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III. Kormányrendeletek

A Kormány 51/2016. (III. 17.) Korm. rendelete
az állami tulajdonban levő ÉMI Nonprofit Kft. állami építési beruházásokkal kapcsolatos egyes műszaki 
szolgáltatási feladatok elvégzésére vonatkozó kijelöléséről

A Kormány a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 198. § (1) bekezdés 9. pontjában kapott felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. §  E rendelet hatálya a Miniszterelnökség által nyújtott központi költségvetési forrásból vagy európai uniós forrásból 
megvalósításra kerülő, nettó 100 millió forint becsült értéket meghaladó építési beruházásokra terjed ki, amelyeket
a) a Miniszterelnökség, a Miniszterelnökséget vezető miniszter (a  továbbiakban: miniszter) irányítása alatt álló 

költségvetési szerv, a miniszter tulajdonosi joggyakorlása alatt álló gazdasági társaság, a miniszter – az állami 
vagyonról szóló 2007.  évi CVI.  törvény 71.  § (3)  bekezdése alapján kiadott – rendeletében tulajdonosi 
joggyakorlónak kijelölt személy tulajdonosi joggyakorlása alatt álló gazdasági társaság, vagy

b) a XI. Miniszterelnökség költségvetési fejezeten belül a  miniszter mint fejezetet irányító szerv irányítása alá 
tartozó előirányzatokból az a) pontba nem tartozó központi költségvetési szerv

valósít meg és az 1. mellékletben nevesítésre kerül.

2. §  E rendelet alkalmazásában
1. minden szakágra kiterjedő építési műszaki ellenőri tevékenység: az épített környezet alakításáról és védelméről 

szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban: Étv.) 38/A. § (2) bekezdése szerinti feladatok ellátása;
2. minden szakágra kiterjedő és folyamatos tervellenőri tevékenység: az építési engedélyezési tervdokumentáció 

és a  kivitelezési tervdokumentáció tartalmának műszaki szakszerűségére vonatkozó ellenőrzése az  építés 
minőségének, a szakszerű kivitelezés biztosításának, valamint az Étv. 31. § (2) bekezdése szerinti és az egyéb 
jogszabályokban meghatározott követelményeknek az érvényre juttatása érdekében.

2. A miniszter feladatai

3. § (1) A  miniszter gondoskodik az  1.  § szerinti építési beruházások minőségi, határidőben történő és az  életciklus 
költségek alapján meghatározott költséghatékony megvalósításáról, valamint a  Miniszterelnökség felügyeleti 
körében megvalósuló építési beruházások megvalósítása során a  közpénzek hatékony felhasználásának 
átláthatóságáról és nyilvános ellenőrzésének biztosításáról.

 (2) A  miniszter az  (1)  bekezdés szerinti feladatait az  ÉMI Építésügyi Innovációs Minőségellenőrző Nonprofit Korlátolt 
Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Társaság) bevonásával látja el.

4. §  A miniszter
a) figyelemmel kíséri az 1. § szerinti építési beruházások megvalósítását,
b) a Társaság útján ellenőrzi az építési beruházás magas szakmai minőségben történő megvalósulását.

3. A Társaság feladatai

5. §  A Társaság az 1. § szerinti építési beruházások tekintetében
a) az építési beruházás generál tervezésének teljes körű, minden szakágra kiterjedő és folyamatos tervellenőri 

tevékenységet lát el,
b) minden szakágra kiterjedő építési műszaki ellenőri tevékenységet lát el, valamint
c) nyomon követi a teljes beruházás folyamatát.
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4. Az 1. § szerinti építési beruházásokra vonatkozó szabályok

6. § (1) Az 1. § szerinti építési beruházások esetén a beruházónak a Társasággal szerződést kell kötnie a teljes körű, minden 
szakágra kiterjedő és folyamatos tervellenőri, valamint építési műszaki ellenőri tevékenység ellátására.

 (2) Az  (1) bekezdés szerinti szerződésben rögzítésre kerülnek különösen a Társaság feladatai, jogai és kötelezettségei, 
valamint a feladatokat ellátó felelős szervezeti egység.

5. Záró rendelkezések

7. §  Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

8. §  E rendelet rendelkezéseit a hatálybalépését követően megkötött 6. § szerinti szerződésekre kell alkalmazni.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

1. melléklet az 51/2016. (III. 17.) Korm. rendelethez

Kijelölt építési beruházások

A

1. Beruházás megnevezése

2. Károlyi-Csekonics Palotaegyüttes megújítása
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V. A Kormány tagjainak rendeletei

A belügyminiszter 9/2016. (III. 17.) BM rendelete
a belügyminiszter irányítása alá tartozó rendvédelmi szervek által üzemben tartott szolgálati járművekre, 
azok forgalomba helyezésére, időszakos vizsgálatára vonatkozó különös szabályokról szóló 58/2015. (X. 27.) 
BM rendelet módosításáról

A közúti közlekedésről szóló 1988.  évi I.  törvény 48.  § (3)  bekezdés m)  pont mb)  alpontjában kapott felhatalmazás alapján, 
a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 21.  § 22.  pontjában meghatározott 
feladatkörömben eljárva, a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 109.  § 
13. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzeti fejlesztési miniszterrel egyetértésben a következőket rendelem el:

1. §  A belügyminiszter irányítása alá tartozó rendvédelmi szervek által üzemben tartott szolgálati járművekre, azok 
forgalomba helyezésére, időszakos vizsgálatára vonatkozó különös szabályokról szóló 58/2015. (X. 27.) BM rendelet 
(a továbbiakban: R.) 4. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) A  hivatásos katasztrófavédelmi szerv által üzemben tartott, Dízel-motoros, tűzoltásra vagy műszaki 
mentésre alkalmazott gépjármű akkor helyezhető forgalomba, ha megfelel az  MR. rendelet 5. számú melléklet 
„II. A gépjárművek környezetvédelmi osztályba sorolása” pont táblázatában foglalt, legalább a 12. környezetvédelmi 
osztály jelzés (kód) alapján meghatározott követelményeknek.”

2. §  Az R. 8. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„8.  § (1) A  közúti forgalomban részt vevő M1 járműkategóriájú (személygépkocsi) kényszerszállító járműre 
vonatkozóan a (2)–(3) bekezdésben meghatározott eltéréseket kell alkalmazni.
(2) A  szállítótérben a  fogvatartottak, kényszerszállítottak (a  továbbiakban együtt: utas) elkülönítése érdekében 
kialakított fémrácsos utastérben (a továbbiakban: fogvatartotti utastér) elhelyezett oldalra néző ülések tekintetében 
az MR. rendelet
a) 80. § (5) bekezdésében a biztonsági öv rögzítésére szolgáló elemek gyári kialakítására;
b) 81. § (2) bekezdésében a biztonsági öv rögzítő elemeinek jóváhagyottságára;
c) 1. számú melléklet 1/A. táblázatában az ülésekre és azok rögzítésére
vonatkozóan meghatározott követelményeket a 2. mellékletben meghatározott eltérésekkel kell alkalmazni.
(3) A  fogvatartotti utastér szerkezeti elemei tekintetében a  veszélyhelyzetben történő menekülés feltételeinek 
biztosítására a 2. mellékletben meghatározott követelményt is alkalmazni kell.”

