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A Kormány tagjainak rendeletei

A nemzeti fejlesztési miniszter 46/2015. (VIII. 26.) NFM rendelete
a transzeurópai vasúti rendszerre vonatkozó kölcsönös átjárhatósági műszaki előírásokról
A vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény 88. § (2) bekezdés 19. és 25. pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 109. § 13. pontjában meghatározott
feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:
1. §		
Az átjárhatósági műszaki előírások keretében alkalmazandó megfelelőségértékelési, alkalmazhatósági és
EK-hitelesítési eljárások moduljaira vonatkozó rendelkezéseket a 2010/713/EU bizottsági határozat tartalmazza.
2. §		
A transzeurópai vasúti rendszer ellenőrző-irányító és jelző alrendszerére vonatkozó részletes műszaki és
üzemeltetési szabályokat, illetve az alrendszer vizsgálati eljárása során alkalmazandó eljárások követelményeire
vonatkozó rendelkezéseket a 2012/696/EU bizottsági határozattal, valamint a 2015/14/EU bizottsági határozattal
módosított 2012/88/EU bizottsági határozat tartalmazza.
3. §		
A transzeurópai vasúti rendszer forgalmi szolgálat és forgalomirányítás alrendszerére vonatkozó részletes műszaki és
üzemeltetési szabályokat, valamint az alrendszer vizsgálati eljárása során alkalmazandó eljárások követelményeire
vonatkozó rendelkezéseket a 2013/710/EU bizottsági határozattal, valamint a 2015/995/EU bizottsági rendelettel
módosított 2012/757/EU bizottsági határozat tartalmazza.
4. §		
Az 1–3. § szerint az átjárhatósági műszaki előírásokat tartalmazó EU bizottsági határozatokat a vasúti közlekedésről
szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény és a vasúti rendszer kölcsönös átjárhatóságáról szóló 30/2010. (XII. 23.)
NFM rendelet rendelkezéseivel együtt kell alkalmazni.
5. §

(1) Ez a rendelet a vasúti rendszer Közösségen belüli kölcsönös átjárhatóságáról szóló, 2008. június 17-i 2008/57/EK
európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.
(2) Ez a rendelet
a)
az Európai Parlament és a Tanács 2008/57/EK irányelve alapján elfogadott, az átjárhatósági műszaki előírások
keretében alkalmazandó megfelelőségértékelési, alkalmazhatósági és EK-hitelesítési eljárások moduljairól
szóló, 2010. november 9-i 2010/713/EU bizottsági határozat,
b)
a transzeurópai vasúti rendszer ellenőrző-irányító és jelző alrendszerére vonatkozó kölcsönös átjárhatósági
műszaki előírásról szóló, 2012. január 25-i 2012/88/EU bizottsági határozat,
c)
a transzeurópai vasúti rendszer ellenőrző-irányító és jelző alrendszerére vonatkozó kölcsönös átjárhatósági
műszaki előírásról szóló 2012/88/EU határozat módosításáról szóló, 2012. november 6-i 2012/696/EU
bizottsági határozat,
d)
az Európai Unió vasúti rendszerének forgalmi szolgálat és forgalomirányítás alrendszerére vonatkozó
átjárhatósági műszaki előírásokról és a 2007/756/EK határozat módosításáról szóló, 2012. november 14-i
2012/757/EU bizottsági határozat,
e)
az Európai Unió vasúti rendszerének forgalmi szolgálat és forgalomirányítás alrendszerére vonatkozó
átjárhatósági műszaki előírásokról szóló 2012/757/EU határozat módosításáról szóló, 2013. december 2-i
2013/710/EU bizottsági határozat,
f)
a transzeurópai vasúti rendszer ellenőrző-irányító és jelző alrendszereire vonatkozó kölcsönös átjárhatósági
műszaki előírásról szóló 2012/88/EU határozat módosításáról szóló, 2015. január 5-i 2015/14/EU bizottsági
határozat,
g)
az Európai Unió vasúti rendszerének forgalmi szolgálat és forgalomirányítás alrendszerére vonatkozó
átjárhatósági műszaki előírásokról szóló 2012/757/EU határozat módosításáról szóló, 2015. június 8-i
2015/995/EU bizottsági rendelet
végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.
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6. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő nyolcadik napon lép hatályba.
7. §		
Hatályát veszti
a)
a nagysebességű transzeurópai vasúti rendszer infrastruktúra alrendszerére vonatkozó kölcsönös
átjárhatósági műszaki előírásokról szóló 78/2011. (XII. 22.) NFM rendelet,
b)
a nagysebességű transzeurópai vasúti rendszer járművek alrendszerére vonatkozó átjárhatósági műszaki
előírásokról szóló 81/2011. (XII. 23.) NFM rendelet,
c)
a nagysebességű transzeurópai vasúti rendszer energiaellátás alrendszerére vonatkozó kölcsönös
átjárhatósági műszaki előírásokról szóló 82/2011. (XII. 23.) NFM rendelet,
d)
a transzeurópai vasúti rendszerre vonatkozó átjárhatóságot biztosító műszaki előírásokról szóló 70/2012.
(XII. 20.) NFM rendelet.
		

Dr. Seszták Miklós s. k.,

		

nemzeti fejlesztési miniszter
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IX. Határozatok Tára

A köztársasági elnök 344/2015. (VIII. 26.) 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 –
számos nemzetközi elismeréssel honorált és kivételesen népszerű, a különféle hangszeres műfajok mellett a kortárs
operairodalmat is kiemelkedő alkotásokkal gazdagító zeneszerzői életműve, világviszonylatban is jelentős,
különösen a modern zene interpretálásában egyedülálló karmesteri munkája, valamint a fiatal zeneszerzők és
karmesterek képzését támogató tevékenysége elismeréseként
Eötvös Péter Kossuth-díjas és Bartók-Pásztory-díjas zeneszerző, karmester, zenepedagógus, a Széchenyi Irodalmi és
Művészeti Akadémia tagja, a Római Santa Cecilia Akadémia tiszteleti tagja, a Belga Királyi Akadémia, a Svéd Királyi
Zeneakadémia, valamint a Drezdai és a Berlini Művészeti Akadémia tagja, a Magyar Kultúra Nagykövete részére a
MAGYAR SZENT ISTVÁN REND
kitüntetést adományozom.
Budapest, 2015. augusztus 6.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

Ellenjegyzem:
Budapest, 2015. augusztus 6.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

KEH ügyszám: VIII-1/04566-2/2015.

A köztársasági elnök 345/2015. (VIII. 26.) KE határozata
kitüntetés adományozásáról
Az Alaptörvény 9. cikk (4) bekezdés f ) pontja, illetve a Magyarország címerének és zászlajának használatáról,
valamint állami kitüntetéseiről szóló 2011. évi CCII. törvény 18. § (1) bekezdése alapján – a miniszterelnök
előterjesztésére –
minden idők legkiemelkedőbb magyar sakkozójaként és a sakktörténet legjobb női versenyzőjeként elért,
kivételesen eredményes pályafutása, valamint a gyermekek képességfejlesztése és a tehetséggondozás területén
végzett felelősségteljes, a magyar oktatási rendszert egyedülállóan komplex módszerével gazdagító munkája
elismeréseként
Polgár Judit kétszeres olimpiai bajnok, hétszeres sakk-Oscar-díjas és Caissa-díjas sakkozó, nemzetközi nagymester,
a magyar férfi sakkválogatott szövetségi kapitánya, a Halhatatlan Magyar Sportolók Egyesületének tagja,
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a Polgár Judit Sakk Alapítvány a Képességfejlesztésért alapítója és elnöke, a Nemzeti Tehetségsegítő Tanács
kinevezett Magyar Tehetség Nagykövete részére a
MAGYAR SZENT ISTVÁN REND
kitüntetést adományozom.
Budapest, 2015. augusztus 6.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

Ellenjegyzem:
Budapest, 2015. augusztus 6.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

KEH ügyszám: VIII-1/04608-2/2015.

A köztársasági elnök 346/2015. (VIII. 26.) 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 termelési, munkaerő-piaci és exportteljesítményének növelése tekintetében meghatározó
jelentőségű, valamint a jövő generációk számára korszerű tudást biztosító vállalati politikája, kiemelkedő és
példaadó vezetői munkája elismeréseként
dr. Thomas Faustmann, az Audi Hungaria Motor Kft. ügyvezető igazgatója részére a
MAGYAR ÉRDEMREND
középkeresztje a csillaggal
polgári tagozata
kitüntetést adományozom.
Budapest, 2015. augusztus 6.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

Ellenjegyzem:
Budapest, 2015. augusztus 6.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

KEH ügyszám: VIII-1/04567-2/2015.
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A köztársasági elnök 347/2015. (VIII. 26.) 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 Magyarország és Algéria közti hosszú távú együttműködés megalapozása, szerteágazó politikai, gazdasági és
kulturális kapcsolatainak erősítése, valamint a két ország közti barátság elmélyítése érdekében végzett áldozatos
tevékenysége elismeréseként
Abdelmalek Sellal, az Algériai Népi Demokratikus Köztársaság miniszterelnöke részére,
a magyar tudományos és diplomáciai kezdeményezések, különösképp a World Science Forum rendezvénysorozat
megvalósulásában nyújtott támogatása, valamint a világ nemzeteinek összefogását igénylő globális problémák
megoldására irányuló tevékenysége elismeréseként
El Hassan Bin Talal jordán herceg részére,
a szerteágazó magyar–osztrák kapcsolatok elmélyítése, valamint a politikai és gazdasági együttműködés erősítése
érdekében végzett tevékenysége elismeréseként
Karlheinz Kopf, az Osztrák Nemzeti Tanács második elnöke részére,
a magyar–kanadai gazdasági kapcsolatok fejlesztése, valamint az egyetemes emberi értékek gyarapítása érdekében
végzett több évtizedes kimagasló, példamutató tevékenysége elismeréseként
Peter Munk üzletember, a Southern Pacific Hotel Corporation és a Barrick Gold Corporation alapítója és volt elnöke,
a Trizec Hahn Corporation volt elnöke, a Peter Munk Jótékonysági Alapítvány alapítója részére a
MAGYAR ÉRDEMREND
középkeresztje a csillaggal
polgári tagozata;
kiemelkedő, a délvidéki magyarság szempontjából is jelentős oktatói munkája, valamint az 1944-45-ös tragikus helyi
események áldozatai emlékének megőrzéséért végzett tevékenysége elismeréseként
dr. Bogner István nyugalmazott egyetemi tanár, az Újvidéki Egyetem Bölcsészettudományi Kara Doktori Iskolájának
mentora részére,
a magyar–görög kapcsolatok erősítése, a pozitív Magyarország-kép kialakítása, továbbá hazánk gazdasági és
külpolitikai törekvéseinek görögországi megismertetése terén több mint két évtizeden át végzett, kiemelkedő
munkája elismeréseként
Dimitrios Takas, Magyarország thessaloniki tiszteletbeli főkonzulja részére,
a magyar–lengyel kapcsolatok ápolása érdekében végzett, valamint a magyar érdekek európai képviseletét
támogató tevékenysége elismeréseként
Edmund Wittbrodt, a lengyel parlament képviselője, a Felsőház Európai Ügyek Bizottságának elnöke részére,
a magyar–török kapcsolatok erősítése, a rodostói Rákóczi-kultusz és a törökországi magyar nemzeti emlékhelyek
fenntartása, valamint a magyar érdekek képviselete terén több mint két évtizeden át végzett, elkötelezett és magas
szintű munkája elismeréseként
Erdoğan Erken, Magyarország tekirdaği tiszteletbeli konzulja részére,
a Kelet-Magyarország gazdasági életét fellendítő nyíregyházi LEGO-beruházás megvalósítása érdekében végzett
munkája, valamint a magyar–dán kapcsolatok erősítése és hazánk dániai megbecsültségének növelése terén
végzett tevékenysége elismeréseként
Jørgen Vig Knudstorp, a LEGO cégcsoport vezérigazgatója részére,
a magyar–bajor kapcsolatok fejlesztésének elkötelezett híveként a társadalmi együttműködés elmélyítése
érdekében végzett tevékenysége elismeréseként
dr. Jürgen Vocke, a Bajor Vadász Szövetség elnöke részére,
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az első, és immáron három évtizede sikeres magyar–dán ipari vegyes vállalat létrehozása és eredményes
működtetése terén végzett munkája, valamint jelentős társadalmi felelősségvállalása elismeréseként
Lars E. Kann-Rasmussen, a Velux építőipari vállalat nyugalmazott elnök-vezérigazgatója, a Villum Alapítvány
felügyelőbizottsági elnöke részére,
világszínvonalú és páratlanul gazdag koncertmesteri és kamaramuzsikusi pályája, valamint odaadó pedagógiai
munkája elismeréseként
Sebestyén Ernő Liszt Ferenc-díjas hegedűművész, a müncheni Zeneművészeti Főiskola nyugalmazott tanszékvezető
professzora részére a
MAGYAR ÉRDEMREND
középkeresztje
polgári tagozata
kitüntetést adományozom.
Budapest, 2015. augusztus 6.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

Ellenjegyzem:
Budapest, 2015. augusztus 6.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

KEH ügyszám: VIII-1/04568-2/2015.

