatás területén végzett sokrétű szakmai, valamint vezetői tevékenysége elismeréseként
Barlanginé dr. Kelemen Ida, az Országgyűlés Hivatala Képviselői Információs Szolgálatának főosztályvezetője részére,
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a II. világháború idején tanúsított hősies helytállása elismeréseként
Bíró István nyugalmazott pedagógus részére,
a bábjáték műfajának elkötelezett művelőjeként nemzetközileg is elismert, sokoldalú karakterszínészi pályafutása
elismeréseként
Blasek Gyöngyi bábszínművész részére,
több évtizedes, kimagasló színvonalú fotóművészi és fotóriporteri pályája, valamint jelentős művészeti-közéleti
tevékenysége elismeréseként
Chochol Károly fotóművész részére,
a magyar mezőgazdaság fejlődését szolgáló kiemelkedő munkája, eredményes családi gazdálkodói tevékenysége,
valamint a Szigetköz kulturális értékeinek megőrzését szolgáló erőfeszítései elismeréseként
Czina Ferenc családi gazdálkodó részére,
Karcag város anyagi és szellemi értékeinek fejlesztését szolgáló lelkiismeretes, önzetlen településvezetői és közéleti
tevékenysége elismeréseként
Csányi Sándor, Karcag város volt alpolgármestere, a Karcagi Kiskulcsosi Általános Iskola volt tanára részére,
a települési önkormányzatok törvényességi felügyelete érdekében végzett három évtizedes kiemelkedő,
példaértékű munkája elismeréseként
dr. Csontos Béla, a Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Törvényességi Felügyeleti és Ellenőrzési
Főosztályának vezetője részére,
művészi pályafutása során karakter- és főszerepekben egyaránt magas színvonalú, emlékezetes alakításai
elismeréseként
Danyi Judit színművésznő részére,
a kertkultúra értékeinek és hagyományainak megőrzése, illetve újrateremtése érdekében végzett kiemelkedő
tevékenysége elismeréseként
Erős Miklós, az Esztergom Szentgyörgymezői Kertbarátkör elnöke részére,
a magyar népdal, a magyar nóta és a cigányzenei kultúra népszerűsítése érdekében végzett előadó-művészi pályája,
valamint jelentős kulturális szervezőmunkája elismeréseként
Fejős Jenő előadóművész részére,
a környezetvédelem és hulladékgazdálkodás területén végzett magas színvonalú munkája elismeréseként
dr. Feketéné Bicskei Éva, a Ciklus Környezetvédelmi Mérnöki Iroda Kft. ügyvezetője részére,
a magyar táncművészet utánpótlásképzése érdekében végzett kimagasló pedagógiai és vezetői tevékenysége
elismeréseként
Fiers Jolán, a Magyar Táncművészeti Főiskola Nádasi Ferenc Gimnáziumának igazgatója részére,
több mint négy évtizedes kiemelkedő, áldozatos pedagógiai munkája, valamint példamutató társadalmi
tevékenysége elismeréseként
Fodor Tamás Péter pedagógus, a pétfürdői Kolping Katolikus Szakiskola, Speciális Szakiskola és Kollégium alapítója és
intézményvezetője részére,
kiemelkedő művészi pályafutása, növendékeit az egészséges életmód és a művészetek iránti nyitottságra nevelő
pedagógiai munkája, valamint jelentős kulturális közéleti tevékenysége elismeréseként
Fogarassy Judit táncművész, balettmester, koreográfus részére,
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a tánc műfaját egyedülálló módon népszerűsítő társulatban betöltött szerepe és kiemelkedő művészi pályafutása
elismeréseként
Görög Zoltán táncművész, az ExperiDance Production alapító tagja részére,
a kereskedelem területén végzett kimagasló szakmai munkája elismeréseként
Gyelán Zsolt, a CBA Kereskedelmi Kft. elnökhelyettese részére,
a fiatalok körében végzett szolgálata, valamint Szolnok város kulturális életét gazdagító egyházzenei tevékenysége
elismeréseként
Győri Péter Benjámin, a Dél-Pest Megyei Evangélikus Egyházmegye esperese, a Szolnoki Evangélikus Egyházközség
lelkésze részére,
az óvodai nevelés területén végzett sokoldalú pedagógiai és intézményvezetői munkája, valamint közéleti
tevékenysége elismeréseként
Hutkai Dánielné, a mikóházi Bózsva-parti Óvoda intézményvezetője részére,
négy és fél évtizedes kiemelkedő, a gyakorlatban jól hasznosítható, kukoricahibridek előállítását szolgáló
tudományos kutatói tevékenysége elismeréseként