3. §  Az R. 9. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„9.  § (1) A  közúti forgalomban részt vevő N1 járműkategóriájú (legfeljebb 3,5  t megengedett legnagyobb 
össztömegű tehergépkocsik és vontatók) kényszerszállító járműre vonatkozóan a  (2)–(5)  bekezdésben 
meghatározott eltéréseket kell alkalmazni.
(2) A fogvatartotti utastérben elhelyezett oldalra néző ülések tekintetében
a) az ER. rendelet
aa) A/2. melléklet A. rész 3.5. pontjában a járművezető helyén kívüli ülőhelyek számára;
ab) A/2. melléklet A. rész 3.6. pontjában a személyszállítási és áruszállítási kapacitásra;
b) az MR. rendelet
ba) 80. § (5) bekezdésében a biztonsági öv rögzítésére szolgáló elemek gyári kialakítására;
bb) 1. számú melléklet 1/A. táblázatában az ülésekre és azok rögzítésére;
bc) 113. § a) pontjában és az 1. számú melléklet 1/A. táblázatában az ülések elhelyezésére és rögzítésére
vonatkozóan meghatározott követelményeket a 2. mellékletben meghatározott eltérésekkel kell alkalmazni.
(3) A  fogvatartotti utastér szerkezeti elemei tekintetében a  veszélyhelyzetben történő menekülés feltételeinek 
biztosítására a 2. mellékletben meghatározott követelményt is alkalmazni kell.
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(4) A  kényszerszállító jármű szállítóterében kialakított biztonsági felügyelői ülőhelyek, valamint a  fogvatartotti 
utastér határoló szerkezeteinek kialakításánál az  ER. rendelet A/2.  melléklet A. rész 3.4.  pontjának előírásaitól 
szükség szerint el lehet térni.
(5) A kényszerszállító járműben a járművezető helyén kívüli ülőhelyek száma nem haladhatja meg a nyolcat.”

4. §  A R. 4. alcíme a következő 9/A. §-sal egészül ki:
„9/A.  § (1) A  közúti forgalomban részt vevő M2, M3 járműkategóriájú (autóbusz) kényszerszállító járműre 
vonatkozóan a (2)–(4) bekezdésben meghatározott eltéréseket kell alkalmazni.
(2) A  kényszerszállító járművek felépítményének szilárdsági, illetve stabilitási követelményeinek teljesítése alól 
a  közúti járművekre, a  közúti járművekbe szerelhető alkatrészekre, illetve a  közúti járműveknél használatos 
tartozékokra vonatkozó egységes műszaki előírások elfogadásáról és ezen előírások alapján kibocsátott 
jóváhagyások kölcsönös elismerések feltételeiről szóló ENSZ–EGB 107. számú Előírásban (a  továbbiakban:  
ENSZ–EGB 107. számú Előírás) meghatározottak szerint a  rendelet hatálybalépése előtt forgalomba helyezett 
járművek felmentésben részesülnek.
(3) A fogvatartotti utastérben elhelyezett ülések tekintetében az MR. rendelet
a) 80. § (5) bekezdésében a biztonsági öv rögzítésére szolgáló elemek gyári kialakítására;
b) 81. § (12) bekezdés e) pontjában az utasülés biztonsági övvel való ellátására;
c) 1. számú melléklet 1/A. táblázatában az ülés rögzítésére
vonatkozóan meghatározott követelményeket a 2. mellékletben meghatározott eltérésekkel kell alkalmazni.
(4) A  fogvatartotti utastér elhagyását biztosító szerkezeti elemei tekintetében az MR. rendelet 81. § (12) bekezdés 
g)  pontjában a  veszélyhelyzetben történő menekülés feltételeinek biztosítására vonatkozó követelményeket 
a 2. mellékletben meghatározottak szerinti kiegészítéssel kell alkalmazni.”

5. §  Az R. „4. Záró rendelkezések” alcím helyébe a következő alcím lép:
„5. Záró rendelkezések
10. § Ez a rendelet a kihirdetését követő nyolcadik napon lép hatályba.
11. § Az e rendelet hatálybalépését megelőzően forgalomba helyezett kényszerszállító jármű 2025. december 31-ig 
átalakítási engedély nélkül – a 2. melléklet 1. pont e) és h) alpontja, a 2. pont e) és h) alpontja, valamint a 3. pont 
a) alpontjában előírt feltételek teljesítése nélkül – is részt vehet a közúti forgalomban.
12.  § Ez  a  rendelet a  gépjárművek és pótkocsijaik, valamint az  ilyen járművek rendszereinek, alkatrészeinek és 
önálló műszaki egységeinek jóváhagyásáról szóló, 2007. szeptember 5-ei 2007/46/EK európai parlamenti és tanácsi 
irányelv 2. cikk (3) bekezdés b) pontjával összeegyeztethető szabályozást tartalmaz.”

6. §  A R. 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

7. §  Az R. 3.  § (3)  bekezdésében a  „kényszerszállító jármű” szövegrész helyébe a  „fogvatartott- és kényszerszállító 
szolgálati jármű (a továbbiakban együtt: kényszerszállító jármű)” szöveg lép.

8. §  Hatályát veszti az R. 3. § (2) bekezdése.

9. §  Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

10. §  Ez a  rendelet a  gépjárművek és pótkocsijaik, valamint az  ilyen járművek rendszereinek, alkatrészeinek és önálló 
műszaki egységeinek jóváhagyásáról szóló, 2007. szeptember 5-ei 2007/46/EK európai parlamenti és tanácsi 
irányelv 2. cikk (3) bekezdés b) pontjával összeegyeztethető szabályozást tartalmaz.