A köztársasági elnök 348/2015. (VIII. 26.) 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 nemzeti identitás megőrzését és a Kárpát-medencei magyarság összetartozását szolgáló, aktív és rendkívül
sokoldalú közéleti szerepvállalása, valamint mintaadó településvezetői munkája elismeréseként
Albert Tibor, Tusnádfürdő város polgármestere részére,
az országhatárokon átívelő testvérvárosi kapcsolatok kiépítését és fejlesztését, valamint az erdélyi magyar közösség
kulturális örökségének ápolását és önazonosságának megőrzését szolgáló tevékenysége elismeréseként
Bognár Levente, Arad város alpolgármestere részére,
a magyar kultúra lettországi megismertetését szolgáló, a magyar irodalom klasszikusait lett nyelvre átültető fordítói
életműve elismeréseként
Elga Sakse műfordító részére,
kiemelkedő, a gyógyszertan területén végzett több évtizedes kutató- és oktatómunkája, valamint az erdélyi magyar
tudományos élet és a magyar nyelvű orvos- és gyógyszerészképzés terén meghatározó szakmai tevékenysége
elismeréseként
dr. Feszt György, a Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem Gyógyszerészeti Karának nyugalmazott
tanszékvezető professzora részére,
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az 1944–45-ös tragikus délvidéki események feltárása és tisztázása, valamint a magyar és a szerb nép közötti
megbékélési folyamat sikere érdekében végzett tevékenysége elismeréseként
Forró Lajos történész, újságíró, a Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Karának oktatója,
a TiszapART kulturális televízió főszerkesztője, a Délvidék Kutató Központ alelnöke, a Magyar–Szerb Akadémiai
Vegyes Bizottság Magyar Tagozatának tagja részére,
a politikai és gazdasági élet szereplői, valamint a civil társadalom közötti együttműködés elősegítése, illetve
a nők és fiatalok közéleti szerepvállalásának ösztönzése iránt elkötelezett, magas szintű szakmai tevékenysége
elismeréseként
Frank Spengler, a Konrad Adenauer Stiftung Magyarországi Irodájának képviselet-vezetője részére,
a hazai egészségügyi ellátás fejlesztését elősegítő, a sugárterápia és a képalkotó diagnosztika területén elért
kiemelkedő kutatásai, a mindennapos egészségügyi ellátás területén végzett lelkiismeretes munkája, valamint több
tudományterületet is felölelő oktatói tevékenysége elismeréseként
dr. Hadjiev Janaki Stanislavov, a Kaposvári Egyetem egyetemi docense, a Kaposvári Egyetem Egészségügyi Centrum
Diagnosztikai és Onkoradiológiai Intézetének onkoradiológia működéséért felelős szakmai alelnöke részére,
példaadó, az erdélyi magyar felsőoktatás fejlesztésében és irányításában több évtizede ellátott, meghatározó
jelentőségű oktató- és szervezőmunkája, valamint kiemelkedő szakmai és tudományos eredményei elismeréseként
dr. Jakab Sámuel, a Budapesti Corvinus Egyetem Kertészettudományi Kar Nyárádszeredai Levelező Tagozatának
vezetője részére,
a magyar–német gazdasági kapcsolatok erősítése, valamint a magyar gazdaság fejlesztése érdekében végzett
kiemelkedő tevékenysége elismeréseként
Martin A. Dale, a Siemens Zrt. elnök-vezérigazgatója, a Német–Magyar Ipari és Kereskedelmi Kamara elnöke részére,
a szlovákiai magyarság társadalmi, politikai és kulturális életének meghatározó egyéniségeként a felvidéki és
az összmagyarság iránti elkötelezettséggel végzett, a helyi társadalmi élet újjászerveződését szolgáló, sokoldalú és
odaadó tevékenysége elismeréseként
Pogány Erzsébet, a felvidéki Szövetség a Közös Célokért Polgári Társulás igazgatója részére,
iskolateremtő, a román történelemszemléletet megújító és a magyar–román szociológiai kapcsolatokra nagy hatást
gyakorló kutatói és oktatói munkája, valamint jelentős újságírói tevékenysége elismeréseként
Rostás Zoltán, a Bukaresti Egyetem Újságírói és Kommunikáció Karának nyugalmazott tanára részére,
az East Chicago-i magyarság közösségi és egyházi életének megőrzése érdekében folytatott szolgálata és aktív
közösségszervező tevékenysége elismeréseként
Skerl Alphonse, az East Chicago-i Szentháromság Plébánia plébánosa részére,
kiemelkedő tudományos munkája, valamint a kárpátaljai magyar nyelvű oktatás érdekében végzett áldozatos
tevékenysége elismeréseként
Spenik Sándor, az Ungvári Nemzeti Egyetem Magyar Tannyelvű Humán- és Természettudományi Karának dékánja
részére,
a magyar–szlovák erdészeti és vadászati kapcsolatok magas szintre emelését elősegítő, a magyar vadgazdálkodás
nemzetközi hírnevét öregbítő szakmai munkája, valamint a különböző nemzetközi szervezetekben végzett több
évtizedes támogató tevékenysége elismeréseként
Tibor Leboczky, a Szlovák Vadászati Kamara elnöke részére a
MAGYAR ÉRDEMREND
tisztikeresztje
polgári tagozata;
a magyar–holland oktatási és kulturális kapcsolatok erősítése érdekében hosszú időn át odaadóan végzett sokrétű
tevékenysége elismeréseként
Alfred Theodorus Dubbeling, Magyarország volt winsumi tiszteletbeli konzulja részére,
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a finnugor nyelvű népek irodalmának nemzetközi rangra emelését, valamint a magyar–észt irodalmi és kulturális
kapcsolatok ápolását szolgáló tevékenysége elismeréseként
Arvo Valton író, költő, műfordító részére,
önzetlen magyarságmegtartó és közösségépítő munkája, a vancouveri magyar közösség kulturális életét
felvirágoztató és a hazai felsőoktatás hallgatóit támogató tevékenysége elismeréseként
Baraksó János, a Vancouveri Magyar Kulturális Egyesület volt elnöke részére,
az erdélyi magyarság, azon belül a Maros megyei magyar katolikus közösség érdekében végzett odaadó szolgálata
és sokszínű civil közéleti tevékenysége elismeréseként
Baricz Lajos lelkész, szentszéki tanácsos, a Hit és Fény mozgalom marosvásárhelyi társalapítója, a Kolping Család
Egyesület és a Kamilliánus Család Egyesület alapítója részére,
a magyar–török gazdasági, oktatási, kulturális és civil kapcsolatok fejlesztése, valamint a magyar állampolgárok
érdekvédelme terén végzett elkötelezett tevékenysége elismeréseként
Bekir Bülent Özsoy, Magyarország antalyai tiszteletbeli konzulja részére,
kiváló nemzetközi eredményeket hozó sportpályafutása, értékes sakkelméleti munkája, valamint a magyar
sakksport népszerűsítése és támogatása terén szerzett elévülhetetlen érdemei elismeréseként
Benkő Pál nemzetközi sakknagymester, magyar és amerikai bajnok, az amerikai Hírességek Csarnokának tagja,
a Vasas SC örökös tagja részére,
az erdélyi magyar közösség sorsa iránt elkötelezett, a kiemelt nemzetpolitikai témákról mindig hitelesen tudósító
újságírói pályája elismeréseként
Bodolai Gyöngyi újságíró, szerkesztő részére,
kiemelkedő oktatói munkája, a magyar diákok képzését támogató tevékenysége, valamint példaadó életútja
elismeréseként
dr. Bognár Béla, az ohiói Wright State University Departments of Social Work professor emeritusa részére,
az erdélyi magyar nyelvű oktatás és nevelés számos területén végzett fáradhatatlan és nélkülözhetetlen
tevékenysége, valamint a csíkszeredai Apáczai Csere János Pedagógusok Háza létrehozása érdekében végzett
példaadó munkája elismeréseként
Burus-Siklódi Botond, a Romániai Magyar Pedagógusok Szövetségének elnöke, Hargita megye Tanácsának megyei
tanácsosa részére,
a magyar–luxemburgi gazdasági kapcsolatok előmozdítása, valamint a magyarországi működő tőke beruházás és
munkahelyteremtés terén végzett tevékenysége elismeréseként
Charles Krombach, a Landewyck Group Sarl nyugalmazott főigazgatója részére,
a magyar–holland gazdasági és kulturális kapcsolatok fejlesztése érdekében végzett tevékenysége elismeréseként
Cornelis Hendrik Boer, Magyarország volt amszterdami tiszteletbeli konzulja részére,
a magyar–indiai kapcsolatok dinamizálása, valamint a gazdasági eredményességen túl a diákok és a rászorulók
támogatása, a környezetvédelem és az egészséges életmód terén egyaránt példamutató vállalati környezetet
kialakító vezetői tevékenysége elismeréseként
Dinesh Thampi, a Tata Consultancy Services Ltd. elnökhelyettese, Magyarországi Fiókjának vezérigazgatója részére,
a magyar–német orvostudományi kapcsolatok, felsőoktatási és kutatási együttműködések fejlesztése terén végzett,
Magyarország jó hírnevét erősítő tevékenysége elismeréseként
dr. Dirk Müller-Wieland, a hamburgi Asklepios Klinik St. Georg vezető belgyógyász professzora részére,
a Kárpát-medencei és a hollandiai magyarság érdekében végzett szerteágazó tevékenysége és aktív társadalmi
szerepvállalása, valamint karitatív szolgálatai elismeréseként
Elshout Leo, a wassenaari Keresztelő Szent János Katolikus Általános Iskola nyugalmazott igazgatója részére,
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a magyar–osztrák gazdasági kapcsolatok erősítése és a gazdasági válság okozta munkanélküliség felszámolása
érdekében végzett kimagasló munkája, valamint Magyarországot és a magyar befektetési lehetőségeket
népszerűsítő tevékenysége elismeréseként
Erika Teoman-Brenner kereskedelmi tanácsos, az Osztrák Gazdasági Kamara Budapesti Külgazdasági Irodájának volt
vezetője részére,
a magyar kultúra külföldi megismertetésével és népszerűsítésével Magyarország nemzetközi megbecsültsége
érdekében, valamint a fertődi Esterházy-kastélyegyüttes örökségének ápolásában végzett, sokrétű közéleti
tevékenysége elismeréseként
Esterházy Antal, a Közép-Európai Club Pannonia Közhasznú Egyesület tiszteletbeli elnöke részére,
a magyar–tunéziai gazdasági, civil és sportkapcsolatokra is kiterjedő együttműködés fejlesztése érdekében végzett
elkötelezett tevékenysége elismeréseként
dr. Gharbi Abdelaziz sebész szakorvos, a Tunéziai–Magyar Baráti Társaság és a Tunéziai–Magyar Üzleti Tanács alapító
tagja részére,
a magyar–német kapcsolatok fejlesztése, továbbá a Bundestag és a Magyar Országgyűlés közötti együttműködés
intenzívebbé tétele érdekében végzett tevékenysége elismeréseként
Hans-Joachim Falenski, a Bundestag CDU/CSU-frakciójának külpolitikai tanácsadója, a frakció kül-, biztonság- és
védelempolitikai kérdésekért felelős helyettes vezetőjének irodavezetője részére,
a helyi magyar közösség összetartását, kultúrájának ápolását és a nemzeti értékek megőrzését szolgáló sokoldalú
tevékenysége elismeréseként
Harkó Gyöngyvér, a New Jersey-i Middlesex County College professzora, a New Brunswick-i Vers Hangja Irodalmi Kör
alapítója részére,
közel két évtizedes, a magyar–japán civil kapcsolatok erősítése és a magyar kultúra Japánban való megismertetése
iránt elkötelezett, fáradhatatlan tevékenysége elismeréseként
Hattori Sadao, az Aichi Japán–Magyar Baráti Társaság alelnöke részére,
a magyar–mongol gazdasági, politikai és kulturális kapcsolatok erősítése, valamint a magyar állampolgárok
mongóliai érdekvédelme terén végzett tevékenysége elismeréseként
Hutagt Chuluun Gantulga, Magyarország ulánbátori tiszteletbeli konzulja részére,
a II. világháború idején Magyarország védelmében nyújtott hazafias helytállása elismeréseként
Irsay György nyugállományú ezredes részére,
hazánk kulturális értékeinek észtországi megismertetéséhez való hozzájárulása, valamint egyetemi oktatóként,
illetve nyelvi lektorként a magyar nyelv észtországi tanítása érdekében végzett munkája elismeréseként
Ivar Sinimets irodalomtörténész, a Tallini Egyetem Észt Nyelv és Kultúra Intézete Finn Nyelv és Kultúra Tanszékének
egyetemi oktatója részére,
a magyar–holland kapcsolatok fejlesztése érdekében végzett két évtizedes, kiemelkedő tevékenysége
elismeréseként
Johannes Andreas Maria Reijnen, Magyarország volt ’s-Hertogenboschi tiszteletbeli konzulja részére,
a világ magyarsága számára meghatározó, a nemzet hagyományait, történelmi és kulturális örökségét szolgáló
sokrétű társadalmi tevékenysége elismeréseként
dr. Kövesdy Pál, a Tolna Megyei Balassa János Kórház Krónikus Belgyógyászati Osztályának osztályvezető-helyettese
és főorvosa, az Átalvető folyóirat főszerkesztője, az Erdélyi Körök Országos Szövetségének tiszteletbeli elnöke
részére,
a magyar–pakisztáni gazdasági és kereskedelmi kapcsolatok erősítése érdekében végzett sokrétű tevékenysége
elismeréseként
Mahtab Hassan Mohiuddin, Magyarország lahorei tiszteletbeli konzulja részére,
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a több évtizede eredményesen működő közös magyar–japán atomkutatások terén, valamint Kansai régióban
a magyar kulturális jelenlét és a civil kapcsolatok erősítése érdekében végzett tevékenysége elismeréseként
dr. Mukoyama Takeshi, a Kiotói Egyetem tiszteletbeli professzora, a Magyar Tudományos Akadémia Atommagkutató
Intézetének vendégprofesszora, a Kansai–Magyar Baráti Társaság elnöke, a Japán–Magyar Baráti Társaság vezetőségi
tagja részére,
értékes tudományos és tudományszervezői munkája, valamint a magyar nyelv felvidéki megmaradása érdekében
folytatott jelentős közéleti és kulturális tevékenysége elismeréseként
Sándor Anna, a Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem Közép-európai Tanulmányok Kara Magyar Nyelv- és
Irodalomtudományi Intézetének egyetemi docense részére,
a magyar–német kapcsolatok elmélyítése és a határon túli magyarok összetartozása érdekében folytatott több
évtizedes tevékenysége elismeréseként
dr. Sorger Erzsébet, a müncheni Bajor–Magyar Fórum vezetőségi tagja és főtitkára részére,
a magyar gasztronómia és szépségápolás megismertetését, valamint a prémium magyar termékek japán médiában
történő népszerűsítését célzó széles körű, kreatív és innovatív tevékenysége elismeréseként
Teraoka Barbara, a KUMBIA Marketing & Communications elnöke részére,
a kétoldalú gazdasági együttműködés, valamint az oktatási és kulturális kapcsolatok fejlesztése területén végzett
önzetlen és odaadó tevékenysége elismeréseként
Tesfay Haile, Eritrea Állam budapesti tiszteletbeli konzulja részére,
a magyar–olasz kulturális kapcsolatok és a közép-európai együttműködés megerősítése érdekében tett
kezdeményezései, aktív szervezőmunkája, valamint karitatív és társadalmi tevékenysége elismeréseként
Tubaro Renato nyugalmazott bankigazgató, a Közép-európai Kulturális Találkozók Egyesülete egyik alapítója részére,
a magyar–osztrák gazdasági kapcsolatok fellendítése, a magyar kultúra népszerűsítése, valamint a magyar
állampolgárok ausztriai érdekvédelme terén végzett sokoldalú, kitartó és értékteremtő tevékenysége elismeréseként
Wolfgang Röhrs, Magyarország klagenfurti tiszteletbeli konzulja részére a
MAGYAR ÉRDEMREND
lovagkeresztje
polgári tagozata
kitüntetést adományozom.
Budapest, 2015. augusztus 6.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

Ellenjegyzem:
Budapest, 2015. augusztus 6.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

KEH ügyszám: VIII-1/04569-2/2015.
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A köztársasági elnök 349/2015. (VIII. 26.) 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 –
világszerte sikeres művészi pályafutása, valamint a nemzet műkincsgyűjteményét páratlanul értékes porcelánjainak
önzetlen felajánlásával gazdagító adománya elismeréseként
Bácsi Magdolna brácsaművész részére,
a Kanadában élő magyarság összetartozásának erősítése és hagyományainak megőrzése érdekében végzett sokrétű
tevékenysége elismeréseként
Borbély Olga, a Manitobai Magyar Kulturális Egyesület alapító tagja, a winnipegi Magyar Rádió szerkesztőbemondója és a Magyar Ház Híradó szerkesztője, a winnipegi Szent István Magyar Ház alapítója és vezetőségi tagja
részére,
a magyar történelem és kultúra belgiumi megismertetését, valamint a belgiumi magyarság közösségi és hitéletének
támogatását szolgáló tevékenysége elismeréseként
Claude Castiau, a Cathédrale Saints Michel et Gudule de Bruxelles esperese részére,
az erdélyi magyarság és a csángó magyarok helyzetének javítása érdekében végzett elkötelezett munkája,
példamutató elhivatottsággal ellátott szolgálata elismeréseként
Györgydeák Lajos nyugalmazott lelkész részére,
Kézdivásárhely gazdasági életének fejlesztése érdekében végzett jelentős tevékenysége, valamint a település
kulturális életében betöltött meghatározó szerepe elismeréseként
Hegedűs Ferenc, az INTER DOMO SRL műszaki áruházlánc tulajdonosa, önkormányzati tanácsos részére,
a magyar irodalom remekeit bolgár nyelvre átültető műfordítói munkája, valamint a magyar kultúra népszerűsítése
érdekében végzett tevékenysége elismeréseként
Ilijana Ljubenova Szopkova műfordító részére,
az 1956-os forradalom és szabadságharc idején tanúsított hősies helytállása, valamint a magyarság és a nemzeti
érdekek képviselete érdekében több évtizede végzett közéleti és publikációs tevékenysége elismeréseként
Kenessey Csaba író, a Svájci Magyar Egyesületek Szövetségének volt alelnöke részére,
sokrétű, a szlovákiai Barsendréd és magyar közösségének életét gazdagító, a község történetének feltárásában
kiemelkedő tevékenysége elismeréseként
Luky János helytörténet-kutató, nyugalmazott postai alkalmazott részére,
jelentős nemzetközi művészi és tudományos pályája, a magyar régizenei életet is gazdagító, több évtizedes odaadó
tevékenysége elismeréseként
Malcolm Bilson zongora- és fortepiano-művész, zenepedagógus, zenetudós, az ithacai Cornell University
Department of Music professor emeritusa részére,
a magyar–finn társadalmi kapcsolatok fejlesztése érdekében folytatott tevékenysége elismeréseként
Markku Antero Niemi, a finn Magyarbarátok Körének volt elnöke, a Finnair nyugalmazott forgalomirányítási
igazgatója részére,
a magyar irodalom remekeinek bolgár nyelvre fordítása és megjelentetése, valamint a magyar kultúra bulgáriai
népszerűsítése érdekében végzett munkája elismeréseként
Martin Vaszilev Hrisztov műfordító, a szófiai Ergo Könyvkiadó ügyvezető igazgatója részére,
kiemelkedő műfordításai, több évtizedes kiváló szakmai munkája, valamint a magyar kultúra németországi
megismertetését szolgáló szerteágazó tevékenysége elismeréseként
Paul Kárpáti műfordító, szerkesztő, hungarológus részére,
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a felvidéki magyarság identitásának megőrzését és hagyományainak továbbörökítését szolgáló sokrétű
tevékenysége elismeréseként
Szvorák Zsuzsa, a füleki Magyar Tannyelvű Gimnázium tanára részére,
a helyi magyarság identitásának és kultúrájának megőrzése érdekében végzett több évtizedes közösségépítő
tevékenysége elismeréseként
Török Tamás, a San Diego-i Magyar Ház vezetőségének volt tagja részére a
MAGYAR ARANY ÉRDEMKERESZT
polgári tagozata;
a magyar–luxemburgi civil kapcsolatok fejlesztése terén és a testvérvárosi kapcsolatok több évtizedes elkötelezett
támogatása érdekében végzett tevékenysége elismeréseként
Guy Schiltz, Heffingen község volt önkormányzati képviselője, a Csókakő–Heffingen Baráti Társaság alapítója részére,
a hollandiai magyar közösség életében betöltött meghatározó szerepe, valamint a szegény sorsú erdélyi magyarok
támogatása érdekében végzett munkája elismeréseként
Kaposvári György Kálmán mérnök, ipari formatervező, a Stichting Helpende Hulp és a Stichting Hulp aan Roemenie
segélyszervezetek tagja részére,
a dél-kaliforniai magyarság összetartozását erősítő, sokrétű közösségépítő tevékenysége elismeréseként
Ruzitska Judith Viktória, az Orange County Magyarok kulturális szervezet alapítója és vezetője részére,
az összmagyar kultúrát maradandó értékekkel gazdagító művészi életműve, valamint a „kárpátaljai képzőművészeti
iskola” hagyományainak továbbörökítését szolgáló tevékenysége elismeréseként
Soltész Péter festőművész, az ungvári Munkácsy Mihály Képzőművészeti Egyesület alapító tagja és társelnöke
részére,
a kárpátaljai magyarság néptánchagyományainak továbbörökítését szolgáló, kimagasló színvonalú táncművészi
munkája elismeréseként
Sütő Mihály, az Ungvári Művészeti és Közművelődési Koledzs koreográfusa részére,
a magyar gazdasági érdekek bulgáriai képviseletét, valamint a magyar kultúra támogatását és népszerűsítését
szolgáló tevékenysége elismeréseként
Szaso Hrisztov Szajkov, a DZU AD Igazgatótanácsának elnökhelyettese, a Videoton Sztara Zagora-i képviselője,
a Bolgár–Magyar Kereskedelmi Kamara alapítója és vezetőségi tagja részére,
a helyi magyar közösség identitásának megőrzését és összetartó erejének erősítését szolgáló sokrétű
szervezőmunkája elismeréseként
Török Tünde, a Montreali Magyar Iskola igazgatója részére a
MAGYAR EZÜST ÉRDEMKERESZT
polgári tagozata;
a cigány népzene hagyományainak megőrzését, valamint külföldi és hazai népszerűsítését szolgáló előadóművészi
pályája elismeréseként
Bordás Cecília nótaénekes, a 100 Tagú Cigányzenekar háziasszonya részére,
a magyar kultúra támogatása és bulgáriai népszerűsítése, valamint a magyar történelmi emlékek és hagyományok
megőrzése érdekében több évtizeden át végzett munkája elismeréseként
Sztilijan Kolev Sztojanov művelődésügyi szakértő, a Sumeni Önkormányzat Kulturális Osztályának kulturális referense
részére a
MAGYAR BRONZ ÉRDEMKERESZT
polgári tagozata
kitüntetést adományozom.
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Budapest, 2015. augusztus 6.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