dr. Kálmán László, a Gabonakutató Nonprofit Közhasznú Kft. tudományos tanácsadója részére,
a magyar alternatív színházi világban betöltött meghatározó szerepe, a színházi formanyelv megújítása érdekében
végzett munkája, valamint jelentős pedagógiai, műfordítói és szakírói tevékenysége elismeréseként
Katona Imre, a Soproni Petőfi Színház vezető dramaturgja és rendezője részére,
a hazai kereskedelem fejlesztése érdekében végzett tevékenysége, kiemelkedő szakmai munkája elismeréseként
Krupp József, a CBA Kereskedelmi Kft. elnökhelyettese részére,
az önkormányzatok és a területfejlesztés érdekében végzett kimagasló településvezetői munkája elismeréseként
Lehóczki István, Emőd város volt polgármestere részére,
több évtizedes írói életműve elismeréseként
dr. Lukácsy András író, kritikus részére,
a hazai tejágazat fejlesztését és a tejtermékek fogyasztásának népszerűsítését szolgáló kiemelkedő munkája,
valamint a tejpiac szereplői közötti összhang megteremtését szolgáló tevékenysége elismeréseként
Mélykuti Tibor, az Alföldi Tej Értékesítő és Beszerző Kft. ügyvezető igazgatója, a Tej Szakmaközi Szervezet és
Terméktanács elnöke részére,
a környezetvédelem népszerűsítését szolgáló sokoldalú tevékenysége elismeréseként
Mészáros György, a Megoldás Kft. ügyvezetője, a Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi Központ Közhasznú Alapítvány
kuratóriumi elnöke részére,
az állategészségügy korszerűsítését szolgáló kiemelkedő munkája, valamint az állatgyógyítás fejlesztése érdekében
végzett tevékenysége elismeréseként
dr. Móré Attila, az Alpha Befektetési Holding Zrt. elnöke részére,
a szolgálat radarhálózatának kiépítésében és a radaradatok feldolgozásában, elemzésében, valamint
a távérzékelésben végzett kiemelkedő tevékenysége elismeréseként
Németh Péter, az Országos Meteorológiai Szolgálat meteorológiai fejlesztője részére,
kimagasló kar- és szólótáncosi pályafutása, valamint magas színvonalú művészeti intézményi adminisztrációs
munkája elismeréseként
Németh Zsuzsanna táncművész, a Hagyományok Háza művészeti titkára, a Magyar Állami Népi Együttes örökös tagja
részére,
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a gyermekirodalmi alkotásoktól a költeményeken át a drámákig terjedő, sokoldalú, jelentős életművének
elismeréseként
P. Horváth László író, drámaíró, költő részére,
a kárpátaljai magyarság nemzeti önazonosságának erősítése és a helyi magyar közösség összefogása érdekében
végzett elkötelezett lelkészi és közéleti tevékenysége elismeréseként
Páll László, a Beregrákosi Református Egyházközség és a Kajdanói Református Egyházközség lelkésze részére,
Kecskemét város zenei életének meghatározó alakjaként végzett tanári, intézményvezetői és művészeti közéleti
tevékenysége elismeréseként
Palotás József Sándor, a Magyar Zeneiskolák és Művészeti Iskolák elnökségi tagja, a Kecskeméti Kodály Zoltán
Ének-zenei Általános Iskola és Középiskola M. Bodon Pál Zeneiskolájának nyugalmazott tagintézmény-vezetője
részére,
a népzenét magas művészi fokon interpretáló előadó-művészi pályafutása, valamint az élő népművészeti
hagyomány továbbörökítését szolgáló oktatói munkája elismeréseként
Papp István Gázsa, a Magyar Nemzeti Táncegyüttes zenekarvezető prímása részére,
a gyermek-, ifjúsági és sci-fi irodalom területén sikeres, generációk számára meghatározó életműve elismeréseként
Rónaszegi Miklós író részére,
sikeres táncművészi pályafutása, valamint jelentős táncpedagógusi és koreográfusi tevékenysége elismeréseként
dr. Róth Miklósné balettmester, a Berczik Sára Budai Táncklub táncpedagógusa részére,
az egészségügyben eltöltött több mint három évtizedes szakmai munkája és eredményes vezetői tevékenysége
elismeréseként
dr. Rudner Ervin, a szolnoki MÁV Kórház és Rendelőintézet főigazgató főorvosa részére,
jelentős irodalmi, szociológiai és publicisztikai pályafutása, valamint a magyar és cigány kultúra értékeinek
megőrzése és gyarapítása érdekében végzett közéleti tevékenysége elismeréseként
Ruva Farkas Pál költő, író, műfordító, újságíró, szociológus, a Cigány Világszövetség alapító tagja, a Cigány