  Dr. Pintér Sándor s. k.,
  belügyminiszter
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1. melléklet a 9/2016. (III. 17.) BM rendelethez
„2. melléklet az 58/2015. (X. 27.) BM rendelethez

A rendvédelmi szerv által üzemben tartott kényszerszállító járművekre vonatkozó eltérő 
rendelkezésekről

 1. A  közúti forgalomban részt vevő M1 járműkategóriájú (személygépkocsi) kényszerszállító jármű tekintetében 
az alábbi szabályokat kell alkalmazni:
a) a vezetőtértől gyári elválasztó fallal elkülönített szállító térben az elválasztó falnál maximum 3 db, összesen 

3 fő őr elhelyezését biztosító hátrafelé néző, biztonsági övvel felszerelt ülést lehet kialakítani;
b) a  szállítótérben az  utas elkülönítése érdekében fogvatartotti utastér alakítható ki, maximum 6 fő utas 

szállítása céljából;
 azonban
c) a  kényszerszállító járműben a  járművezető helyén kívüli ülőhelyek száma nem haladhatja meg 

összességében a nyolc ülőhelyet;
d) a  fogvatartotti utastérben az utasok elhelyezését biztosító utasülést a kényszerszállító jármű menetirányára 

merőlegesen (oldalra néző ülés) is el lehet helyezni;
e) a  fogvatartotti utastérben elhelyezett utasülést az  MR. 81.  § (1)  bekezdésének megfelelő, legalább két 

–  a  gyári kialakítástól eltérő, utólagosan is kialakítható – rögzítési ponttal rendelkező biztonsági övvel kell 
felszerelni;

f ) a  fogvatartotti utasülés az  ENSZ–EGB 107. számú Előírás figyelmen kívül hagyásával is beszerelhető, 
rögzítésének az  ülés tömegére és a  szabványos utasterhelésre együttesen vonatkozóan a  különböző 
irányú (x, y, z) terhelések ellen nyírásra és húzásra minimum 2,5-szeres biztonsági tényezőjű ellenállást kell 
biztosítani;

g) a  fogvatartotti utasteret határoló rácsos szerkezetek anyagait úgy kell megválasztani, hogy veszélyhelyzet 
bekövetkezése esetén tegye lehetővé a műszaki mentés gyors végrehajtását;

h) az  utas védelme érdekében a  fogvatartotti utasteret határoló rácsos szerkezetet rugalmas, törésbiztos, 
átlátszó, víztiszta anyagú burkolattal kell ellátni rugalmas rögzítéssel, a  felület kialakításával biztosítva 
az utastérben is a légcserét, amennyiben az utastérben egyéb módon a légcsere nem biztosított. A burkolat 
az utas által ne legyen megbontható. A burkolat rögzítése és kialakítása olyan legyen, hogy a rácsos határoló 
szerkezet és a burkolat közötti térhez ne lehessen hozzáférni.

 2. A  közúti forgalomban részt vevő N1 járműkategóriájú (legfeljebb 3,5  t megengedett legnagyobb össztömegű 
tehergépkocsik és vontatók) szolgálati jármű tekintetében az alábbi szabályokat kell alkalmazni:
a) a vezetőtértől gyári elválasztó fallal elkülönített szállító térben az elválasztó falnál maximum 3 db, összesen 

3 fő őr elhelyezését biztosító hátrafelé néző, biztonsági övvel felszerelt utasülést lehet kialakítani;
b) a  szállítótérben az  utas elkülönítése érdekében fogvatartotti utastér alakítható ki, maximum 6 fő utas 

szállítása céljából;
 azonban
c) a  kényszerszállító járműben a  járművezető helyén kívüli ülőhelyek száma nem haladhatja meg 

összességében a nyolc ülőhelyet;
d) a  fogvatartotti utastérben a  szállított személyek elhelyezését biztosító utasülést a  kényszerszállító jármű 

menetirányára merőlegesen (oldalra néző ülés) is el lehet helyezni;
e) a  fogvatartotti utastérben elhelyezett utasülést az  MR. 81.  § (1)  bekezdésének megfelelő, legalább két 

–  a  gyári kialakítástól eltérő, utólagosan is kialakítható – rögzítési ponttal rendelkező biztonsági övvel kell 
felszerelni;

f ) a  fogvatartotti utasülés az  ENSZ–EGB 107. számú Előírás figyelmen kívül hagyásával is beszerelhető, 
rögzítésének az  ülés tömegére és a  szabványos utasterhelésre együttesen vonatkozóan a  különböző 
irányú (x, y, z) terhelések ellen nyírásra és húzásra minimum 2,5-szeres biztonsági tényezőjű ellenállást kell 
biztosítani;

g) a  fogvatartotti utasteret határoló rácsos szerkezetek anyagait úgy kell megválasztani, hogy veszélyhelyzet 
bekövetkezése esetén tegye lehetővé a műszaki mentés gyors végrehajtását;

h) az  utas védelme érdekében a  fogvatartotti utasteret határoló rácsos szerkezetet rugalmas, törésbiztos, 
átlátszó, víztiszta anyagú burkolattal kell ellátni rugalmas rögzítéssel, a  felület kialakításával biztosítva 
az utastérben is a légcserét, amennyiben az utastérben egyéb módon a légcsere nem biztosított. A burkolat 
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az utas által ne legyen megbontható. A burkolat rögzítése és kialakítása olyan legyen, hogy a rácsos határoló 
szerkezet és a burkolat közötti térhez ne lehessen hozzáférni.

 3. A közúti forgalomban részt vevő M2, M3 járműkategóriájú (autóbusz) kényszerszállító jármű tekintetében az alábbi 
szabályokat kell alkalmazni:
a) a  fogvatartotti utastérben elhelyezett utasülést az  MR. 81.  § (1)  bekezdésének megfelelő, legalább két 

–  a  gyári kialakítástól eltérő, utólagosan is kialakítható – rögzítési ponttal rendelkező biztonsági övvel kell 
felszerelni;

b) a  fogvatartotti utasülés az  ENSZ–EGB 107. számú Előírás figyelmen kívül hagyásával is beszerelhető, 
rögzítésének az  ülés tömegére és a  szabványos utasterhelésre együttesen vonatkozóan a  különböző 
irányú (x, y, z) terhelések ellen nyírásra és húzásra minimum 2,5-szeres biztonsági tényezőjű ellenállást kell 
biztosítani;

c) a  fogvatartotti utasteret határoló rácsos szerkezetek anyagait úgy kell megválasztani, hogy veszélyhelyzet 
bekövetkezése esetén tegye lehetővé a műszaki mentés gyors végrehajtását.”

A nemzeti fejlesztési miniszter 5/2016. (III. 17.) NFM rendelete
a közigazgatási bürokráciacsökkentéssel összefüggésben az egyes bányászati tárgyú miniszteri rendeletek 
módosításáról

A bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény 50/A. § (2) bekezdés c) és l) pontjában,
a 2. alcím tekintetében a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény 50/A. § (2) bekezdés j) pontjában,
a 3. alcím tekintetében a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény 50/A. § (2) bekezdés p) pontjában,
a 22.  § (3)  bekezdése tekintetében a  jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 31.  § (2)  bekezdés b)  pontjában, valamint 
a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény 50/A. § (2) bekezdés m) pontjában
kapott felhatalmazás alapján, a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 109.  § 
5. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. A hites bányamérőről szóló 12/2010. (III. 4.) KHEM rendelet módosítása

1. §  A hites bányamérőről szóló 12/2010. (III. 4.) KHEM rendelet (a  továbbiakban: R1.) 1.  §-a helyébe a  következő 
rendelkezés lép:
„1. § Hites bányamérő az a személy lehet,
a) aki az e rendeletben meghatározott szakirányú felsőfokú szakképzettséggel és szakmai gyakorlattal rendelkezik,
b) aki nem áll a bányamérői tevékenység folytatásától történő eltiltás hatálya alatt.”