Ellenjegyzem:
Budapest, 2015. augusztus 6.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

KEH ügyszám: VIII-1/04570-2/2015.

A köztársasági elnök 350/2015. (VIII. 26.) 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 kajak-kenu sport elmúlt évtizedeinek egyik legeredményesebb edzőjeként nyújtott páratlan szakmai munkája,
világraszóló sikereket hozó pályája elismeréseként
Fábiánné Rozsnyói Katalin mesteredző, olimpiai ezüstérmes kajakozó részére,
a belügyi tudományos életben elért kimagasló eredményei, valamint több évtizedes kiemelkedő szakmai közéleti
tevékenysége elismeréseként
Korinek László Dezső, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja, a Pécsi Tudományegyetem Állam- és
Jogtudományi Kara Kriminológiai és Büntetés-végrehajtási Jogi Tanszékének egyetemi tanára, a Belügyi Szemle
főszerkesztője, a Belügyi Tudományos Tanács állandó tagja részére,
a magyar transzplantációs sebészet alkalmazása és a szervátültetési programok meghonosítása terén végzett
egyedülálló szakmai munkája, valamint kiemelkedő oktatói, tudományos és szakmai közéleti tevékenysége
elismeréseként
dr. Perner Ferenc, Széchenyi-díjas és állami díjas sebész, az orvostudomány doktora, a Semmelweis Egyetem
Általános Orvostudományi Kara Transzplantációs és Sebészeti Klinikájának professor emeritusa részére a
MAGYAR ÉRDEMREND
középkeresztje a csillaggal
polgári tagozata;
a jog- és történetfilozófia, a jogbölcselet és a kisebbségi, valamint nyelvi jogok területeit egyaránt felölelő,
kivételesen sokrétű tudományos és oktatói munkája, továbbá jelentős szakmai közéleti tevékenysége
elismeréseként
dr. Andrássy György, a Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kara Jogbölcseleti és Társadalomelméleti
Tanszékének egyetemi tanára részére,
a szegények, a rászorulók és a hátrányos helyzetben élők érdekében, valamint az egyházi köznevelés fejlesztése és
számos hazai katolikus oktatási intézmény működtetése terén végzett sokrétű munkája elismeréseként
dr. Beer Miklós, a Váci Egyházmegye püspöke részére,
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nemzetközileg is elismert, különösen a szilárdtestfizika és az anyagtudományok területén kiemelkedő kutatási
eredményei, magas szintű oktatói, vezetői és tudományszervezői munkája, valamint jelentős tudományos közéleti
tevékenysége elismeréseként
dr. Beke Dezső, a fizikai tudomány doktora, a Debreceni Egyetem Természettudományi és Technológiai Kar Fizikai
Intézete Szilárdtest Fizikai Tanszékének egyetemi tanára részére,
kiemelkedő, különösen az idegsebészet, az idegélettan és a klinikai élettudomány területén meghatározó
tudományos eredményei, a modellértékű pécsi regionális idegsebészeti centrum megvalósítása érdekében végzett
munkája, valamint sokrétű publikációs és kutatócsoport-vezetői tevékenysége elismeréseként
Dóczi Tamás Péter, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja, a Pécsi Tudományegyetem Idegsebészeti
Klinikájának egyetemi tanára részére,
szerteágazó, nemzetközileg is elismert tudományos munkája, az épületkárok megelőzését szolgáló kiemelkedő
kutatási eredményei, valamint jelentős publikációs, egyetemi oktatói és szakmai közéleti tevékenysége
elismeréseként
dr. Dulácska Endre Széchenyi-díjas építészmérnök, a műszaki tudomány doktora, a Budapesti Műszaki és
Gazdaságtudományi Egyetem Építészmérnöki Kara Szilárdságtani és Tartószerkezeti Tanszékének professor
emeritusa részére,
a magyar néptánckincset érzékeny, egyedi formában megjelenítő koreográfus-rendezői tevékenysége, valamint
műhelyteremtő pedagógiai munkája elismeréseként
Foltin Jolán Kossuth-díjas és Erkel Ferenc-díjas táncművész, táncpedagógus, rendező, a Bihari János Táncegyüttes
koreográfusa részére,
több mint négy évtizeden át kiemelkedő szakmai elhivatottsággal végzett munkája és példaadó életútja
elismeréseként
dr. Juhász Lajos, a Heves Megyei Bíróság nyugalmazott tanácselnöke, nyugalmazott bírósági főtanácsos részére,
kiemelkedő tudományos kutatói pályafutása, a röntgen-krisztallográfia területén elért, nemzetközileg is jelentős
eredményei, valamint értékes publikációs és egyetemi oktatói tevékenysége elismeréseként
Kálmán Alajos Széchenyi-díjas kémikus, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja, a Magyar Tudományos
Akadémia Természettudományi Kutatóközpontja Szerves Kémiai Intézetének nyugalmazott tudományos
osztályvezetője részére,
nagy hatású, a magyar animációs filmművészet világhírűvé válását elősegítő szakmai munkája, rendkívül sikeres és
nemzetközileg is elismert életútja, valamint jelentős publikációs és oktatói tevékenysége elismeréseként
dr. Matolcsy H. György stúdióvezető, producer, a Pannónia Rajz- és Animációs Filmstúdió alapítója, nyugalmazott
igazgatója részére,
a XIX. századi magyar társadalom- és gazdaságtörténet területén elért kutatási eredményei, magas színvonalú
oktatói és intézményvezetői munkája, valamint jelentős publikációs és tudományos közéleti tevékenysége
elismeréseként
Orosz István, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja, a Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Kara
Történelmi Intézetének professor emeritusa részére,
kimagasló tudományos, gyógyító és intézményvezetői munkája, valamint a hazai és határon túli magyar
orvosképzés fejlesztését elősegítő tevékenysége elismeréseként
dr. Poór Gyula, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, az Országos Reumatológiai és Fizioterápiás Intézet
főigazgatója, a Semmelweis Egyetem egyetemi tanára, a Marosvásárhelyi Orvostudományi és Gyógyszerészeti
Egyetem Orvostovábbképző Karának professzora részére,
példaértékű, nemzetközileg is elismert muzikológusi pályája, különösen Bartók Béla és Joseph Haydn életművének
kutatása és a klasszikus zene értékeinek közvetítése terén kiemelkedő szakmai munkája, valamint jelentős oktatói
tevékenysége elismeréseként
Somfai László Széchenyi-díjas és Erkel Ferenc-díjas zenetörténész, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja,
a Magyar Tudományos Akadémia Bölcsészettudományi Kutatóközpontjának Zenetudományi Intézete és a Liszt
Ferenc Zeneművészeti Egyetem professor emeritusa részére,
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nagy hatású, főként a XIX. századi világirodalom és a reformkori magyar irodalom területén páratlanul termékeny
tudományos életműve, valamint a magyar kulturális életet gazdagító közéleti tevékenysége elismeréseként
dr. Taxner-Tóth Ernő Széchenyi-díjas irodalomtörténész, az irodalomtudomány doktora, a Debreceni Egyetem
Bölcsészettudományi Kara Magyar Irodalom- és Kultúratudományi Intézetének professor emeritusa részére,
a világ birkózósportjában elért sikereivel Magyarország jó hírét öregbítő versenyzői pályafutása, valamint
kivételesen eredményes edzői munkája elismeréseként
Varga János nyugállományú ezredes, olimpiai, többszörös világ- és Európa-bajnok birkózó, mesteredző, sportvezető
részére a
MAGYAR ÉRDEMREND
középkeresztje
polgári tagozata
kitüntetést adományozom.
Budapest, 2015. augusztus 6.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

Ellenjegyzem:
Budapest, 2015. augusztus 6.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

KEH ügyszám: VIII-1/04572-2/2015.