Írószövetség alapító elnöke, a Nemzetközi Roma Unió alelnöke részére,
Lenti város és térsége rendezvényeinek megörökítését szolgáló, kiemelkedő színvonalú fotográfusi alkotómunkája
elismeréseként
Sári Zoltán József fényképész részére,
a felvidéki magyar szobrászatban betöltött kiemelkedő szerepe, jelentős alkotói életműve elismeréseként
Szabó István Munkácsy Mihály-díjas szobrászművész részére,
rendkívül eredményes szakmai irányító munkája, valamint a szövetség sportágfejlesztési programjának
kidolgozásában végzett sportjogászi tevékenysége elismeréseként
dr. Szabó Tünde olimpiai ezüstérmes úszó, a Magyar Úszó Szövetség főtitkára részére,
a kortárs magyar irodalmat egyedülálló módon gazdagító költői életműve és jelentős műfordítói tevékenysége
elismeréseként
Szöllősi Zoltán József Attila-díjas költő, műfordító részére,
a magyar és cigány népzenei kultúra népszerűsítését szolgáló előadó-művészi pályafutása elismeréseként
Tolnai András előadóművész, a 100 Tagú Cigányzenekar énekese részére,
a közigazgatás területén több mint három évtizeden át végzett kimagasló szakmai tevékenysége elismeréseként
Tóth Ferenc, a Belügyminisztérium Önkormányzati Módszertani Főosztályának főosztályvezető-helyettese részére,
Kecskemét Megyei Jogú Város szociális életében végzett közel három évtizedes kiemelkedő tevékenysége
elismeréseként
Trungel Ilona Erzsébet, a Hetényegyházi Városrészi Önkormányzat elnöke részére,
a kortárs festészet értékeit gyarapító több évtizedes, kiemelkedő alkotóművészeti pályája, valamint Dunakeszi város
művészeti-kulturális életét gazdagító tevékenysége elismeréseként
Tuzson-Berczeli Péter festőművész részére,
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több évtizedes kiemelkedő pedagógiai pályája során a hátrányos helyzetű, különleges bánásmódot igénylő tanulók
felzárkóztatása és fejlesztése érdekében végzett tevékenysége elismeréseként
Varga Kálmánné, a gyöngyösi Kolping Katolikus Szakiskola és Speciális Szakiskola igazgatója részére,
a település fejlesztésével és a helyi természeti adottságokat kihasználva új munkahelyek teremtésével a lakosság
helyben maradását szolgáló, kiemelkedő vezetői munkája elismeréseként
Varga Tibor József, Egerbakta község polgármestere részére,
a közigazgatás területén példamutató kötelességtudattal, magas szakmai színvonalon végzett munkája elismeréseként
dr. Vastag Kornélia, az Országgyűlés Hivatala Tájékoztatási és Iromány-nyilvántartó Irodájának osztályvezetője
részére,
kiemelkedő szakmai és példamutató hivatali tevékenysége elismeréseként
Vidák Mária, a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal Bicskei Befogadó Állomásának gazdasági osztályvezetője
részére,
a város és a közösség érdekében végzett kiemelkedő településvezetői munkája elismeréseként
Völgyesi Gyula, Kozármisleny város volt polgármestere részére a
MAGYAR ARANY ÉRDEMKERESZT
polgári tagozata;
több mint három évtizedes, kiemelkedő szolgálatellátása és példaértékű életútja elismeréseként
Hujber Erzsébet rendőr alezredes, a Nemzeti Védelmi Szolgálat Ellenőrzési Osztályának vezetője részére,
a szervezetfejlesztés és a kiképzés hatékonyságának javítása érdekében végzett kiemelkedő tevékenysége
elismeréseként
Márkus Ferenc alezredes, a Magyar Honvédség Összhaderőnemi Parancsnokság, Törzs, Haderőtervezési
Főnökségének kiemelt főtisztje részére,
az elemző-értékelő munka terén végzett közel három évtizedes, kimagasló szakmai tevékenysége, példamutató
szolgálatellátása elismeréseként
Nagy László rendőr alezredes, a Szervezett Bűnözés Elleni Koordinációs Központ, Stratégiai Elemző-értékelő
Főosztály stratégiai bűnelemzője részére,
több mint két évtizedes kiemelkedő, példamutató szakmai tevékenysége elismeréseként
Sipos Edit büntetés-végrehajtási ezredes, a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága Közgazdasági
Főosztályának vezetője részére a
MAGYAR ARANY ÉRDEMKERESZT
katonai tagozata
kitüntetést adományozom.
Budapest, 2015. március 5.
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