2. §  Az R1. 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„3. § (1) A hites bányamérői tevékenység végzésére vonatkozó bejelentést szénhidrogén, külszíni, vagy külszíni és 
mélyműveléses bányászati tevékenység szakterületre (a továbbiakban: szakterület) a Magyar Bányászati és Földtani 
Hivatalhoz (a  továbbiakban: MBFH) kell megtenni. A  szénhidrogén szakterülethez tartozik – a  földgáz szállítás 
kivételével – a szénhidrogén csővezetékes szállítás.
(2) A bejelentésnek tartalmaznia kell:
a) a bejelentő természetes személyazonosító adatait és
b) a szakterület megnevezését.
(3) A bejelentéshez mellékelni kell:
a) a felsőfokú iskolai végzettséget igazoló oklevél másolatát és
b) a szakmai gyakorlati időt igazoló okiratot.”

3. §  Az R1. 7. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„7. § (1) A hites bányamérők nyilvántartásának – a bányászatról szóló törvényben foglaltakon túl – tartalmaznia kell:
a) a bejelentés iktatási számát és időpontját,
b) a hites bányamérő lakcímét,
c) a hites bányamérő nyilvántartásba vételének sorszámát,
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d) a hites bányamérő szakterületének megnevezését,
e) a tevékenység befejezésének időpontját.
(2) A nyilvántartásból törölni kell a hites bányamérőt, ha
a) a hites bányamérői tevékenység folytatásától a bíróság vagy a bányafelügyelet jogerősen eltiltotta,
b) cselekvőképességet érintő gondnokság alá helyezték,
c) meghalt,
d) bejelentette a tevékenység befejezését.
(3) A hites bányamérők jegyzékét az MBFH honlapján folyamatosan közzé kell tenni. A közzétett jegyzék tartalmazza 
a hites bányamérő nevét, valamint az (1) bekezdés b)–d) pontja szerinti adatokat.”

4. §  Az R1. 8. §-a a következő (5) és (6) bekezdéssel egészül ki:
„(5) A  közigazgatási bürokráciacsökkentéssel összefüggésben az  egyes bányászati tárgyú miniszteri rendeletek 
módosításáról szóló 5/2016. (III. 17.) NFM rendelet hatálybalépését megelőzően kiadott engedélyek az  azokban 
meghatározott határidőig hatályban maradnak.
(6) Az  e  rendeletben nem szabályozott kérdésekben a  szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának 
általános szabályairól szóló törvény rendelkezései irányadóak.”

5. §  Az R1. a következő 9. §-sal egészül ki:
„9.  § Ez  a  rendelet a  belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és 
tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.”

6. §  Az R1. 6. § (1) bekezdésében az „engedélyének” szövegrész helyébe „a hites bányamérői tevékenység megkezdéséről 
tett bejelentésről kapott bányafelügyeleti igazolás” szöveg lép.

7. §  Hatályát veszti az R1.
a) 4. és 5. §-a,
b) 8. § (4) bekezdésében az „– a 4. § (7) bekezdése szerinti szakmai minősítő vizsga sikeres letétele hiányában –” 

szövegrész,
c) 1. és 2. melléklete.

2. A földtani szakértői tevékenység folytatásának részletes szabályairól szóló 40/2010. (V. 12.) 
KHEM rendelet módosítása

8. §  A földtani szakértői tevékenység folytatásának részletes szabályairól szóló 40/2010. (V. 12.) KHEM rendelet 
(a továbbiakban: R2.) 1. és 2. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„1.  § Földtani szakértői tevékenységet a  2.  §-ban meghatározott tevékenységi szakterületen az  végezhet, aki 
a tevékenységre vonatkozóan bejelentést tett a Magyar Bányászati és Földtani Hivatalhoz (a továbbiakban: MBFH) és 
megfelel az e rendelet szerinti feltételeknek.
2. § A bejelentést
a) általános földtan,
b) geofizika,
c) szilárd ásványi nyersanyagok földtana,
d) szénhidrogének földtana,
e) geotermikus energia földtana, vagy
f ) ásványvagyon-gazdálkodás
szakterületre lehet megtenni.”

9. §  Az R2. 3. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) A bejelentésnek tartalmaznia kell a 2. § szerinti szakterület megnevezését is.
(2) A bejelentéshez mellékelni kell:
a) a végzettséget, illetve a tudományos fokozatot igazoló oklevél másolatát és
b) a szakmai gyakorlat teljesítéséről szóló igazolást.”
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10. §  Az R2. 6. és 7. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„6. § (1) A földtani szakértő a szakterületén az 1. melléklet szerinti tevékenységet folytathat.
(2) A  földtani szakértőnek a  bejelentést követő 5 évente a  szakterületének – több szakterület esetén ezek 
egyikének  – megfelelő, a  2.  melléklet szerinti 20 szakmai minősítő pont összegyűjtését kell igazolnia. Az  igazolás 
elmaradása esetén a földtani szakértő nem felel meg a tevékenység végzésére előírt feltételeknek.
7. § Az MBFH törli a földtani szakértőt a nyilvántartásból, ha
a) a tevékenység folytatásától a bíróság vagy az MBFH jogerősen eltiltotta,
b) bejelentette a tevékenység befejezését, vagy
c) elhalálozott.”

11. §  Az R2. a következő 8/A. §-sal egészül ki:
„8/A.  § Az  e  rendeletben nem szabályozott kérdésekben a  szolgáltatási tevékenység megkezdésének és 
folytatásának általános szabályairól szóló törvény rendelkezései irányadóak.”