A köztársasági elnök 351/2015. (VIII. 26.) 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 egyháztörténet-írás nemzetközileg is elismert kutatójaként elért tudományos eredményei, jelentős oktatói,
valamint az emigrációban élő magyarság számára meghatározó könyvkiadói és szerkesztői tevékenysége
elismeréseként
Adriányi Gábor Frigyes, a Magyar Tudományos Akadémia Bölcsészettudományi Kutatóközpontjának tudományos
tanácsadója, professor emeritus részére,
a magyar komolyzenei életben meghatározó művészi pályája, valamint az együttest nemzetközi rangra emelő,
kimagasló színvonalú karigazgatói munkája elismeréseként
Antal Mátyás Liszt Ferenc-díjas karmester, a Nemzeti Énekkar karigazgatója részére,
magas szintű tudományos eredményei, az egészségügyi ellátás érdekében végzett elkötelezett munkája, valamint
jelentős oktatói és példaértékű szakmai közéleti tevékenysége elismeréseként
dr. Bakó Gyula, az orvostudomány doktora, a Debreceni Egyetem Klinikai Központ Általános Orvostudományi Kar
Belgyógyászati Intézete Geriátriai Nem Önálló Tanszékének tanszékvezető egyetemi tanára részére,
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a magyar államigazgatás és a bírósági szervezet szolgálatában odaadó emberséggel végzett kiemelkedően magas
színvonalú munkája, példamutató életútja elismeréseként
Barsiné dr. Gráber Mária, az Országos Bírósági Hivatal osztályvezetője részére,
a Béres termékek fejlesztését és népszerűsítését szolgáló példaértékű munkája, valamint a tehetséges fiatalok
támogatása érdekében végzett közéleti tevékenysége elismeréseként
Béres Klára, a Béres Gyógyszertár Zrt. kommunikációs igazgatója, a Béres Alapítvány elnöke részére,
sikeres és példaértékű, a tradicionális magyar népzene autentikus megszólaltatását a világ koncerttermeitől
a kis magyar falvakig egyforma odaadással szolgáló előadóművészi pályája, valamint rendkívül értékes, a magyar
népzenei oktatás számára meghatározó jelentőségű zenepedagógiai munkája elismeréseként
Béresné Szöllős Beatrix cimbalomművész, zenetanár részére,
példamutató szakmai hivatástudattal és magas szintű hozzáértéssel végzett munkája elismeréseként
dr. Biró Kornélia Judit, a Legfőbb Ügyészség nyugalmazott csoportvezető ügyésze részére,
a város és a térség életének formálása, közintézményeinek kialakítása, közigazgatásának szervezése terén évtizedek
óta végzett kimagasló színvonalú és odaadó szakmai munkája elismeréseként
Botos Gábor, Mosonmagyaróvár Polgármesteri Hivatalának nyugalmazott főtanácsadója, a Győr-Moson-Sopron
Megyei Közgyűlés volt elnöke részére,
múltunk lezáratlan fejezeteinek feltárásában végzett több évtizedes, elkötelezett tudományos kutatói tevékenysége
elismeréseként
dr. Bús János nyugállományú alezredes, a Hadtörténeti Intézet és Múzeum Központi Irattárának volt igazgatója
részére,
kiemelkedő tudományos eredményei, példamutató és kivételesen magas színvonalú oktatói és kutatói munkája
elismeréseként
dr. Csath Magdolna, a közgazdaság-tudomány doktora, a Szent István Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi
Kara Regionális Gazdaságtani és Vidékfejlesztési Intézetének professor emeritusa, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem
egyetemi magántanára részére,
az assziriológia és a hadtörténet területén elért kiemelkedő kutatási eredményei, valamint a felsőoktatásban végzett
jelentős oktatói és vezetői munkája elismeréseként
dr. Dezső Tamás, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karának volt dékánja, egyetemi docens
részére,
az alkalmazott matematika területén elért, nemzetközileg is elismert tudományos eredményei, valamint kiemelkedő
oktatói és jelentős szakmai közéleti tevékenysége elismeréseként
dr. Faragó István, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, az Eötvös Loránd Tudományegyetem
Természettudományi Kar Matematikai Intézete Alkalmazott Analízis és Számításmatematikai Tanszékének
tanszékvezető egyetemi tanára részére,
az autentikus magyar népi előadóművészet és a klasszikus daléneklés hagyományait egyaránt éltető és széles
körben népszerűsítő művészi életútja, valamint jelentős zenepedagógiai tevékenysége elismeréseként
Faragó Laura énekművész, népdalénekes, zenepedagógus részére,
rendkívül népszerű és sikeres, a legendás Metró, LGT és Skorpió zenekarok alapító tagjaként végzett kimagasló,
a magyar könnyűzenei életet évtizedeken át formáló zeneszerzői és előadói tevékenysége elismeréseként
Frenreisz Károly előadóművész, zeneszerző részére,
a római kori Pannonia provincia története és a kor kerámiáinak vizsgálata terén is jelentős, sokrétű régészeti és
kortörténeti kutatómunkája, valamint elkötelezett oktatói és aktív szakmai közéleti tevékenysége elismeréseként
dr. Gabler Dénes Jenő, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, a Magyar Tudományos Akadémia
Bölcsészettudományi Kutatóközpontja Régészeti Intézetének nyugalmazott tudományos tanácsadója részére,
iskolateremtő tudományos kutatói pályája, valamint jelentős egyetemi oktatói, publikációs és szakmai közéleti
tevékenysége elismeréseként
dr. Gácsi Zoltán, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, a Miskolci Egyetem Műszaki Anyagtudományi Karának
intézetigazgatója, egyetemi tanár részére,
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magas szintű, a bírósági munka korszerűsítése iránt elhivatott szakmai és igazgatási munkája, példamutató életútja
elismeréseként
dr. Garami Emil, a Gyulai Törvényszék nyugalmazott tanácselnöke, címzetes táblabíró részére,
kiváló tudományos eredményei és vezetői munkája, valamint a magyar orvosképzésben végzett jelentős oktatói és
szakmai közéleti tevékenysége elismeréseként
Gergely Pál Széchenyi-díjas biokémikus, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja, a Debreceni Egyetem
Általános Orvostudományi Kara Orvosi Vegytani Intézetének egyetemi tanára részére,
az állategészségügy, elsősorban a baromfibetegségek kutatása terén elért jelentős tudományos eredményei,
valamint kiemelkedő oktatói és szakmai közéleti tevékenysége elismeréseként
dr. Glávits Róbert, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, a Szent István Egyetem Állatorvos-tudományi Karának
címzetes egyetemi tanára, a korábbi Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Állategészségügyi és Diagnosztikai
Igazgatóságának nyugalmazott osztályvezetője részére,
iskolateremtő, a magyarországi fizikaoktatást alapjaiban megújító és évtizedeken át meghatározó munkája,
valamint fizikus- és fizikatanár-generációk sorát kinevelő oktatói és elismert tankönyvszerzői tevékenysége, továbbá
példamutató életútja elismeréseként
Holics László, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Karának volt megbízott előadója, az Eötvös
Loránd Tudományegyetem Apáczai Csere János Gyakorló Gimnázium és Kollégiumának nyugalmazott vezetőtanára
részére,
a harcsa és a ponty szaporítási módszereinek kidolgozása terén elért, nemzetközi szinten is elismert tudományos
eredményei, valamint több mint négy évtizedes kiemelkedő egyetemi oktatói munkája, szerzői és publikációs
tevékenysége elismeréseként
dr. Horváth László, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, a Szent István Egyetem Halgazdálkodási Tanszékének
professor emeritusa részére,
következetes és igényes, hivatása iránti alázattal végzett szakmai munkája, valamint kivételes vezetői tevékenysége
elismeréseként
dr. Juhász András, a Fejér Megyei Főügyészség főügyésze részére,
a magyar operett műfaját itthon és külföldön egyaránt népszerűsítő, kiváló színpadi alakításai és kimagasló
előadóművészi tevékenysége elismeréseként
Kalocsai Zsuzsa Jászai Mari-díjas színművész, érdemes művész, a Budapesti Operettszínház magánénekese részére,
kiemelkedően eredményes sportolói és sportvezetői pályafutása, valamint a sportdiplomáciában elért sikerei
elismeréseként
dr. Kamuti Jenő, többszörös olimpiai ezüstérmes, világ- és magyar bajnok vívó, főorvos, a Magyar Vívószövetség
alelnöke, a Nemzetközi Vívószövetség Orvosbizottsági tagja, a Halhatatlan Magyar Sportolók Egyesületének tagja,
a Nemzetközi Fair Play Bizottság elnöke részére,
a nemzetközi zenei életben is nagyra értékelt művészi pályája, valamint a zenei nevelésben végzett sokrétű és
kimagasló tevékenysége elismeréseként
Kollár Éva Liszt Ferenc-díjas karnagy, a Magyar Művészeti Akadémia rendes tagja, a Liszt Ferenc Zeneművészeti
Egyetem egyetemi tanára részére,
a magyar nyelv művelése és a fiatalok beszédkultúrájának fejlesztése érdekében végzett több évtizedes magas
színvonalú szakmai munkája elismeréseként
Korbuly Péter bemondó, műsorvezető, beszédtanár, az MTVA Montágh-bizottságának elnöke részére,
magas szintű szaktudással végzett, rendkívül lelkiismeretes és eredményes munkája, valamint kiemelkedő vezetői
és szakmai közéleti tevékenysége elismeréseként
dr. Magyar Pál, a Tolna Megyei Főügyészség főügyésze részére,
több évtizedes, kiemelkedően eredményes tudományos kutatói tevékenysége, valamint elkötelezett oktatói és
intézményvezetői munkája elismeréseként
dr. Náhlik András, a Nyugat-magyarországi Egyetem rektorhelyettese, egyetemi tanár részére,
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az idegtudományok és a neuroendokrinológia mellett a mozgás- és táplálkozástudomány terén is meghatározó
jelentőségű kutatásai, valamint értékes oktatói és szakmai közéleti tevékenysége elismeréseként
dr. Nyakas Csaba, az orvostudomány doktora, a Testnevelési Egyetem Sporttudományi Kutatóintézetének professor
emeritusa részére,
az egészségpszichológia hazai szakmai kiépítésében szerzett kimagasló érdemei, kiváló oktatói és vezetői munkája,
valamint jelentős szakmai közéleti tevékenysége elismeréseként
dr. Oláh Attila, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Pedagógiai és Pszichológiai Kar Pszichológiai Intézete
Személyiség- és Egészségpszichológai Tanszékének egyetemi tanára részére,
az energiatermelés és a környezetvédelmi technológiák területén elért kiemelkedő tudományos munkája és
kutatási eredményei, valamint jelentős egyetemi oktatói tevékenysége elismeréseként
dr. Pátzay György, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Katasztrófavédelmi Intézete Iparbiztonsági Tanszékének
tanszékvezető egyetemi docense, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Vegyészmérnöki és
Biomérnöki Kara Kémiai és Környezeti Folyamatmérnöki Tanszékének tanszékvezető-helyettese, a Magyar
Termálenergiai Társaság alelnöke részére,
a XVI–XVII. századi magyar had- és társadalomtörténet területén elért kiemelkedő kutatási eredményei, valamint
jelentős publikációs és szakmai közéleti tevékenysége elismeréseként
dr. Pálffy Géza, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, a Magyar Tudományos Akadémia Bölcsészettudományi
Kutatóközpontja Történettudományi Intézetének tudományos tanácsadója, kutatócsoport-vezetője részére,
a hazai igazságügyi politika és intézményrendszer közelmúltbeli történetének kutatása terén végzett egyedülálló
szakmai munkája elismeréseként
dr. Révész Béla, a Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kara Politológiai Tanszékének egyetemi
docense részére,
a hazai jogtörténeti és római jogi kutatások nemzetközi elismertségét növelő tudományos és vezetői pályája,
szerteágazó publikációs és tudományszervezői tevékenysége, valamint elhivatott egyetemi oktatói munkája
elismeréseként
dr. Szabó Béla, a Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kara Jogtörténeti Tanszékének tanszékvezető
egyetemi tanára, a Debreceni Egyetem Marton Géza Állam- és Jogtudományi Doktori Iskolájának vezetője részére,
a vízügyi ágazatban, különösen a Nyírség vízgazdálkodásának fejlesztésében végzett kiemelkedő, közel négy
évtizedes munkája és jelentős szakmai közéleti tevékenysége elismeréseként
dr. Szeifert Gyula, a Felső-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság volt igazgatója, az Országos Vízügyi Hivatal Árvízvédelmi
és Vízrendezési Főosztályának nyugalmazott vezetője részére,
a magyar műszeripari termékgyártási technológia meghatározó ágazatainak fejlesztése terén végzett kiemelkedő
szakmai és vezetői munkája elismeréseként
Sztancsik István állami díjas mérnök, a WESZTA Kft. ügyvezető igazgatója részére,
az ötvenes évek világhírű magyar labdarúgó-válogatottjának tagjaként, az 1954-es labdarúgó-világbajnokságon
ezüstérmet nyert csapatban nyújtott emlékezetes játéka, rendkívül eredményes sportolói pályafutása
elismeréseként
Tóth József, a magyar nemzeti válogatott labdarugója, edző részére,
az alkotmány- és választójog területén végzett kiemelkedő szakmai munkája, valamint a hazai jogászképzés
szempontjából kiemelt jelentőségű vezetői tevékenysége elismeréseként
dr. Tóth Károly, a Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kara Alkotmányjogi Tanszékének címzetes
egyetemi tanára részére,
az orvostudomány területén végzett kimagasló szakmai és vezetői tevékenysége elismeréseként
dr. Trombitás Zoltán Károly, a Pest Megyei Flór Ferenc Kórház főigazgató főorvosa részére,
nemzetközi és hazai szinten egyaránt megbecsült, egyedi és termékeny alkotóművészi munkája, valamint
a kultúraszervezés és tehetséggondozás terén is aktív szerepvállalása elismeréseként
Veszeli Lajos festőművész részére,
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több évtizedes tudományos pályája, valamint a retorika és az igényes beszéd magas szintű oktatása terén végzett
kimagasló munkája elismeréseként
Wacha Imre, a Magyar Tudományos Akadémia Nyelvtudományi Intézetének volt munkatársa részére a
MAGYAR ÉRDEMREND
tisztikeresztje
polgári tagozata;
a nemzet szolgálatában, a katonai légierő fejlődésének elősegítése érdekében végzett kimagasló, példamutató
vezetői tevékenysége elismeréseként
Lamos Imre dandártábornok, a Magyar Honvédség 86. Szolnok Helikopter Bázisának parancsnoka részére,
elhivatott gyógyítói és vezetői munkája, az infektológia területén különösen eredményes tudományos, valamint
jelentős egyetemi oktatói tevékenysége elismeréseként
dr. Rókusz László József nyugállományú ezredes, a Magyar Honvédség Egészségügyi Központja Belgyógyászati
Osztályának osztályvezető főorvosa részére,
a lézer- és magnetoterápia területén elért jelentős kutatási eredményei, a katonai egészségügyben végzett
kimagasló orvosi, oktatói és vezetői munkája, valamint aktív szakmai közéleti tevékenysége elismeréseként
dr. Sandra Sándor nyugállományú ezredes, a Magyar Honvédség Egészségügyi Központja Reuma és Fizioterápia
Szakrendelésének rendelésvezető főorvosa részére,
a rendőrség állományában hosszú időn át végzett példamutató, magas színvonalú szakmai és vezetői munkája
elismeréseként
dr. Takács Tibor rendőr vezérőrnagy, az Országos Rendőr-főkapitányság Bűnügyi Főigazgatóságának bűnügyi
főigazgatója, országos rendőrfőkapitány-helyettes részére a
MAGYAR ÉRDEMREND
tisztikeresztje
katonai tagozata
kitüntetést adományozom.

Budapest, 2015. augusztus 6.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

Ellenjegyzem:
Budapest, 2015. augusztus 6.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

KEH ügyszám: VIII-1/04573-2/2015.
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A köztársasági elnök 352/2015. (VIII. 26.) 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 –
jelentős, a szóló gordonkaművek magas művészi igényű interpretációján túl a vonós kamarazenét is népszerűsítő
művészi pályája, valamint a felsőfokú zenei képzésben végzett példás oktatói munkája elismeréseként
Ádám Károly gordonkaművész, a Debreceni Egyetem Zeneművészeti Karának nyugalmazott főiskolai tanára részére,
klasszikus értékeken alapuló, lelkiismeretes és elhivatott tanári munkája, valamint Dunaújváros kulturális életét
meghatározó szervező tevékenysége elismeréseként
Apáti-Nagy Andrásné, a Dunaújvárosi Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközép- és Szakiskola egyik alapítója,
magyar-történelem szakos tanára részére,
példaadó, a magyar- és világirodalom ismeretét és szeretetét örökítő tanári életműve, a pápai, zirci és veszprémi
irodalmi színpadok működtetése, valamint sokrétű kulturális szervezőmunkája elismeréseként
Csudai Bertalan nyugalmazott iskolaigazgató, középiskolai tanár részére,
kiváló, a drámapedagógia terén is jelentős tanári munkája, valamint a magyar kultúra ápolását és a külhoni
magyarság identitásának megőrzését szolgáló sokrétű tevékenysége elismeréseként
Debreczeni Tiborné Kósa Vilma nyugalmazott magyar-történelem szakos tanár részére,
a magyar néptánc és a fafaragás területén egyaránt kivételes előadó- és alkotóművészi életműve elismeréseként
Erdélyi Tibor Erkel Ferenc-díjas táncművész, koreográfus, fafaragó művész, a népművészet mestere, a Magyar Állami
Népi Együttes örökös tagja részére,
kiemelkedő tudományos pályája, a növénykórtan elméleti és gyakorlati területein elért jelentős kutatási
eredményei, valamint értékes egyetemi oktatói munkája elismeréseként
dr. Érsek Tibor, a mezőgazdasági tudomány doktora, a Nyugat-magyarországi Egyetem Mezőgazdaság- és
Élelmiszertudományi Kar Növénytermesztési Intézete Növényvédelmi Intézeti Tanszékének professor emeritusa
részére,
értékmentő, a magyar tudományos életet szolgáló történészi, levéltárosi munkája elismeréseként
dr. Fazekas István, a Magyar Országos Levéltár Bécsi Magyar Levéltári Kirendeltségének volt főlevéltárosa, az Eötvös
Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kara Történeti Intézetének egyetemi docense részére,
a szervezet magyarországi irodájának működtetésében végzett magas színvonalú szakmai és vezetői munkája
elismeréseként
Fixl Renáta, a Hanns-Seidel Alapítvány irodavezetője részére,
a hazai energiaellátás biztonsága szempontjából meghatározó szénhidrogén-ellátás és -tárolás terén, illetve
a bányászat érdekérvényesítéséért végzett kimagasló szakmai és vezetői tevékenysége elismeréseként
Fritsch László, a Magyar Földgáztároló Zrt. elnök-vezérigazgatója részére,
a hazai horgásztársadalom és a horgászszervezetek érdekében végzett több évtizedes, kiemelkedő tevékenysége
elismeréseként
Fűrész György, a Magyar Országos Horgász Szövetség nyugalmazott ügyvezető elnöke részére,
olimpiai és világsikereket hozó kajakedzői munkája, valamint a hazai utánpótlás-nevelés kiemelt jelentőségű
intézményének irányítójaként végzett magas szintű szakmai tevékenysége elismeréseként
Hazsik Endre Tivadar magyar bajnok kajakozó, kajak-kenu szakedző, testnevelő tanár, a Központi Sport- és Ifjúsági
Egyesület ügyvezető elnöke részére,
sokrétű szakmai és jelentős kamarai tisztségviselői munkája, valamint társadalmi közéleti tevékenysége
elismeréseként
dr. Hegedűs László, a Budapesti Ügyvédi Kamara elnökhelyettese részére,
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a lézerek orvosi és biológiai alkalmazása terén végzett, egyedülállóan innovatív kutató- és oktatómunkája, valamint
az országos és egyetemi szintű tudományos testületekben végzett sokrétű társadalmi tevékenysége elismeréseként
dr. Hopp Béla, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, a Szegedi Tudományegyetem Természettudományi és
Informatikai Kar Fizikus Tanszékcsoportja Optikai és Kvantumelektronikai Tanszékének tanszékvezető egyetemi
tanára részére,
az emberek gyógyítását szolgáló, elhivatott és különösen a sportegészségügy területén kiváló, több mint fél
évszázados szakmai munkája elismeréseként
dr. Horváth Lajos nyugalmazott szemészorvos, örökös tiszteletbeli sportorvos részére,
kiemelkedő kutatási eredményei, valamint nemzetközi szinten is jelentős szaktanácsadói és sokrétű egyetemi
oktatói tevékenysége elismeréseként
dr. Hős Csaba, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Hidrodinamikai Rendszerek Tanszékének
egyetemi docense részére,
nemzetközileg is elismert tudományos munkája, különösen az intenzív művelésre alkalmas alanyok nemesítése és
honosítása terén elért kiváló eredményei, jelentős egyetemi oktatói és vezetői munkája, valamint a kínai–magyar
műszaki tudományos együttműködés fejlődését szolgáló tevékenysége elismeréseként
dr. Hrotkó Károly, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, a Budapesti Corvinus Egyetem Kertészettudományi
Karának volt dékánja, egyetemi tanár részére,
a magyar közművelődésben végzett több évtizedes példaértékű szakmai és vezetői munkája, valamint jelentős
közösségépítő és oktatói tevékenysége elismeréseként
Imre Károly, a Nemzeti Művelődési Intézet Bács-Kiskun Megyei Irodájának nyugalmazott területi koordinátora
részére,
sok évtizedes kiemelkedően innovatív kutatói pályája, valamint a posztgraduális képzésben végzett eredményes
oktatómunkája elismeréseként
dr. Juhász Gábor, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, az Eötvös Loránd Tudományegyetem
Természettudományi Kar Biológiai Intézete Proteomikai Csoportjának tudományos tanácsadója részére,
az almagyümölcsűek érésbiológiájának elismert szakértőjeként végzett öt évtizedes kimagasló kutató és fejlesztő
munkája elismeréseként
dr. Kállay Tamás, a Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ Gyümölcstermesztési Kutatóintézetének
nyugalmazott tudományos főmunkatársa részére,
Monoszló község és a környező települések helytörténetét kutató és közösségszervező tevékenysége
elismeréseként
Kerkápoly Piroska helytörténet-kutató, nyugalmazott postai alkalmazott részére,
sokoldalú művészi életútja során zenekari és kamaramuzsikusként, illetve a historikus előadói irányzat jeles
képviselőjeként világszerte elért sikerei, valamint a magyar hegedűművész-képzésben végzett elhivatott
oktatómunkája elismeréseként
Kertész István hegedűművész, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Vonós Tanszékének egyetemi tanára részére,
emlékezetes versenyzői pályafutása, valamint rendkívül eredményes edzői munkája és példaadó életútja
elismeréseként
Kiss Ferenc Európa- és magyar bajnok birkózó, edző részére,
a magyar erdőgazdálkodás korszerűsítése terén, valamint a közép- és felsőfokú erdészeti és vadászati gyakorlati
oktatásban nyújtott több évtizedes kiemelkedő munkája elismeréseként
Kiss József, a soproni Tanulmányi Erdőgazdaság Zrt. vezérigazgató-helyettese részére,
hivatása iránti példamutató elkötelezettséggel végzett munkája, valamint az általa vezetett osztály
megbecsültségében is megmutatkozó kiváló eredményei elismeréseként
dr. Kovács Antal, a Kemenesaljai Egyesített Kórház Szülészet-nőgyógyászati Osztályának részlegvezető főorvosa
részére,
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a foglalkoztatás-, bér-, ösztönzéspolitika és a humánerőforrás-fejlesztés területén elért eredményei, valamint
az általa vezetett főosztály élén végzett kimagaslóan eredményes szakmai tevékenysége elismeréseként
Kovács Tamás, a Honvédelmi Minisztérium Humánpolitikai Főosztályának főosztályvezetője részére,
a magyar zenekultúra dániai megismertetése terén végzett elkötelezett munkája, valamint a magyar–dán kulturális
kapcsolatok fejlesztését szolgáló tevékenysége elismeréseként
Krisztina Nørbæk orgonista és egyházkarnagy részére,
a Kárpát-medencei magyarság kulturális összetartozását és az erdélyi magyar képzőművészek anyaországi
megismertetését szolgáló elkötelezett munkája elismeréseként
Kulcsár Edit, az Erdély Művészetéért Alapítvány ügyvezetője, a Vármegye Galéria vezetője részére,
sokrétű, nemzetközi szinten is elismert tudományos kutatói pályája, a jövő tudósainak képzését szolgáló jelentős
egyetemi oktatómunkája, valamint aktív tudományos közéleti tevékenysége elismeréseként
dr. Kullmann László, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gépészmérnöki Kara Hidrodinamikai
Rendszerek Tanszékének címzetes egyetemi tanára részére,
kivételesen magas színvonalú tudományos és oktatói munkája, a dél-alföldi régió gazdaságának fejlesztése terén,
valamint országos és nemzetközi szakmai testületekben folytatott aktív közéleti tevékenysége elismeréseként
dr. Lengyel Imre, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, a Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Kara
Közgazdaságtani és Gazdaságfejlesztési Intézetének vezetője, egyetemi tanár részére,
országos és helyi szinten is kimagasló, különösen az óvodapedagógia, valamint a játék- és szabadidő-szervezés
területén egyedülálló szakmai munkája, továbbá közösségszervező tevékenysége elismeréseként
dr. Molnár Katalin, a Nyugat-magyarországi Egyetem Benedek Elek Pedagógiai Kara Társadalom-, Szociális és
Kommunikációtudományok Intézetének intézetigazgatója, a Szociálpedagógia Tanszék egyetemi docense részére,
a funkcionálanalízis és az operátorelmélet területén elért, világszerte nagyra becsült tudományos eredményei,
valamint jelentős oktató és tehetséggondozó, továbbá tudomány- és oktatásszervezési tevékenysége
elismeréseként
dr. Molnár Lajos, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, a Debreceni Egyetem Természettudományi és
Technológiai Kar Matematikai Intézete Analízis Tanszékének egyetemi tanára részére,
nemzetközileg is elismert, kiemelkedő kutatási eredményei, valamint iskolateremtő, a kultúrdiplomácia
tudományszakként való kidolgozását is magába foglaló egyetemi oktatói munkája, továbbá jelentős
tudományszervező tevékenysége elismeréseként
dr. N. Szabó József, a Nyíregyházi Főiskola Társadalom- és Kultúratudományi Intézete Nemzetközi Kapcsolatok
Intézeti Tanszékének professor emeritusa részére,
sokrétű, kiemelkedő alkotóművészi pályája, valamint jelentős művészeti közéleti tevékenysége elismeréseként
Nagy András grafikusművész, könyvtervező részére,
példaértékű, több mint öt évtizedes zenepedagógusi életútja, valamint Szentes város közművelődését és az egyházi
zene népszerűsítését szolgáló tevékenysége elismeréseként
Nagy János orgonaművész, karnagy, a Szentesi Lajtha László Alapfokú Művészeti Iskola címzetes igazgatója részére,
a hazai vállalatirányítás területén végzett kimagasló színvonalú munkája, valamint az egészséges életmód
népszerűsítését szolgáló tevékenysége elismeréseként
Nagy Miklós, a Béres Gyógyszertár Zrt. gazdasági igazgatója részére,
az alapfokú zeneoktatás megújítása és folyamatos fejlesztése, illetve a művészetoktatás kialakítása érdekében
hat évtizede végzett rendkívül szerteágazó szakmai munkája, kimagasló és tevékeny intézmény- valamint
zenekarvezetői, közművelődési és szakmai közéleti tevékenysége elismeréseként
Nemes László, a Magyar Zeneiskolák és Művészeti Iskolák Szövetségének alapítója és tiszteletbeli elnöke,
a Budafok-Tétény Budapest XXII. kerületi Nádasdy Kálmán Művészeti Iskola alapítója és címzetes igazgatója,
a Budafoki Dohnányi Ernő Szimfonikus Zenekar alapító karnagya és volt igazgatója részére,
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a klímaváltozás vízgazdálkodási hatásainak nemzetközileg elismert szakértőjeként négy évtizeden át folytatott
kiváló szakmai-tudományos munkája, valamint a kutatói utánpótlás-nevelést szolgáló sokrétű oktatói, publikációs
és oktatásszervezési tevékenysége elismeréseként
dr. Nováky Béla, a Magyar Tudományos Akadémia–Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Vízgazdálkodási Kutatócsoportjának nyugalmazott tudományos főmunkatársa részére,
páratlanul sokoldalú és eredményes sportolói pályafutása, a nemzetközi és hazai sportközvélemény elismerését is
kiváltó játékvezetői, ellenőri és sportvezetői tevékenysége elismeréseként
Palotai Károly olimpiai és magyar bajnok labdarúgó, nemzetközi labdarúgó-játékvezető, sportvezető részére,
a növénytudomány és a növényvédelem területén elért kiemelkedően innovatív kutatási eredményei, valamint
jelentős oktatói és tudományszervezői tevékenysége elismeréseként
dr. Reisinger Péter, a Nyugat-magyarországi Egyetem Mezőgazdaság- és Élelmiszertudományi Kar Növénytermesztési
Intézete Növényvédelmi Intézeti Tanszékének egyetemi tanára részére,
a magyar nemzeti kultúrát egyedülálló módon gazdagító, különösen a szakrális szobrászat terén kiemelkedő
művészi életműve elismeréseként
Rieger Tibor szobrászművész részére,
a magyar hispanisztika nemzetközileg is elismert szaktekintélyeként a spanyol nyelvű irodalmak és
művelődéstörténet területén végzett kutatói, műfordítói pályája, valamint jelentős oktatói tevékenysége
elismeréseként
dr. Scholz László, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kara Spanyol Nyelvi és Irodalmi
Tanszékének egyetemi tanára részére,
az összehasonlító politológia területén elért, nemzetközileg is elismert tudományos eredményei, világszerte jelentős
oktatói munkája, valamint szerteágazó, a határon túli magyarság és a hátrányos helyzetű diákok iránti felelősséggel
átitatott közéleti tevékenysége elismeréseként
dr. Simon János, a Rendszerváltás Történetét Kutató Intézet és Archívum tudományos tanácsadója, a Kodolányi János
Főiskola Nemzetközi Tanulmányok és Történelem Intézeti Tanszékének egyetemi tanára részére,
a XVI–XVII. századi magyar–török együttélés korának történeti, művelődéstörténeti emlékeit feltáró kutatásai és
a témában elért jelentős eredményei, valamint értékes publikációs tevékenysége elismeréseként
Sudár Balázs, a Magyar Tudományos Akadémia Bölcsészettudományi Kutatóközpontja Történettudományi
Intézetének tudományos főmunkatársa részére,
sokoldalú, a Kárpát-medencei magyarság összetartozását erősítő, kulturális értékeit népszerűsítő előadó-művészi
pályája elismeréseként
dr. Szabó András előadóművész részére,
jelentős oktatói pályafutása, kiemelkedően eredményes intézetvezetői, valamint szerteágazó oktatásszervezői és
tudományfejlesztői tevékenysége elismeréseként
dr. Szabolcs Éva, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Pedagógiai és Pszichológiai Kara Neveléstudományi
Intézetének egyetemi tanára részére,
nemzetközileg is elismert tudományos eredményei, valamint az egyetemi oktatás, kutatás és a gyógyszeripar közötti
kapcsolatok elmélyítése érdekében végzett tevékenysége elismeréseként
Szabóné dr. Révész Piroska, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, a Szegedi Tudományegyetem
Gyógyszerésztudományi Kara Gyógyszertechnológiai Intézetének vezetője, egyetemi tanár részére,
a forgácsolási folyamat kísérleti és elméleti vizsgálata terén elért eredményei, valamint jelentős oktatói,
kutatásszervezői és vezetői tevékenysége elismeréseként
dr. Szalay Tibor, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gépészmérnöki Kara Gyártástudomány és
-technológia Tanszékének tanszékvezető egyetemi docense részére,
kiemelkedő művészi életműve, valamint kiváló, a vizuális nevelést meghatározó művészetpedagógusi munkája
elismeréseként
Szappanos István festőművész, a Kecskeméti Főiskola Tanítóképző Főiskolai Karának nyugalmazott főiskolai tanára
részére,
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a szőlőfajták patogénmentesítése terén több évtizede végzett eredményes kutatásfejlesztési tevékenysége
elismeréseként
dr. Szegedi Ernő, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, a Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ Szőlészeti
és Borászati Kutatóintézete Kecskeméti Kutatóállomásának tudományos tanácsadója részére,
a XV–XVII. századi magyar irodalom- és művelődéstörténet területén végzett kiemelkedő tudományos
kutatómunkája, valamint jelentős egyetemi oktatói és publikációs tevékenysége elismeréseként
Szentmártoni Szabó Géza irodalomtörténész, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karának
egyetemi oktatója részére,
az ókori irodalom kutatása, valamint magyar nyelvre történő fordítása és népszerűsítése érdekében végzett
meghatározó jelentőségű tudományos és oktatói életműve, továbbá sokrétű publikációs tevékenysége
elismeréseként
dr. Szepessy Tibor, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karának nyugalmazott professzora
részére,
a földrajztudomány neves szakértőjeként elért, a hazai terület- és vidékfejlesztést szolgáló, nemzetközi szinten is
jelentős kutatási és fejlesztési eredményei, valamint kiemelkedő szakmai közéleti tevékenysége elismeréseként
dr. Szörényiné dr. Kukorelli Irén, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, a Magyar Tudományos Akadémia
Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpontja Regionális Kutatások Intézetének tudományos
tanácsadója, a Széchenyi István Egyetem egyetemi tanára részére,
a hazai bányászat területén végzett elkötelezett, magas színvonalú szakmai, illetve vezetői tevékenysége
elismeréseként
dr. Tamaga Ferenc, a Magyar Bányászati és Földtani Hivatal elnökhelyettese részére,
nemzetközi és hazai szinten is kiemelkedő tudományos eredményei, valamint sikeres oktatói és oktatásfejlesztői
munkája elismeréseként
dr. Tamás János, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, a Debreceni Egyetem Agrártudományi Központ
Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kara Víz- és Környezetgazdálkodási Intézetének
vezetője, egyetemi tanár részére,
a szerves kémiai szerkezetkutatások terén elért, nemzetközi szinten is kiemelkedő eredményei, valamint jelentős
tudományos és oktatói pályája elismeréseként
dr. Tóth Gábor, a kémiai tudomány doktora, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem nyugalmazott
egyetemi tanára, a Semmelweis Egyetem és a Szegedi Tudományegyetem címzetes egyetemi tanára részére,
a modern szervetlen kémia területén elért jelentős, nemzetközi szinten is elismert kutatási eredményei, kimagasló
oktatói munkája, valamint példaértékű tudományos közéleti tevékenysége elismeréseként
dr. Tóth Imre, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, a Debreceni Egyetem Természettudományi és Technológiai
Kar Kémiai Intézete Szervetlen és Analitikai Kémiai Tanszékének egyetemi tanára részére,
az egyes tudományterületeket ötvöző, főként a globalizáció hatásait, illetve a fenntarthatóság és a megújuló
erőforrások kérdéskörét vizsgáló, nemzetközileg is elismert kutatásai, valamint elkötelezett oktatói és
tananyagfejlesztői tevékenysége elismeréseként
dr. Tóthné dr. Szita Klára, a Miskolci Egyetem egyetemi tanára részére,
a magyarországi és határon túli magyar zsidóság összefogását szolgáló jelentős közéleti, kulturális és humanitárius
tevékenysége, valamint a Váci Zsidó Hitközség újjászervezőjeként és vezetőjeként végzett munkája elismeréseként
Turai János, a Váci Zsidó Hitközség elnöke részére,
a hazai oktatáselméletet gazdagító és nemzetközi viszonylatban is jelentős tudományos kutatói munkája, valamint
műhelyteremtő egyetemi oktatói és példamutató vezetői tevékenysége elismeréseként
dr. Vámos Ágnes, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Pedagógiai és Pszichológiai Kara Neveléstudományi
Intézetének egyetemi tanára részére,
elkötelezett településvezetői munkája, valamint a Balatonfüred-Csopaki borvidék fejlődése érdekében végzett aktív
közéleti tevékenysége elismeréseként
Varga Zoltán, Zánka község alpolgármestere részére,
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a magyar orientalisztika, azon belül a turkológia területén kiemelkedő, nemzetközileg is elismert tudományos
pályája, valamint a magyar–török, illetve magyar–iráni kapcsolatok ápolását szolgáló diplomáciai tevékenysége
elismeréseként
Vásáry István, a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagja, az Eötvös Loránd Tudományegyetem
Bölcsészettudományi Kar Orientalisztikai Intézete Török Filológiai Tanszékének professor emeritusa részére,
a könyvtártudomány területén nyújtott kiemelkedő tudományos és oktatómunkája, a könyvtári
információszolgáltatás terén elért szakmai eredményei, valamint példaértékű vezetői és szakmai közéleti
tevékenysége elismeréseként
dr. Virágos Márta, a Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtárának főigazgató-helyettese részére a
MAGYAR ÉRDEMREND
lovagkeresztje
polgári tagozata;
a haza védelme, a nemzet biztonsága érdekében végzett kiemelkedően eredményes szakmai és vezetői
tevékenysége elismeréseként
dr. Béres János vezérőrnagy, a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat főigazgató-helyettese részére,
a nemzet szolgálatában végzett kimagasló, példamutató szakmai és vezetői tevékenysége elismeréseként
Farkas Ferenc József ezredes, a Magyar Honvédség Görgei Artúr Vegyivédelmi Információs Központjának
parancsnoka részére,
az igazgatásrendészet területén végzett közel három évtizedes, kiemelkedő szakmai munkája elismeréseként
dr. Fülöp Zoltán rendőr alezredes, a Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság Rendészeti Igazgatósága
Igazgatásrendészeti Osztályának vezetője részére,
a főváros tűzvédelme és az egységes katasztrófavédelem érdekében végzett több évtizedes kiváló szakmai munkája
elismeréseként
Géczi Béla tűzoltó ezredes, a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Közép-pesti Katasztrófavédelmi
Kirendeltségének vezetője részére,
a hadtudomány szakterületén elért jelentős eredményei, valamint kimagaslóan sikeres intézményvezetői
tevékenysége elismeréseként
dr. Kovács Vilmos ezredes, a Honvédelmi Minisztérium Hadtörténeti Intézet és Múzeum parancsnoka részére,
a rendvédelem területén végzett közel két évtizedes kiemelkedő szakmai és vezetői munkája elismeréseként
Lakatos Tibor rendőr ezredes, az Országos Rendőr-főkapitányság Rendészeti Főigazgatósága Közrendvédelmi
Főosztályának vezetője részére,
a bűncselekmények megelőzése terén végzett kiváló szakmai és eredményes vezetői tevékenysége elismeréseként
Rausz István rendőr alezredes, a Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság Tapolcai Rendőrkapitányságának vezetője
részére a
MAGYAR ÉRDEMREND
lovagkeresztje
katonai tagozata
kitüntetést adományozom.
Budapest, 2015. augusztus 6.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök
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Ellenjegyzem:
Budapest, 2015. augusztus 6.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

KEH ügyszám: VIII-1/04574-2/2015.