12. §  Az R2. 9. § (3) és (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, és a § a következő (4a) bekezdéssel egészül ki:
„(3) A 6. § (2) bekezdésében előírtakat az e rendelet alapján kiadott engedéllyel rendelkező földtani szakértőknek, 
valamint a közigazgatási bürokráciacsökkentéssel összefüggésben az egyes bányászati tárgyú miniszteri rendeletek 
módosításáról szóló 5/2016. (III. 17.) NFM rendelet hatálybalépését követően bejelentés alapján tevékenységet 
folytató földtani szakértőknek kell teljesíteni.
(4) Az  e  rendelet hatálybalépése előtt kiadott földtani szakértői engedély az  abban meghatározott határidőig 
hatályban marad. A földtani szakértői engedély hatályvesztését követően földtani szakértői tevékenység bejelentés 
alapján folytatható.
(4a) Ha az  engedély lejártát követően a  földtani szakértő a  tevékenységét bejelentés alapján tovább kívánja 
folytatni, a  3.  § (2)  bekezdésében meghatározott bejelentéshez mellékelnie kell a  6.  § (2)  bekezdésében 
meghatározott szakmai minősítő pontok összegyűjtéséről szóló igazolást.”

13. §  Az R2.
a) 3. § (4) bekezdésében a „(2) bekezdés c) pont” szövegrész helyébe a „(2) bekezdés b) pontja” szöveg,
b) 3.  § (6)  bekezdésében az „Az engedély iránti kérelem benyújtásával” szövegrész helyébe az „A bejelentés 

megtételével” szöveg,
c) 4. §-ában az „engedélyt az kaphat” szövegrész helyébe a „bejelentést az tehet” szöveg
lép.

14. §  Hatályát veszti az R2. 8. § (2) bekezdése.

3. A bányaüzem felelős műszaki vezetőjének kijelöléséről szóló 16/2013. (IV. 19.) NFM rendelet 
módosítása

15. §  A bányaüzem felelős műszaki vezetőjének kijelöléséről szóló 16/2013. (IV. 19.) NFM rendelet (a  továbbiakban: R3.) 
2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„2.  § (1) A  bányaüzemi felelős műszaki vezetői tevékenység megkezdésére vonatkozó bejelentést 
a bányafelügyelethez kell megtenni.
(2) Az (1) bekezdés szerinti tevékenység végzésének bejelentését
a) sújtólégveszélyes föld alatti,
b) gázkitörés-veszélyes föld alatti,
c) az a) és b) pont alá nem tartozó föld alatti,
d) külszíni és
e) szénhidrogén
bányaüzemre lehet megtenni.
(3) A  szénhidrogént kitermelő bányaüzem magában foglalja a  szén-dioxid gáz bányászatot és a  föld alatti 
gáztárolást is.
(4) A  bányaüzemi felelős műszaki vezető csak olyan, a  (2)  bekezdésben meghatározott típusú bányaüzemben 
végezhet tevékenységet, amelyre bejelentést tett.
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(5) Bejelentés több típusú bányaüzemre is tehető, ha a bejelentésben megjelölt típusú bányaüzemre vonatkozóan 
a  bejelentő eleget tesz a  tevékenység végzéséhez szükséges feltételeknek. A  feltételeknek a  megjelölt 
bányaüzemekre külön-külön kell fennállnia.”

16. §  Az R3. 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A bejelentésnek tartalmaznia kell annak a 2. § (2) bekezdése szerinti bányaüzemnek a megnevezését, amelyben 
a bejelentő a tevékenységét végzi.”

17. §  Az R3. 7. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) A  bányafelügyelet törli a  nyilvántartásból azt a  felelős műszaki vezetőt, akit a  bányafelügyelet vagy a  bíróság 
a  tevékenység folytatásától jogerősen eltiltott, továbbá aki elhalálozott vagy bejelentette a  tevékenység 
befejezését.”

18. §  Az R3. 8. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A  bányavállalkozó a  bányaüzemi felelős műszaki vezető vagy helyettes foglalkoztatását a  munkavégzés 
megkezdése előtt legalább 8 nappal korábban bejelenti a bányafelügyeletnek.”

19. §  Az R3. a következő 10. §-sal egészül ki:
„10. § Az e rendeletben nem szabályozott kérdésekben a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának 
általános szabályairól szóló törvény rendelkezései irányadóak.”

20. §  Az R3.
a) 3. § (2) bekezdés nyitó szövegrészében a „kérelemhez” szövegrész helyébe a „bejelentéshez” szöveg,
b) 3. § (2) bekezdés c) pontjában a „kérelmező” szövegrész helyébe a „bejelentő” szöveg,
c) 5.  § (1)  bekezdésében a  „folytatására jogosító engedélyt” szövegrész helyébe a  „folytatására vonatkozó 

bejelentést” szöveg,
d) 5. § (1) bekezdésében a „személy kaphat” szövegrész helyébe a „személy tehet” szöveg,
e) 7. § (2) bekezdésében az „az engedély” szövegrészek helyébe az „a bejelentés” szöveg
lép.

21. §  Hatályát veszti az R3.
a) 6. §-a,
b) 7. § (3) bekezdése.

4. Záró rendelkezések

22. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.
 (2) Ez a rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi 

irányelvnek való megfelelést szolgálja.
 (3) Hatályát veszti

a) a bányafelügyelet hatáskörébe tartozó sajátos építményekre vonatkozó egyes építésügyi hatósági eljárások 
szabályairól szóló 96/2005. (XI. 4.) GKM rendelet módosításáról szóló 10/2011. (IV. 7.) NFM rendelet,

b) a  bányászati hulladékok kezeléséről szóló 14/2008. (IV. 3.) GKM rendelet, valamint a  bányafelügyelet 
hatáskörébe tartozó tevékenység során bekövetkezett súlyos üzemzavar és súlyos munkabaleset 
bejelentésének és vizsgálatának rendjéről szóló biztonsági szabályzat közzétételéről szóló 89/2003. (XII. 16.) 
GKM rendelet módosításáról szóló 11/2011. (IV. 7.) NFM rendelet.

  Dr. Seszták Miklós s. k.,
  nemzeti fejlesztési miniszter
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IX. Határozatok Tára

Az Országgyűlés 3/2016. (III. 17.) OGY határozata
dr. Oláh Lajos országgyűlési képviselő mentelmi ügyében*

Az Országgyűlés dr. Oláh Lajos országgyűlési képviselő mentelmi jogát a  Budapesti II. és III. Kerületi Bíróság 
11.Bpk.2031/2015/3. számú megkeresésével érintett ügyben nem függeszti fel.

Jakab István s. k., 
az Országgyűlés alelnöke

 Hiszékeny Dezső s. k., Dr. Szűcs Lajos s. k.,
 az Országgyűlés jegyzője az Országgyűlés jegyzője

Az Országgyűlés 4/2016. (III. 17.) OGY határozata
dr. Tóth Bertalan országgyűlési képviselő mentelmi ügyében**

Az Országgyűlés dr. Tóth Bertalan országgyűlési képviselő mentelmi jogát a  Budapesti II. és III. Kerületi Bíróság 
14.Bpk.1834/2015/8. számú megkeresésével érintett ügyben nem függeszti fel.