A köztársasági elnök 353/2015. (VIII. 26.) 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 város közoktatásában végzett több évtizedes, példás tanári és szakmai munkája elismeréseként
Ábelné Egyed Eleonóra, Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Oktatási, Kulturális és Sport Osztályának
vezetője részére,
az állategészségügy területén több évtizeden át végzett, magas színvonalú munkája elismeréseként
dr. Bajmócy Endre, a korábbi Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Állategészségügyi és Diagnosztikai
Igazgatóságának nyugalmazott területi igazgatóhelyettese részére,
több évtizeden át magas színvonalon végzett munkája elismeréseként
Balázs Jánosné, a Miskolci Törvényszék tisztviselője részére,
a városi fejlesztések megvalósításában, illetve az európai uniós projektek lebonyolításában végzett kiemelkedő
szakmai és vezetői tevékenysége elismeréseként
Baranyiné Sárközi Erika, Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Fejlesztési Igazgatóságának igazgatója
részére,
a természet értékeinek feltárása, védelme és népszerűsítése érdekében több mint három évtizeden át végzett
magas szintű munkája elismeréseként
Békássy Gábor, a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóságának tájegységvezetője részére,
az állategészségügy területén hosszú időn át végzett sokrétű szakmai, tudományos kutatói és oktatói munkája
elismeréseként
dr. Csaba György, a korábbi Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Állategészségügyi és Diagnosztikai
Igazgatóságának nyugalmazott osztályvezetője részére,
a Kárpát-medencei néptáncok autentikus interpretálását szolgáló művészi munkája, valamint jelentős koreográfusi
és táncpedagógusi tevékenysége elismeréseként
Endrődi Anna Sarolta, a Honvéd Együttes táncosa, koreográfus, a Kertész Táncegylet művészeti vezetője részére,
a magyar és a cigány népzene hagyományainak kutatása, éltetése és népszerűsítése érdekében végzett magas
szintű előadóművészi tevékenysége elismeréseként
Farkas Nándor, a 100 Tagú Cigányzenekar Országos Kulturális és Közművelődési Egyesület elnöke részére,
a nukleáris energia biztonságos és békés célú magyarországi alkalmazásának hatósági felügyeletét támogató
informatikai háttér megteremtésében és folyamatos fejlesztésében végzett magas szintű munkája elismeréseként
Fehér Ákos, az Országos Atomenergia Hivatal informatikai védelemért felelős szakmai tanácsadója részére,
négy évtizeden át kiemelkedő szorgalommal és hozzáértéssel végzett munkája elismeréseként
Herenkovits Györgyné, a Kúria tisztviselője részére,
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a távközlés területén végzett magas színvonalú munkája, valamint az Országos Választási Hálózat kialakításában és
a választások lebonyolítási feladatainak szakmai irányításában végzett tevékenysége elismeréseként
Holecz József, a Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. Integrált Szolgáltatásmenedzsment Osztályának
vezetője részére,
a matematikatanítás és tehetséggondozás területén végzett magas színvonalú munkája elismeréseként
Juhász István, a Budapest XIV. kerületi Szent István Gimnázium tanára részére,
kimagasló, a magyar történelem jeles eseményeinek és személyeinek méltó emléket állító köztéri alkotásokban
gazdag művészi életműve elismeréseként
Király Róbert szobrászművész részére,
a rendészeti dolgozók nyelvi képzése területén végzett eredményes szakmai munkája elismeréseként
Láng Nóra, a Belügyminisztérium Nemzetközi Oktatási Központja Továbbképzési és Koordinációs Osztályának
kiemelt főelőadója részére,
a hazai nukleáris üzemanyag tizenöt hónapos üzemeltetési ciklusának bevezetése és működtetése érdekében
végzett magas szintű munkája elismeréseként
dr. Nemes Imre, az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. osztályvezetője részére,
a tradicionális magyar és cigány népzene külföldi és hazai népszerűsítését szolgáló, több mint három évtizedes
előadóművészi pályája elismeréseként
Ökrös Károly előadóművész részére,
a magyar kézilabdasport érdekében végzett munkája, valamint az utánpótlás-nevelés területén elért eredményei
elismeréseként
Rajki István, az Orosházi Férfi Kézilabda Sportegyesület elnöke részére,
a magyar súlyemelősport területén elért versenyzői és edzői sikerei elismeréseként
Réti János vezetőedző, súlyemelő részére,
több évtizeden át magas színvonalon végzett jegyzőkönyv-vezetői és gazdasági ügyintézői munkája elismeréseként
Spala Lászlóné, a Sátoraljaújhelyi Járásbíróság tisztviselője részére,
kivételes mesterségbeli tudással és magas művészi igénnyel létrehozott alkotásai elismeréseként
Sprok Antal, a Sprok Szobor-Bútor Kft. ügyvezetője részére,
négy évtizeden át példamutató hivatástudattal végzett jegyzőkönyv-vezetői és jegyzői munkája elismeréseként
Tóth Imréné, a Miskolci Törvényszék nyugalmazott tisztviselője részére,
több mint három évtizeden át kimagasló színvonalon végzett szakmai és vezetői munkája elismeréseként
Tóth Istvánné, a Jósa András Múzeum nyugalmazott gazdasági igazgatója részére,
jelentős karnagyi és példaértékű pedagógiai munkája, valamint Jász-Nagykun-Szolnok megye kulturális-művészeti
életének fejlesztését szolgáló közéleti tevékenysége elismeréseként
Vajna Katalin zenetanár, karnagy, a szolnoki Ádám Jenő Zeneiskola–Alapfokú Művészeti Iskola igazgatóhelyettese
részére,
több évtizedes sokrétű szakmai és vezetői munkája elismeréseként
dr. Varjuné dr. Fekete Ildikó, a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Budapest XVII. Tankerületének igazgatója,
a Közoktatási Szakértők Országos Egyesületének alapító tagja részére,
kiemelkedő színvonalon, felelősségteljesen végzett munkája elismeréseként
Virág Józsefné, a Pesti Központi Kerületi Bíróság nyugalmazott tisztviselője, irodavezetője részére a
MAGYAR EZÜST ÉRDEMKERESZT
polgári tagozata;
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közel három évtizede nagy szakértelemmel és példamutató hivatástudattal végzett szakmai munkája
elismeréseként
Budai László Mihály címzetes rendőr főtörzszászlós, a Békés Megyei Rendőr-főkapitányság, Békéscsabai
Rendőrkapitányság Közlekedésrendészeti Osztálya Helyszínelő és Balesetvizsgáló Alosztályának baleseti vizsgálója
részére,
a katasztrófavédelem területén az ügyeleti tevékenység korszerűsítésében végzett kiváló szakmai munkája
elismeréseként
Dénes Károly tűzoltó őrnagy, a Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Megyei Főügyeleti Osztályának vezetője
részére,
kiemelkedően eredményes intézkedéstechnikai instruktori munkája elismeréseként
Doktor István címzetes rendőr főtörzszászlós, a Vas Megyei Rendőr-főkapitányság Körmendi Rendőrkapitánysága
Közrendvédelmi Osztályának szolgálatirányító parancsnoka részére,
közel három évtizedes példamutató szakmai munkája elismeréseként
Draxler Ferenc címzetes büntetés-végrehajtási alezredes, a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága
Fogvatartási Ügyek Szolgálata Reintegrációs és Módszertani Főosztályának megbízott kiemelt főreferense részére,
a jelentős társadalmi visszhangot kiváltó bűncselekmények felderítése, valamint az ukrán–magyar államhatáron
zajló rendvédelmi korrupció visszaszorítása érdekében végzett kiemelkedő szakmai munkája elismeréseként
Gerják Gábor Géza rendőr alezredes, a Nemzeti Védelmi Szolgálat Rendvédelmi Szervek Védelmi Szolgálata
Igazgatóság Kelet-magyarországi Főosztálya Észak-alföldi Regionális Osztályának vezetője részére,
közel három évtizedes kiemelkedően eredményes rendőri munkája elismeréseként
Gyenes Zsolt címzetes rendőr főtörzszászlós, a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Rendőr-főkapitányság Jászberényi
Rendőrkapitányság Közrendvédelmi Osztálya Jászárokszállási Rendőrőrsének csoportparancsnoka részére,
a rendőrség állományában végzett több mint két évtizedes, példás szakmai és vezetői munkája elismeréseként
Komáromy József címzetes rendőr főtörzszászlós, a Zala Megyei Rendőr-főkapitányság Keszthelyi Rendőrkapitányság
Hévízi Rendőrőrse Rendészeti Csoportjának parancsnoka részére,
az útlevél-kezelői állomány irányításában végzett eredményes vezetői tevékenysége elismeréseként
Széll Imre címzetes rendőr főtörzszászlós, a Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság Szegedi Határrendészeti
Kirendeltség Határrendészeti Osztálya Határrendészeti Alosztályának szolgálatparancsnoka részére a
MAGYAR EZÜST ÉRDEMKERESZT
katonai tagozata;
az egyetem oktatáskoordinálási feladatai terén több évtizeden át magas szinten végzett munkája elismeréseként
dr. Agócsné Ádám Vilma, a Debreceni Egyetem Hallgatói Kapcsolatok és Szolgáltatások Központja Statisztikai
Központjának vezetője részére,
a menekültügy területén végzett példaértékű munkája elismeréseként
Bálint Istvánné, Bicske város alpolgármestere, a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal Menekülteket Befogadó
Állomásának (Bicske) volt osztály- és csoportvezetője részére,
a magyar folklórhagyományok továbbörökítését szolgáló előadóművészi, valamint jelentős jótékonysági
tevékenysége elismeréseként
Balogh Ernő előadóművész részére,
a magyar gasztronómia és éttermi kultúra megújítása érdekében végzett innovatív, értékteremtő munkája
elismeréseként
Berkes Gyula Ferenc, a Restaurant Biarritz Kft. tulajdonosa részére,
kiemelkedő művészi és tánckari asszisztensi munkája elismeréseként
Bistei Judit táncművész, az ExperiDance Tánctársulat táncosa, alapító tagja és tánckari asszisztense részére,
eredményes művészi és kulturális szervezői tevékenysége elismeréseként
Bodó Levente, a Honvéd Férfikar tagja és menedzsere részére,
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a színház és a színházművészet iránti elhivatottsággal és magas szakmai hozzáértéssel végzett munkája
elismeréseként
Bojcán István, a Békéscsabai Jókai Színház színpadi műszaki csoportvezetője részére,
elhivatott, diákjait a magyar nyelv és kultúra ismeretére és szeretetére nevelő pedagógusi munkája elismeréseként
Danku Józsefné, a Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Vállaji Német Nemzetiségi Általános Iskolájának
magyar-történelem szakos tanára részére,
a magyar és cigány hangszeres népzene külföldi és hazai népszerűsítését szolgáló, kiemelkedő előadóművészi
pályafutása elismeréseként
Farkas Jenő, a 100 Tagú Cigányzenekar alapító tagja, a Gezerigó Zene-Tánc Kulturális Egyesület zenekarának tagja
részére,
a közművelődés és az egyetemi kulturális élet megszervezése terén végzett több évtizedes, maradandó értékeket
teremtő munkája elismeréseként
dr. Fürjné Rádi Katalin, a Debreceni Egyetem Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási
Karának ügyvivő-szakértője részére,
az autentikus cigány népzene fennmaradását és továbbörökítését szolgáló több évtizedes előadóművészi, valamint
a hátrányos helyzetű gyermekek képzését elősegítő tevékenysége elismeréseként
Igaz László Tibor, a Rajkó Oktatási és Művészeti Alapítvány kuratóriumi alelnöke részére,
kiváló művészi teljesítménye, valamint jelentős zenepedagógiai tevékenysége elismeréseként
Kállai József, a Magyar Állami Népi Együttes tagja részére,
több évtizedes, a gyermekek kulturális nevelését és magyarságtudatuk formálását szolgáló pedagógiai munkája
elismeréseként
Kun Katalin, a tatai Kenderke Református Alapfokú Művészeti Iskola igazgatója részére,
a magyar és a cigány népzene külföldi és hazai népszerűsítését szolgáló több évtizedes, magas szintű
előadóművészi pályája elismeréseként
ifj. Maka Gyula, a 100 Tagú Cigányzenekar alapító tagja, a Gezerigó Zene-Tánc Kulturális Egyesület zenekarának tagja
részére,
több mint másfél évtizedes, sokoldalú kar- és szólótáncosi munkája elismeréseként
Mihalovics Márk táncművész, a Magyar Állami Népi Együttes táncosa részére,
az autentikus magyar néptánc és a csíki székely hagyományok megőrzését szolgáló magas szintű táncművészi,
koreográfusi és táncpedagógusi tevékenysége elismeréseként
Onodi Attila táncművész, koreográfus részére,
másfél évtizeden át kiemelkedő színvonalon végzett művészi és tánckari asszisztensi munkája elismeréseként
Patonai Norbert táncművész, az ExperiDance Tánctársulat táncosa és tánckari asszisztense részére,
a magyar és cigány népzene külföldi és hazai népszerűsítését szolgáló művészi tevékenysége elismeréseként
Radics Tamás, a Magyar Állami Népi Együttes zenekari tagja részére,
a hazai közúthálózat minőségének javítása érdekében végzett magas színvonalú munkája és vezetői tevékenysége
elismeréseként
Siklósiné Földvári Gabriella, a Magyar Közút Nonprofit Zrt. laboratóriumi csoportvezetője részére,
két évtizeden át magas színvonalon végzett munkája elismeréseként
Szabó Józsefné, a Kúria írnoka részére,
a magyar könnyűzenei élet meghatározó szereplőjeként a zenei tehetségkutatás és tehetséggondozás terén végzett
sokrétű tevékenysége elismeréseként
Szabó Zoltán, a Silent Session Produkciós Kft. művészeti vezetője, zenei producer részére,
sokoldalú, prózai és zenés darabokban egyaránt kiemelkedő alakításai elismeréseként
Tunyogi Péter, az egri Gárdonyi Géza Színház színművésze részére,
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másfél évtizedes, kiemelkedő művészi és koreográfusi munkája elismeréseként
Vári Ágota Lotti táncművész, az ExperiDance Tánctársulat alapító tagja, a Gárdonyi Géza Színház – GG Tánc Eger
próbavezetője és koreográfus asszisztense részére,
a hazai légiközlekedési diplomácia fejlesztése terén végzett kiváló munkája és vezetői tevékenysége elismeréseként
Veres Zoltán Európa-bajnok műrepülő, a Nemzeti Közlekedési Hatóság Légügyi Hivatalának pilótája részére a
MAGYAR BRONZ ÉRDEMKERESZT
polgári tagozata;
magas szintű munkája elismeréseként
Kunos Sándor címzetes büntetés-végrehajtási zászlós, a Szegedi Fegyház és Börtön biztonsági felügyelője részére,
a katasztrófavédelem területén közel két évtizeden át példaszerűen végzett munkája elismeréseként
Murányi József címzetes tűzoltó törzszászlós, a Komárom-Esztergom Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
Tatabányai Katasztrófavédelmi Kirendeltsége Komáromi Hivatásos Tűzoltóparancsnokságának különlegesszerkezelője részére a
MAGYAR BRONZ ÉRDEMKERESZT
katonai tagozat
kitüntetést adományozom.
Budapest, 2015. augusztus 6.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

Ellenjegyzem:
Budapest, 2015. augusztus 6.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

KEH ügyszám: VIII-1/04576-2/2015.

A köztársasági elnök 354/2015. (VIII. 26.) 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 Római Katolikus Egyházban betöltött meghatározó szerepe, a Szentszék és Magyarország közötti kapcsolatok
erősítése érdekében végzett tevékenysége, valamint Szent II. János Pál pápa szolgálata és a Szentatya emlékének
ápolása terén mutatott elhivatottsága, példaértékű életútja elismeréseként
Stanislaw Dziwisz bíboros, Krakkó érseke részére a
MAGYAR ÉRDEMREND
nagykeresztje
polgári tagozata
kitüntetést adományozom.
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Budapest, 2015. augusztus 6.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

Ellenjegyzem:
Budapest, 2015. augusztus 6.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

KEH ügyszám: VIII-1/04606-2/2015.

A köztársasági elnök 355/2015. (VIII. 26.) 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 fiatal teológus generációk nevelése és a rendszerváltoztatást követően újjáéledő egyházi oktatás
intézményrendszerének újjászervezése, valamint az egyházmegye fejlődését szolgáló főpásztori munkája
elismeréseként
dr. Pápai Lajos győri megyéspüspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia Oktatásügyi Bizottságának elnöke
részére a
MAGYAR ÉRDEMREND
nagykeresztje
polgári tagozata
kitüntetést adományozom.
Budapest, 2015. augusztus 6.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

Ellenjegyzem:
Budapest, 2015. augusztus 6.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

KEH ügyszám: VIII-1/04650-2/2015.
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A köztársasági elnök 356/2015. (VIII. 26.) 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 közösség érdekében több mint három évtizeden át végzett példaadó lelkipásztori szolgálata, valamint a zuglói
templom harangtornyának felépítése terén végzett munkája elismeréseként
Bárány Béla, a zuglói Páduai Szent Antal Plébánia plébánosa, hitoktatási felügyelő részére,
nemzetközileg is elismert, kimagasló színvonalú kutatómunkája, valamint közel három évtizeden keresztül végzett,
példamutató oktató és nevelő tevékenysége elismeréseként
dr. Bényei Attila Csaba, a Debreceni Egyetem Természettudományi és Technológiai Kara Fizikai Kémiai Tanszékének
egyetemi docense, a Debreceni Egyetem Kémia Intézete Röntgendiffrakciós Szerkezetvizsgáló Laboratóriumának
vezetője részére,
kiváló művészi és tanári munkássága, valamint példaértékű közéleti tevékenysége elismeréseként
Czinege Edit, a tiszakécskei Református Kollégium Általános Iskolájának és Gimnáziumának pedagógusa, újságíró és
keramikus részére,
példamutató, a helyi közösség összefogása terén kimagasló, odaadó és elkötelezett településvezetői munkája
elismeréseként
Cseh Benjamin Csaba, Dunasziget község polgármestere részére,
az állategészségügy terén végzett több évtizedes magas színvonalú szakmai és vezetői munkája elismeréseként
dr. Cséplő Attila, a korábbi Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Állategészségügyi és Diagnosztikai
Igazgatóságának nyugalmazott igazgatóhelyettese részére,
a személyi adatok feldolgozása és nyilvántartása területén végzett magas színvonalú szakmai munkája
elismeréseként
Dallos Györgyi, a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala Személyi Nyilvántartási és
Igazgatási Főosztálya Személyi Nyilvántartó Osztályának vezetője részére,
a sportorvoslás, valamint a foglalkozás- és közlekedés-egészségügy terén végzett több évtizedes szakmai és
tudományos munkája elismeréseként
dr. Derényi Gábor háziorvos, a Magyar Orvosi Kamara Fejér Megyei Területi Szervezetének elnöke részére,
a pénzügyi-számviteli területen több évtizeden át végzett magas színvonalú szakmai, vezetői és oktatói
tevékenysége elismeréseként
Domján Jenőné, a Kecskeméti Kulturális és Konferencia Központ nyugalmazott gazdasági igazgatója és
szaktanácsadója részére,
az értelmileg akadályozott gyermekek és fiatalok zeneoktatásában nyújtott kiemelkedő munkája elismeréseként
Fabényi Réka Mária, a Budapest III. Tankerület Csalogány Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális
Szakiskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Kollégium és Gyermekotthon ének-zene tanára
részére,
a magyar kulturális életet az irodalomtól a képző- és iparművészeten át a filmig számos művészeti ágban
egyedülálló módon gazdagító, sokrétű alkotó, szerkesztő és szervező tevékenysége elismeréseként
Fábián László író, költő, műfordító, újságíró részére,
kiemelkedő lelkipásztori szolgálata, valamint a település és a térség érdekében végzett áldozatos közösségépítő,
közéleti tevékenysége elismeréseként
dr. Garancsi László, az encsi Szent József Plébánia plébánosa, címzetes prépost, érdemes főesperes, érseki tanácsos
részére,
a hagyományos Kárpát-medencei és balkáni népzene autentikus megszólaltatását szolgáló előadóművészi munkája
elismeréseként
Gera Attila klarinétos, a Magyar Állami Népi Együttes tagja részére,
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kimagasló szakmai tudással végzett tudományos munkája, valamint szerteágazó oktatói tevékenysége
elismeréseként
dr. Gulácsi Katalin, a Debreceni Egyetem Természettudományi és Technológiai Kara Szerves Kémiai Tanszékének
egyetemi adjunktusa részére,
a Kárpát-medencei halfaunisztikai kutatások területén elért kiemelkedő eredményei, valamint hazánk vizeit és halait
népszerűsítő ismeretterjesztő tevékenysége elismeréseként
dr. Harka Ákos, a Magyar Haltani Társaság elnöke részére,
a településfejlesztés és településvédelem területén végzett kimagasló színvonalú szakmai munkája elismeréseként
Hartner Rudolf, Kaposvár Megyei Jogú Város Városgondnokságának vezetője részére,
Bátaszék város vallási és közösségi életét erősítő közel öt évtizedes lelkipásztori szolgálata elismeréseként
Herendi János, a Pécsi Egyházmegye bátaszéki római katolikus egyházközségének plébánosa részére,
az állategészségügy és élelmiszer-higiénia területén végzett több évtizedes kiemelkedő szakmai, vezetői és oktatói
munkája elismeréseként
dr. Horváth Zoltán, a Fővárosi Állategészségügyi és Élelmiszer Ellenőrző Állomás Országos Hús- és Tejellenőrzési
Főfelügyeletének nyugalmazott vezető főállatorvosa részére,
jelentős kar- és szólótáncosi, valamint tánckari asszisztensi munkája elismeréseként
Jávor Katalin táncművész, a Magyar Állami Népi Együttes táncosa és női tánckari asszisztense részére,
nemzetközi és hazai szinten is kiemelkedő tudományos eredményei, valamint jelentős oktatásfejlesztő
tevékenysége elismeréseként
dr. Juhász Lajos, a Debreceni Egyetem Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kara
Természetvédelmi Állattani és Vadgazdálkodási Tanszékének tanszékvezető egyetemi docense részére,
az atomenergia hazai alkalmazása terén, a nukleáris létesítmények biztonsági színvonalának fejlesztése érdekében
végzett példaértékű szakmai tevékenysége elismeréseként
Kakasy Olivér, az Országos Atomenergia Hivatal paksi kirendeltségének vezetője részére,
az élelmiszer-biztonság javítását célzó besugárzó-technológia kutatása és fejlesztése érdekében végzett magas
szintű munkája elismeréseként
dr. Kálmán Béla, az AGROSTER Besugárzó Rt. nyugalmazott vezérigazgatója részére,
több évtizedes magas színvonalú szakmai és vezetői tevékenysége elismeréseként
Kenderesy Kálmán, az Országos Meteorológiai Szolgálat Pénzügyi és Számviteli Osztályának vezetője részére,
a Debreceni Egyetem sikeres működtetése és fejlesztése érdekében végzett több évtizedes vezetői munkája,
valamint jelentős civil közéleti tevékenysége elismeréseként
Kollár József, a Debreceni Egyetem Gazdasági Főigazgatóságának fejlesztési igazgatója részére,
a magyar közoktatás történetével kapcsolatos kutatásai, valamint az intézet saját kiadású könyveinek
szerkesztésében, publikálásában és terjesztésében végzett magas színvonalú szakmai munkája elismeréseként
dr. Kovács Éva, a Magyar Tudományos Akadémia Bölcsészettudományi Kutatóközpontja Történettudományi
Intézetének tudományos főmunkatársa részére,
a hazai labdarúgásban játékosként és edzőként elért sikerei, valamint eredményes sportvezetői tevékenysége
elismeréseként
Kovács Ferenc magyar bajnok labdarúgó, edző, a Magyar Labdarúgó Szövetség Utánpótlás Tanácsadó Testületének
elnöke részére,
sikeres, nemzetközi szinten is elismert alkatrészgyártó cégének élén végzett több évtizedes, kiemelkedő munkája
elismeréseként
Kovács István, a Kovács Vegyesipari Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. tulajdonos-ügyvezetője részére,
a város és a térség gazdasági, kulturális és társadalmi életének fellendítését szolgáló, több mint két évtizedes,
elkötelezett munkája elismeréseként
dr. Kurunczi Károly, Jánossomorja város volt polgármestere részére,
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több mint öt évtizeden át példás elhivatottsággal végzett testnevelő tanári munkája elismeréseként
Lindner Ernőné nyugalmazott pedagógus részére,
jelentős művészi pályája, valamint szerteágazó publikációs és művészetszervezői tevékenysége elismeréseként
dr. Marosi Ilona képzőművész részére,
az üzletlánc pénzügyi és számviteli hátterének megteremtése érdekében végzett magas színvonalú szakmai és
vezetői munkája elismeréseként
Matika Istvánné, az UNIÓ COOP Zrt. gazdasági igazgatója részére,
Komló város és térsége gazdasági fejlődésének érdekében végzett több évtizedes, magas színvonalú szakmai
munkája elismeréseként
Merk Ferenc, a Komlói Közös Önkormányzati Hivatal hatósági referense, építéshatósági ügyintéző részére,
a hazai szövetkezeti kereskedelmi rendszer átalakítása és modernizálása során végzett magas szintű szakmai
munkája elismeréseként
Mészáros Zoltán, a HUNOR COOP Zrt. elnök-vezérigazgatója részére,
az egészségügyi ellátás érdekében négy évtizeden át kivételes szakmai igényességgel, felelősségteljesen végzett
gyógyító, oktató és tudományos munkája, valamint lelkiismeretes szakmai közéleti tevékenysége elismeréseként
dr. Mikita János nyugalmazott egyetemi docens, a Debreceni Egyetem Klinikai Központja Belgyógyászati Klinikájának
munkatársa, az egyetem Közalkalmazotti Tanácsának volt elnöke részére,
a magyar és roma zenei kultúra népszerűsítését szolgáló előadóművészi tevékenysége elismeréseként
Mohácsi László, a Rajkó Művészegyüttes prímása, a II. hegedű szólamvezetője részére,
a magyar tornasport terén világraszóló sikereket hozó, olimpiai, világ- és Európa-bajnokokat kinevelő, kivételesen
eredményes edzői pályája, valamint több évtizedes példaértékű nevelői munkája elismeréseként
Röck Samu torna mesteredző, testnevelő tanár, a magyar női tornászválogatott korábbi edzője, a Magyar Tornasport
Halhatatlanjai Klubjának tagja részére,
az értelmileg akadályozottak és az őket gondozó, segítő civil szervezetek érdekképviselete terén végzett
példamutató tevékenysége elismeréseként
dr. Rubovszky László, az Értelmi Sérülteket Szolgáló Társadalmi Szervezetek és Alapítványok Országos Szövetségének
ügyvezető igazgatója részére,
a település vallási, közösségi és kulturális életét meghatározó több évtizedes szolgálata elismeréseként
Sajtos József, Törtel község plébánosa, püspöki tanácsos részére,
a magyar népzene hagyományainak továbbörökítését szolgáló sokrétű szakmai, művészi és pedagógusi
tevékenysége elismeréseként
Salamon Beáta, a MÉTA magyar népzenei együttes zenekarvezetője, a Váci Bartók-Pikéthy Zeneművészeti
Szakközépiskola és Zeneiskola tanára részére,
a népi kultúra értékeinek továbbörökítését szolgáló kiemelkedő szakmai, módszertani és gyakorlati munkája
elismeréseként
dr. Sándor Ildikó, a Hagyományok Házának osztályvezetője részére,
a színház- és filmművészet területén kiemelkedő, sokoldalú művészi pályája, valamint tanári és intézményvezetői
munkája elismeréseként
Seregi Zoltán, a Békéscsabai Jókai Színház igazgatóhelyettese részére,
a gyermekgyógyászat területén végzett több évtizedes kimagasló szakmai és tudományos munkája elismeréseként
dr. Simon Gábor, a Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház Újszülött, Csecsemő és Gyermek Osztályának
osztályvezető főorvosa részére,
a New Brunswick-i magyar közösség nemzeti értékeinek megőrzése, kultúrájának ápolása és megtartó szellemi
erejének éltetése érdekében végzett odaadó tevékenysége elismeréseként
dr. Sohár István, a New Jersey-i Rutgers Egyetem nyugalmazott tudományos kutatója, a New Brunswick-i Magyar
Egyházak és Szervezetek Bizottságának volt elnöke részére,
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példamutató és humánus pedagógusi munkája, valamint a közösség érdekében végzett társadalmi tevékenysége
elismeréseként
Somodi Jánosné, a tiszafüredi Kossuth Lajos Gimnázium Tomajmonostorai Általános Iskolájának tanítója részére,
a város és a térség fejlődésének elősegítése, valamint a vidék hagyományainak megőrzése érdekében végzett
kiemelkedő tevékenysége elismeréseként
Szabó András, Kunhegyes város polgármestere részére,
a térség ár- és belvízvédelmi biztonságának megteremtése érdekében végzett magas színvonalú szakmai és vezetői
munkája elismeréseként
Szabó János, a Körös-vidéki Vízügyi Igazgatóság műszaki igazgatóhelyettese részére,
az oktatás és nevelés, különösképpen a hátrányos helyzetű fiatalok tehetséggondozása terén végzett munkája,
kiemelkedő pedagógiai tevékenysége elismeréseként
Szabó László gépészmérnök tanár, mérnök szakjogász, a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Nyírbátori
Tankerületének igazgatója részére,
a hazai szénhidrogén-bányászat sikeres működtetése és fejlesztése érdekében végzett kiemelkedő szakmai
tevékenysége elismeréseként
dr. Szalóki István, a MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyrt. nyugalmazott vezérigazgató-helyettese részére,
a Nyugat-Balaton regionális térség településeinek és turizmusának fejlesztése érdekében végzett kiemelkedő
tevékenysége elismeréseként
Szalóki Jenő, Gyenesdiás nagyközség volt polgármestere részére,
a Nemzeti Távközlési Gerinc létrehozásában, valamint a 2014. évi országgyűlési és önkormányzati választások
informatikai hátterének megteremtésében végzett magas színvonalú szakmai munkája elismeréseként
Szász Attila, a Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. Műszaki Szolgáltatási és Területi Divíziójának igazgatója
részére,
az élelmiszer-tudomány és az élelmiszer-biztonság területén végzett több évtizedes kiemelkedő, nemzetközileg is
megbecsült szakmai tevékenysége elismeréseként
dr. Szeitzné dr. Szabó Mária, a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal Élelmiszerbiztonsági Kockázatértékelési
Igazgatóságának igazgatóhelyettese részére,
az általa alapított és vezetett segélyszervezet élén, a rászorulók érdekében végzett szociális, jószolgálati, segélyezési
és oktatási tevékenysége elismeréseként
Szenczy Sándor, a Baptista Szeretetszolgálat elnöke részére,
a város és a térség érdekében végzett több évtizedes kimagasló színvonalú munkája, valamint jelentős társadalmi
szerepvállalása elismeréseként
Szinyei András, Hatvan város alpolgármestere részére,
több évtizedes tudományos munkája, elhivatott oktatói, oktatásszervezési és -fejlesztői, valamint sokrétű szakmai
közéleti tevékenysége elismeréseként
dr. Szivák Judit, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Pedagógiai és Pszichológiai Kara Neveléstudományi
Intézetének egyetemi docense részére,
a magyar kultúra értékeinek és nemes hagyományainak megőrzését, illetve továbbörökítését szolgáló sokrétű
művészeti szervező tevékenysége elismeréseként
Tarnay Györgyné Hedry Mária, a Klebelsberg Kultúrkúria művészeti vezetője részére,
a település fejlesztése érdekében végzett, a helyi értékek kibontakoztatását és a munkahelyteremtést egyaránt
elősegítő, a civil- és társadalmi szervezetekkel való együttműködésre építő, értékes és odaadó városvezetői munkája
elismeréseként
Tatár László, Fegyvernek város polgármestere részére,
több mint négy évtizedes sikeres, gazdag művészi alkotómunkája elismeréseként
Tóbiás Klára szobrászművész részére,
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a Bűnügyi Szakértői és Kutatóintézet fejlesztése és hatékony működtetése, valamint az új eljárások és módszerek
meghonosítása terén végzett magas szakmai színvonalú munkája elismeréseként
Tóth Péter, a Bűnügyi Szakértői és Kutatóintézet Szakértői Főosztály Fizikai-Kémiai Szakértői Osztálya Fizikai és
Szervetlen Analitikai Laboratóriumának igazságügyi szakértője, csoportvezetője részére,
a Schengeni Információs Rendszer nemzeti alrendszerének működtetését és fejlesztését szolgáló magas színvonalú
munkája, valamint az internetes ügyintézés területén végzett szakmai tevékenysége elismeréseként
dr. Tóth Zoltán, a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala, N.SIS II Hivatalának
főosztályvezetője részére,
a magyar és roma népzene hagyományait ápoló és népszerűsítő muzsikusi tevékenysége elismeréseként
Váradi Zoltán, a Magyar Állami Népi Együttes tagja részére,
az infokommunikációs méréstechnika és adatelemzés területén elért, nemzetközileg is elismert kutatásfejlesztési
eredményei, valamint sikeres oktatómunkája elismeréseként
dr. Varga Pál, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Villamosmérnöki és Informatikai Kara Távközlési
és Médiainformatikai Tanszékének egyetemi docense részére,
kimagasló tudományos munkája, a hallgatói utánpótlás-nevelés területén elért eredményei, valamint jelentős
oktatásszervezési tevékenysége elismeréseként
dr. Varga Zsuzsanna, a Szegedi Tudományegyetem Elméleti Fizikai Tanszékének egyetemi docense részére,
kimagasló táncművészi, koreográfusi és balettmesteri pályája elismeréseként
Venekei Marianna Harangozó Gyula-díjas balettmester, a Magyar Nemzeti Balett vezető balettmestere részére,
a mezőgazdaság és az élelmiszeripar terén végzett kiváló szakmai és vezetői munkája, valamint az agrárszakképzés
fejlesztésének területén elért eredményei elismeréseként
Wayda Imre Balázsné, a Herman Ottó Intézet képzési igazgatója részére a
MAGYAR ARANY ÉRDEMKERESZT
polgári tagozata;
a katasztrófavédelem területén végzett kiemelkedő szakmai munkája elismeréseként
Schmidt Károly tűzoltó alezredes, a Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Bajai Katasztrófavédelmi
Kirendeltsége Hatósági Osztályának vezetője részére,
a magyarországi mesterlövészekkel kapcsolatos szemlélet megreformálása és a rendőri intézkedés taktikai
rendszerének megalapozása érdekében végzett munkája, valamint a Terrorelhárítási Központ hatékony
működéséhez hozzájáruló példamutató vezetői tevékenysége elismeréseként
Simonyi Ottó rendőr alezredes, a Terrorelhárítási Központ Műveleti Igazgatósága Képzési Főosztályának vezetője
részére,
a jogi és közigazgatási szakterületen elért eredményei, kimagasló szakmai tevékenysége elismeréseként
dr. Udvardi Endre ezredes, a Honvédelmi Minisztérium Közigazgatási Államtitkári Titkárságának vezetője részére a
MAGYAR ARANY ÉRDEMKERESZT
katonai tagozata
kitüntetést adományozom.
Budapest, 2015. augusztus 6.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök
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Ellenjegyzem:
Budapest, 2015. augusztus 6.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