Jakab István s. k.,
az Országgyűlés alelnöke

 Hiszékeny Dezső s. k., Dr. Szűcs Lajos s. k.,
 az Országgyűlés jegyzője az Országgyűlés jegyzője

 * A határozatot az Országgyűlés a 2016. március 16-i ülésnapján fogadta el.
** A határozatot az Országgyűlés a 2016. március 16-i ülésnapján fogadta el.
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A köztársasági elnök 73/2016. (III. 17.) KE határozata
a Kossuth- és Széchenyi-díj adományozásáról

Az Alaptörvény 9.  cikk (4)  bekezdés f )  pontja, valamint a  Kossuth-díjról és a Széchenyi-díjról szóló 1990. évi 
XII. törvény 5. § (1) bekezdése alapján – a Kormány előterjesztésére –

világszerte nagyra értékelt és a  magyar költészet rangját emelő műfordításai, illetve egyedülálló formavilágú és 
invenciózus költészete, kivételes művészi pályája, valamint értékteremtő oktatói és tudományos közéleti életműve 
elismeréseként
prof. dr. Makkai Ádám Kossuth-díjas költő, műfordító, nyelvész, a University of Illinois at Chicago Angol Irodalmi és 
Nyelvészeti Tanszékének volt egyetemi tanára, professor emeritus részére

 a Kossuth Nagydíjat,

több mint négy évtizedes, számos örökzöld slágert és lírai dallamot adó, gazdag és töretlenül népszerű zeneszerzői, 
valamint előadóművészi pályafutása elismeréseként
Balázs Ferenc „Fecó” Liszt Ferenc-díjas előadóművész, zeneszerző, a Korál zenekar alapító tagja részére,

utánozhatatlanul eredeti, kifinomult és elmélyült játékmódja, rendkívüli stílusérzékről tanúskodó emblematikus 
szerepformálásai, valamint a klasszikus kabarék világát is népszerűsítő kivételes és méltán nagyra értékelt művészi 
pályája elismeréseként
Benedek Miklós Jászai Mari-díjas színművész, rendező, kiváló és érdemes művész részére,

magával ragadó és a  tradicionális magyar népi kultúra hiteles továbbörökítését szolgáló pályája, a  népzenét 
hiánypótló ismeretterjesztő tevékenységével népszerűsítő előadóművészete és értékteremtő oktatómunkája 
elismeréseként
Budai Ilona népdalénekes, az Óbudai Népzenei Iskola népi ének tanára részére,

elkötelezett és nagyhatású előadóművészi tevékenysége, a  magyar népzene megújhodásában, illetve a  népi 
hangszeres muzsika, különösen a  magyar duda külföldi és hazai megismertetésében betöltött meghatározó 
szerepe, valamint a  népzenei oktatás és a  fiatal népzenészek képzése terén felbecsülhetetlen értékű munkája 
elismeréseként
ifj. Csoóri Sándor Liszt Ferenc-díjas népzenész, zenetanár, a Muzsikás Együttes és a Magyar Dudazenekar alapító tagja 
részére,

a mai magyar filmművészet rendkívüli világsikert hozó műve, a  holokauszt tragédiáját egyéni látásmóddal, 
formabontó megközelítéssel megjelenítő film, a  Saul fia megalkotásában nyújtott kivételes operatőri munkája 
elismeréseként
Erdély Mátyás operatőr részére,

absztrakt stílusú, monumentális köztéri alkotásai, illetve kisplasztikái tekintetében egyaránt elsőrendű 
alkotóművészete, valamint jelentős művészetelméleti, szakmai közéleti, továbbá értékes oktatói tevékenysége 
elismeréseként
Farkas Ádám Munkácsy Mihály-díjas szobrászművész, érdemes művész, a Magyar Művészeti Akadémia rendes tagja 
részére,

az operairodalom leghíresebb tenorszerepeiben világszerte nagy sikerű alakításai mellett más komolyzenei 
műfajokban is elsőrendű előadásokat magába foglaló művészi pályája, valamint a  fiatal ének- és zeneművészek 
képzését, illetve pályakezdését segítő fáradhatatlan oktatói munkája elismeréseként
Gulyás Dénes Liszt Ferenc-díjas operaénekes, kiváló és érdemes művész, a  Pécsi Nemzeti Színház zeneigazgatója 
részére,
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a népi szürrealizmusra építő és a mese, a ballada, az archaikus népdal, illetve a régi magyar költői nyelv ötvözésében 
kibontakozó sajátos poétikája, maradandó értéket teremtő gyermekirodalmi tevékenysége elismeréseként
Kiss Anna Babérkoszorú-díjas és József Attila-díjas költő, drámaíró, a  Magyar Művészeti Akadémia rendes tagja 
részére,

páratlanul népszerű és nemzetközileg is rendkívül sikeres, az  operaéletet számtalan lenyűgöző alakításával 
gazdagító, amellett kivételesen színes koncertrepertoárt is magába foglaló, ragyogó énekművészete elismeréseként
Komlósi Ildikó operaénekesnő, a Magyar Állami Operaház magánénekese részére,

a közönség, a szakma és a kritika által is nagyra értékelt művészete, illetve színházi, filmes és televíziós szerepeiben 
egyaránt mesteri, kivételes kreativitását és temperamentumát tükröző játéka, páratlanul sikeres művészi pályafutása 
elismeréseként
Lukács Sándor Jászai Mari-díjas színművész, kiváló és érdemes művész részére,

az emberi hang és a  hangszeres technika újabb módozatainak kutatására építő, több zenei műfajban is jelentős 
műveket kiérlelő, gazdag zeneszerzői pályája elismeréseként
Madarász Iván Erkel Ferenc-díjas zeneszerző, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem egyetemi tanára részére,

a magyar népi építészet forma- és motívumvilágát továbbörökítő, organikus stílusú ikonikus alkotásokat kiérlelő 
építőművészete, illetve a  nemzeti építészetpolitika és építészeti érdekképviselet területén végzett értékőrző 
munkája elismeréseként
Nagy Ervin építész, a Magyar Művészeti Akadémia rendes tagja, volt országos főépítész részére,

a mai magyar filmművészet rendkívüli világsikert hozó műve, a  holokauszt tragédiájának egyéni látásmódú, 
alapvető emberi sorskérdéseket is felvető megközelítésén túl az  egyetemes tragédiában az  egyéni sors 
törékenységét megmutatni képes film, a  Saul fia megalkotásában nyújtott egyedülálló filmrendezői és 
forgatókönyvírói munkája elismeréseként
Nemes Jeles László filmrendező, forgatókönyvíró részére,

a mai magyar filmművészet rendkívüli világsikert hozó műve, a  holokauszt tragédiáját egyéni látásmóddal 
megjelenítő film, a  Saul fia megalkotásában nyújtott kivételes, az  embert az  embertelenségben ábrázolni képes 
színészi munkája elismeréseként
Röhrig Géza író, költő, színművész részére,