KEH ügyszám: VIII-1/04575-2/2015.

A köztársasági elnök 357/2015. (VIII. 26.) KE határozata
dandártábornoki kinevezésről
Az Alaptörvény 9. cikk (4) bekezdés e) pontja, valamint a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos
állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény 16. § (1) bekezdése és 32. § (1) bekezdése
alapján – a belügyminiszter javaslatára – Samu Attila László rendőr ezredest 2015. augusztus 20-ai hatállyal rendőr
dandártábornokká kinevezem.
Budapest, 2015. augusztus 6.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

Ellenjegyzem:
Budapest, 2015. augusztus 18.
		
		

Dr. Pintér Sándor s. k.,
belügyminiszter

KEH ügyszám: IV-6/04578-2/2015.

A köztársasági elnök 358/2015. (VIII. 26.) KE határozata
dandártábornoki kinevezésről
Az Alaptörvény 9. cikk (4) bekezdés e) pontja, valamint a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos
állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény 32. § (1) bekezdése és 265. § (4) bekezdése
alapján – a belügyminiszter javaslatára – dr. Magyariné dr. Nagy Edit nyugállományú rendőr ezredest 2015. augusztus
20-ai hatállyal nyugállományú rendőr dandártábornokká kinevezem.
Budapest, 2015. augusztus 6.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök
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Ellenjegyzem:
Budapest, 2015. augusztus 18.
		
		

Dr. Pintér Sándor s. k.,
belügyminiszter

KEH ügyszám: IV-6/04579-2/2015.

A köztársasági elnök 359/2015. (VIII. 26.) KE határozata
dandártábornoki kinevezésről
Az Alaptörvény 9. cikk (4) bekezdés e) pontja, valamint a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos
állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény 32. § (1) bekezdése és 265. § (4) bekezdése
alapján – a belügyminiszter javaslatára – dr. Károlyi László nyugállományú tűzoltó ezredest 2015. augusztus 20-ai
hatállyal nyugállományú tűzoltó dandártábornokká kinevezem.
Budapest, 2015. augusztus 6.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

Ellenjegyzem:
Budapest, 2015. augusztus 18.
		
		

Dr. Pintér Sándor s. k.,
belügyminiszter

KEH ügyszám: IV-6/04580-2/2015.

A köztársasági elnök 360/2015. (VIII. 26.) KE határozata
altábornagyi előléptetésről
Az Alaptörvény 9. cikk (4) bekezdés e) pontja, valamint a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos
állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény 16. § (1) bekezdése és 32. § (1) bekezdése
alapján – a belügyminiszter javaslatára – Csóti András büntetés-végrehajtási vezérőrnagyot 2015. augusztus 20-ai
hatállyal büntetés-végrehajtási altábornaggyá előléptetem.
Budapest, 2015. augusztus 6.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök
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Ellenjegyzem:
Budapest, 2015. augusztus 18.
		
		

Dr. Pintér Sándor s. k.,
belügyminiszter

KEH ügyszám: IV-6/04581-2/2015.

A köztársasági elnök 361/2015. (VIII. 26.) KE határozata
dandártábornoki kinevezésről
Az Alaptörvény 9. cikk (4) bekezdés e) pontja, valamint a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos
állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény 16. § (1) bekezdése és 32. § (1) bekezdése
alapján – a belügyminiszter javaslatára – dr. Kovács Zoltán András nemzetbiztonsági ezredest 2015. augusztus 20-ai
hatállyal nemzetbiztonsági dandártábornokká kinevezem.
Budapest, 2015. augusztus 6.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

Ellenjegyzem:
Budapest, 2015. augusztus 18.
		
		

Dr. Pintér Sándor s. k.,
belügyminiszter

KEH ügyszám: IV-6/04582-2/2015.

A köztársasági elnök 362/2015. (VIII. 26.) KE határozata
dandártábornoki kinevezésről
Az Alaptörvény 9. cikk (4) bekezdés e) pontja, valamint a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos
állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény 16. § (1) bekezdése és 32. § (1) bekezdése
alapján – a belügyminiszter javaslatára – dr. Tomin Szilvia rendőr ezredest 2015. augusztus 20-ai hatállyal rendőr
dandártábornokká kinevezem.
Budapest, 2015. augusztus 6.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök
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Ellenjegyzem:
Budapest, 2015. augusztus 18.
		
		

Dr. Pintér Sándor s. k.,
belügyminiszter

KEH ügyszám: IV-6/04583-2/2015.

A köztársasági elnök 363/2015. (VIII. 26.) KE határozata
vezérőrnagyi előléptetésről
Az Alaptörvény 9. cikk (4) bekezdés e) pontja, valamint a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos
állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény 16. § (1) bekezdése és 32. § (1) bekezdése
alapján – a belügyminiszter javaslatára – Kovács István rendőr dandártábornokot 2015. augusztus 20-ai hatállyal
rendőr vezérőrnaggyá előléptetem.
Budapest, 2015. augusztus 6.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

Ellenjegyzem:
Budapest, 2015. augusztus 18.
		
		

Dr. Pintér Sándor s. k.,
belügyminiszter

KEH ügyszám: IV-6/04584-2/2015.

A köztársasági elnök 364/2015. (VIII. 26.) KE határozata
egyetemi tanári kinevezésekről
Az Alaptörvény 9. cikk (4) bekezdés c) pontja, valamint a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 27. §
(3) bekezdése alapján – az emberi erőforrások miniszterének a fenntartóval egyetértésben tett javaslatára –
Dr. Ábrahám Istvánt,
Dr. Ács Nándort,
Dr. Aubert Antalt,
Dr. Bagi Dánielt,
Dr. Bakonyi Tamást,
Balázs Gábor DLA-t,
Dr. Berde Évát,
Dr. Bergou Jánost,
Besesekné Dr. Molnár Gyöngyvért,
Dr. Bodó Gábort,
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Dr. Borbás Anikót,
Dr. Bozóki Zoltán Józsefet,
Dr. Cinkler Tibort,
Dr. Csámpai Antalt,
Dr. Csanádi Zoltánt,
Dr. Csutora Máriát,
Dr. Csuzdi Csabát,
Dr. Dezső Balázst,
Dr. Dusek Tamást,
Dr. Farkas István Pétert,
Dr. Ferencz Marcelt,
Dr. Ferenczi Miklóst,
Dr. Fónai Mihály Ferencet,
Dr. Füzi Jánost,
Dr. Fűzné Dr. Pikó Bettina Franciskát,
Dr. Gáti Istvánt,
Dr. Geiszt Miklóst,
Dr. Gelei Andreát,
Dr. Gergely Árpád Lászlót,
Dr. Gingl Zoltánt,
Dr. Gribovszki Zoltánt,
Dr. Gulyás Lászlót,
Dr. Gyulai Rollandot,
Dr. Hajdu Ottót,
Dr. Halász Gábor Józsefet,
Dr. Halbritter András Ernőt,
Dr. Horn Ildikót,
Dr. Horváth Dezsőt,
Dr. Kacskovics Imrét,
Dr. Kállay Mihály Balázst,
Dr. Kálmán Bernadette-et,
Dr. Kappanyos Andrást,
Dr. Karátson Jánost,
Dr. Kertész András Tibort,
Dr. Keserű György Miklóst,
Dr. Kiss Rita Máriát,
Dr. Koppa Pált,
Dr. Kovács Mihályt,
Dr. Kőrösi Gábort,
Dr. Kroó Katalint,
Dr. Lázárné Dr. Oláh Juditot,
Dr. Lente Gábort,
Dr. Mezősi Emesét,
Dr. Mócsai Attilát,
Molnár György DLA-t,
Dr. Muraközy Lászlót,
Dr. Nagy Beátát,
Dr. Nagy Péter Viktort,
Dr. Nemes Attilát,
Dr. Nemes László Norbertet,
Dr. Nguyen Duc Quangot,
Dr. Nuzzo Armandót,
Dr. Olay Csabát,
Dr. Ormos Mihályt,
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Dr. Pálinkó Istvánt,
Dr. Péntek Mártát,
Dr. Pinke Gyulát,
Dr. Piskóti Istvánt,
Dr. Polgár Csabát,
Dr. Radeleczki Sándort,
Dr. Radnai Mártát,
Dr. Rakonczai Jánost,
Dr. Ravaszné Dr. Zsolnai Anikót,
Sass Valéria DLA-t,
Selmeczi György DLA-t,
Dr. Simon Mariannát,
Dr. Solymosi István Tamást,
Dr. Stumpf Istvánt,
Dr. Szabó Andrást,
Dr. Szatmáry Károlyt,
Dr. Szilágyi Zsófiát,
Dr. Szűcs Gabriellát,
Dr. Tallér Zsófiát,
Dr. Tapolcai Jánost,
Dr. Tóth Józsefet,
Dr. Tóth Pétert,
Dr. Varga Istvánt,
Dr. Varga Jánost és
Dr. Vaszil Györgyöt
2015. szeptember 1. napjával egyetemi tanárrá kinevezem.
Budapest, 2015. augusztus 6.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

Ellenjegyzem:
Budapest, 2015. augusztus 18.
		
		

KEH ügyszám: IV-3/04630-2/2015.

A Kormány 1564/2015. (VIII. 26.) Korm. határozata
a Népművészet Mestere díj 2015. évi adományozásáról
Magyarország Kormánya 2015-ben
Berszán Fülöp énekes-zenésznek,
Csíbi Gyuláné szűrhímzőnek,
Dezsőné Kádár Erzsébet énekesnek,
Hajdu Józsefné táncos és varró-hímző asszonynak,
Legedi László István furulyásnak,
Nepp Dénes szíjgyártónak,

Balog Zoltán s. k.,
emberi erőforrások minisztere
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Nesó Sándor csont-, szaru- és fafaragónak,
Radics László mézeskalácsosnak,
Szántó Ferenc pásztor, furulyás, hegedűs és táncosnak,
Tóth Sándorné énekes-táncosnak
a Népművészet Mestere díjat adományozza.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 1565/2015. (VIII. 26.) Korm. határozata
a 2024-ben sorra kerülő XXXIII. Olimpiai Játékok, valamint a XVII. Paralimpiai Játékok Budapesten történő
megrendezése érdekében benyújtásra kerülő pályázathoz kapcsolódó kormányzati feladatok felelősének
kijelöléséről és az egyes kiemelt jelentőségű budapesti beruházásokért felelős kormánybiztos kinevezéséről
és feladatairól szóló 1359/2014. (VI. 30.) Korm. határozat módosításáról
1. A Kormány
a)
a XXXIII. Olimpiai Játékok és a XVII. Paralimpiai Játékok 2024-es budapesti megrendezésére vonatkozó
pályázati szándék támogatásáról szóló 31/2015. (VII. 7.) OGY határozat 4. pont d) alpontjában foglaltaknak
megfelelően úgy dönt, hogy a 2024-ben sorra kerülő XXXIII. Olimpiai Játékok, valamint a XVII. Paralimpiai
Játékok Budapesten történő megrendezése érdekében benyújtásra kerülő pályázat (a továbbiakban:
pályázat) elkészítésével kapcsolatos kormányzati feladatok ellátását, azok összehangolását és irányítását
az egyes kiemelt jelentőségű budapesti beruházásokért felelős kormánybiztos (a továbbiakban:
kormánybiztos) feladatkörébe utalja;
b)
felhívja a minisztereket, hogy a pályázat elkészítésével kapcsolatos kormányzati feladatok ellátása során
ba)
működjenek együtt a kormánybiztossal, ennek keretében a feladat- és hatáskörüket érintően
adjanak meg minden szükséges tájékoztatást és segítséget a kormánybiztos részére, továbbá
bb)
biztosítsák, hogy az irányításuk vagy felügyeletük alá tartozó államigazgatási szervek, egyéb
költségvetési szervek, valamint gazdasági társaságok a kormánybiztos feladatköre ellátásával
összefüggő ügyben a kormánybiztos részére tájékoztatást adjanak;
Felelős:
miniszterek
Határidő:
folyamatos
c)
felhívja a kormánybiztost, hogy a nemzeti fejlesztési miniszterrel és az emberi erőforrások miniszterével,
valamint a Magyar Olimpiai Bizottsággal és Budapest Főváros Önkormányzatával egyeztetve a pályázat
elkészítése során felmerülő kormányzati feladatokról, valamint a pályázati folyamatról készítsen részletes
előterjesztést a Kormány részére.
Felelős:
az egyes kiemelt jelentőségű budapesti beruházásokért felelős kormánybiztos
nemzeti fejlesztési miniszter
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
2015. szeptember 30.
2. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.
3. Az egyes kiemelt jelentőségű budapesti beruházásokért felelős kormánybiztos kinevezéséről és feladatairól szóló
1359/2014. (VI. 30.) Korm. határozat a következő 2a. ponttal egészül ki:
„2a. A Kormány a kormánybiztos feladatkörébe utalja a 2024-ben sorra kerülő XXXIII. Olimpiai Játékok, valamint
a XVII. Paralimpiai Játékok Budapesten történő megrendezése érdekében benyújtásra kerülő pályázat elkészítésével
kapcsolatos kormányzati feladatok ellátását. A kormánybiztos tevékenységét e feladatok tekintetében
– az 5a. pontban foglaltaktól eltérően – közvetlenül a miniszterelnök irányítja.”
		
		

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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A Kormány 1566/2015. (VIII. 26.) Korm. határozata
a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról
A Kormány felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy a megélhetési bevándorlással kapcsolatos aktuális feladatok
megvalósításához szükséges 1016 millió forint összegű forrást a Magyarország központi költségvetéséről szóló
2014. évi C. törvény 1. melléklet XI. Miniszterelnökség fejezet, 17. Nemzeti Kommunikációs Hivatal címen biztosítsa.
Felelős:
nemzetgazdasági miniszter
Határidő:
azonnal
		

Orbán Viktor s. k.,

		

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