a tradicionális népi jegyeket modern szimbolikával ötvöző költészete, a  magyar sorsirodalom hagyományait 
változatos művészi eszközökkel megújító próza- és drámaírói életműve, illetve jelentős publicisztikai és könyvkiadói 
tevékenysége elismeréseként
Serfőző Simon József Attila-díjas költő, író, a Magyar Művészeti Akadémia rendes tagja részére,

a tanítványok és a  közönség szeretete által övezett, ugyanakkor a  szakma megbecsülését kiérdemlő és Pécs 
városának kulturális életét is gazdagító karnagyi pályafutása, valamint termékeny zeneszerzői és nemzedékek 
számára meghatározó zenepedagógusi életműve elismeréseként
Tillai Aurél Liszt Ferenc-díjas karnagy, zeneszerző, érdemes művész, a  Pécsi Tudományegyetem Művészeti Kara 
Zeneművészeti Intézetének professor emeritusa részére,

rendkívül igényes és kifinomult stílusú, a tervezőgrafika számos területén, különösen a plakát- és bélyegtervezésben 
unikális alkotói pályája, valamint nagyhatású, a  betűtörténet megismertetése terén generációk számára 
meghatározó oktatói tevékenysége elismeréseként
Zelenák Crescencia Munkácsy Mihály-díjas tervezőgrafikus, kiváló és érdemes művész, a  Magyar Képzőművészeti 
Egyetem volt tanára és a tervezőgrafika főtanszak vezetője részére

 a Kossuth-díjat,
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kiemelkedő jelentőségű, a  honfoglalás előtti magyarság emlékanyaga mellett a  Kárpát-medence, illetve 
a  kelet-európai sztyeppe történeti és régészeti kérdéseivel, valamint a  népvándorlás és a  honfoglalás korának 
kulturális emlékeivel is foglalkozó, sokrétű és elmélyült kutatómunkája, tudományos életműve elismeréseként
Bálint Csanád régész, a  Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja, a  Magyar Tudományos Akadémia 
Bölcsészettudományi Kutatóközpontja Régészeti Intézetének professor emeritusa részére,

a szabadgyök-kutatás és az  érbetegségek gyógyítása terén kiemelkedő tudományos tevékenysége, valamint 
a gyermekgyógyászat, különösen a kis súlyú koraszülöttek és veszélyeztetett újszülöttek magas színvonalú ellátása 
érdekében végzett lelkiismeretes gyógyítói és eredményes intézményvezetői munkája elismeréseként
Balla György csecsemő- és gyermekgyógyász, a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagja, a Debreceni Egyetem 
Általános Orvostudományi Kara Gyermekgyógyászati Intézetének vezetője, egyetemi tanár részére,

a diszkrét és konvex geometria, illetve a  kombinatorika területén elért nagy jelentőségű kutatási eredményei, 
valamint azoknak az elméleti számítástudományban, az operációkutatásban és a játékelméletben való alkalmazása 
érdekében végzett munkája elismeréseként
Bárány Imre matematikus, a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagja, a Magyar Tudományos Akadémia Rényi 
Alfréd Matematikai Kutatóintézetének kutatóprofesszora részére,

nemzetközi viszonylatban is rendkívüli értékű egyházjogászi munkája, különösen az  Egyházi Törvénykönyv 
értelmezése és alkalmazása tekintetében meghatározó jelentőségű, valamint az  egyháztörténet és a  középkori 
kánonjogtörténet területén is elsőrangú tudományos tevékenysége elismeréseként
Erdő Péter bíboros, prímás, az  Esztergom–Budapesti Főegyházmegye érseke, a  Magyar Tudományos Akadémia 
rendes tagja, a  Pázmány Péter Katolikus Egyetem Kánonjogi Posztgraduális Intézete Alkotmányjogi Tanszékének 
professor emeritusa részére,

az irodalomtörténet, a műfajelmélet, az összehasonlító irodalomtudomány és kritika területén egyaránt jelentékeny 
életműve, különösen a XIX. és XX. századi magyar és orosz irodalom tekintetében egyedülálló tudományos munkája, 
illetve példaadó oktatói és intézményvezetői munkája elismeréseként
Imre László irodalomtörténész, a  Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja, a  Debreceni Egyetem 
Bölcsészettudományi Kara Magyar Irodalom- és Kultúratudományi Intézetének professor emeritusa részére,

kiváló szociológiai és művelődéskutatói szakmai tevékenysége, különösen a  nemzeti identitás változásai és 
a  kulturális mintázatok alakulása tekintetében kiemelkedő jelentőségű kutatásai, illetve a  történelmi korszakok 
világképének szociológiai, kulturális antropológiai és társadalomelméleti összefüggéseit feltáró tudományos 
munkája elismeréseként
dr. Kapitány Ágnes szociológus, a  Magyar Tudományos Akadémia doktora, a  Magyar Tudományos Akadémia 
Társadalomtudományi Kutatóközpontja Szociológiai Intézetének tudományos tanácsadója, a  Moholy-Nagy 
Művészeti Egyetem egyetemi tanára részére,

kiváló szociológiai és művelődéskutatói szakmai tevékenysége, különösen a  nemzeti identitás változásai és 
a  kulturális mintázatok alakulása tekintetében kiemelkedő jelentőségű kutatásai, illetve a  történelmi korszakok 
világképének szociológiai, kulturális antropológiai és társadalomelméleti összefüggéseit feltáró tudományos 
munkája elismeréseként
dr. Kapitány Gábor szociológus, a  Magyar Tudományos Akadémia doktora, a  Magyar Tudományos Akadémia 
Társadalomtudományi Kutatóközpontja Szociológiai Intézetének nyugalmazott tudományos tanácsadója, 
a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem egyetemi magántanára részére,

az ókori görög és arab kultúra kapcsolatának kutatása tekintetében kivételes, az  ugariti és a  görög epika közötti 
hasonlóságokat, illetve a görög retorika és az arab logika közötti kapcsolatokat feltáró kutatásai, valamint értékes, 
még kiadatlan arab szövegeket megjelentető publikációs munkája és aktív tudományos közéleti tevékenysége 
elismeréseként
Maróth Miklós klasszika-filológus, orientalista, a  Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja, az  Avicenna 
Közel-Kelet Kutatások Intézetének igazgatója részére,
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a nemzetközi gazdasági kapcsolatok joga és az európai jog terén egyaránt elsőrangú munkája, illetve Magyarország 
helyére és nemzetközi szerepére, valamint a globális világ változásaira és szabályozásaira reflektáló, újító szellemű 
társadalomtudományi felismerései elismeréseként
dr. Martonyi János jogász, volt külügyminiszter, a  Szegedi Egyetem Állam- és Jogtudományi Kara Nemzetközi 
Magánjogi Tanszékének volt tanszékvezetője, egyetemi tanár részére,

egyedülálló interdiszciplináris felkészültségén alapuló, a  mai modern gyártástudományt megalapozó és 
a termelésinformatika elméleti, illetve alkalmazott kutatása terén iskolateremtő tudományos eredményei, valamint 
iparágakon átívelő kutatásfejlesztési együttműködéseket elősegítő, a  kutatási eredmények ipari gyakorlatba 
való átültetését szolgáló munkája, továbbá kimagasló tudományszervezői és utánpótlás-nevelői tevékenysége 
elismeréseként
Monostori László villamosmérnök, a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagja, a Magyar Tudományos Akadémia 
Számítástechnikai és Automatizálási Kutatóintézetének igazgatója, a  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi 
Egyetem Gépészmérnöki Kara Gyártástudomány és -technológia Tanszékének egyetemi tanára részére,

a daganatos megbetegedésekre hajlamosító genetikai változások kimutatására irányuló, nemzetközileg is 
figyelemre méltó tudományos eredményei, valamint a  genetikai alapú onkológia hazai megalapozását elősegítő, 
elsőrendű tudományos munkája elismeréseként
Oláh Edit molekuláris genetikus, rákkutató, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja, az Országos Onkológiai 
Intézet Molekuláris Genetikai Osztályának vezetője részére,

határainkon túl is nagy jelentőségű és a magyar népzenekutatás számos területén alapvető újdonságokat felmutató 
tudományos életműve, különösen a  népzenetörténet tárgykörében és a  magyar népzene kritikai összkiadásának 
szerkesztése tekintetében páratlan szakmai munkája elismeréseként
dr. Paksa Katalin népzenekutató, a  Magyar Tudományos Akadémia doktora, a  Magyar Tudományos Akadémia 
Bölcsészettudományi Kutatóközpont Zenetudományi Intézete Népzene- és Néptánckutató Osztály és Archívumának 
professor emeritusa részére,

a környezeti ásványtan területén, elsősorban az  élő szervezetekben képződő mágneses ásványok vizsgálatával 
kapcsolatos eredményei, valamint nemzetközi szinten is nagyra értékelt tudományos és oktatói tevékenysége 
elismeréseként
Pósfai Mihály geológus, a  Magyar Tudományos Akadémia levelező tagja, a  Pannon Egyetem Mérnöki Kar 
Környezettudományi Intézete Föld- és Környezettudományi Intézeti Tanszékének egyetemi tanára részére,

az irodalom, a  színházművészet, a  képzőművészet, illetve az  opera műfajában egyaránt hiteles és értékorientált, 
ugyanakkor tudományos igényű és példamutatóan elfogulatlan műkritikusi életműve, valamint a  határon 
túli, főként az  erdélyi magyar szépirodalom széles körű megismertetését szolgáló sokoldalú tevékenysége 
elismeréseként
Szakolczay Lajos József Attila-díjas irodalomtörténész, kritikus, szerkesztő részére,

a nem-egyensúlyi statisztikus fizika területén elért, a  káoszelmélet és a  környezeti áramlások kutatásával, illetve 
gyakorlati alkalmazásával kapcsolatos eredményei, valamint a  hazai fizikatanár-képzést megújító, iskolateremtő 
oktatómunkája és aktív tudományos közéleti tevékenysége elismeréseként
dr. Tél Tamás, a  fizikai tudomány doktora, az  Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Kar Fizikai 
Intézete Elméleti Fizikai Tanszékének egyetemi tanára, az  MTA-ELTE Elméleti Fizikai Kutatócsoportjának vezetője 
részére,

a kémiai ökológia hazai megalapítójaként egyedülállóan innovatív kutatói pályája során elért eredményei, 
főként a  kártevő rovarfajok feromonjának vizsgálatával kapcsolatos felfedezései, valamint a  kártevők elleni 
környezetkímélő módszerek kidolgozása és gyakorlati alkalmazása terén végzett magas színvonalú munkája 
elismeréseként
Tóth Miklós biológus, a  Magyar Tudományos Akadémia levelező tagja, a  Magyar Tudományos Akadémia 
Agrártudományi Kutatóközpont Növényvédelmi Intézete Állattani Osztályának kutatóprofesszora részére,
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a matematikai alapú közgazdaságtan iskolateremtő alakjaként a módszertanilag igényes üzleti tudományok hazai 
meghonosítása terén elsőrendű szakmai munkája, valamint a  különféle gyártási rendszerek mögött meghúzódó 
termelési filozófiák modellezésében elért jelentős kutatási eredményei elismeréseként
Vörös József közgazdász, a  Magyar Tudományos Akadémia levelező tagja, a  Pécsi Tudományegyetem 
Közgazdaságtudományi Kar Gazdaság-módszertani Intézete Termelés-menedzsment és Döntéstudományi 
Tanszékének egyetemi tanára részére

 a Széchenyi-díjat

adományozom.

Budapest, 2016. március 7.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Budapest, 2016. március 8.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

KEH ügyszám: VIII-2/01799-2/2016.

A köztársasági elnök 74/2016. (III. 17.) 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 rendszerváltoztatás során megújuló független bankrendszer kialakítása és szabályozása, illetve a  fiskális és 
monetáris politika irányítása terén egyaránt kiváló és magas szakmai felkészültségén alapuló, elkötelezett és 
odaadó munkája, valamint a  magyar nemzetgazdaság irányításában és fejlesztésében betöltött meghatározó és 
nélkülözhetetlen szerepe elismeréseként
Járai Zsigmond közgazdász, bankvezető, a Magyar Nemzeti Bank volt elnöke részére a

 MAGYAR ÉRDEMREND
 nagykeresztje
 polgári tagozata

kitüntetést adományozom.

Budapest, 2016. március 7.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök
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Ellenjegyzem:

Budapest, 2016. március 8.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

KEH ügyszám: VIII-1/01635-2/2016.

A köztársasági elnök 75/2016. (III. 17.) 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 ifjúság lelkigondozása és hitoktatása terén hiánypótló és nagyhatású tevékenysége, fél évszázados értékteremtő 
papi és püspöki szolgálata, illetve kivételesen elhivatott és sokrétű szervezőmunkája elismeréseként
Balás Béla, a Kaposvári Egyházmegye megyéspüspöke részére,

a reumatológia diagnosztikája és terápiája terén, valamint a fizioterápia oktatásában elért kiemelkedő tudományos, 
szakmai és szervezőmunkája, illetve a szakma nemzetközi kapcsolatainak fejlesztése érdekében végzett kiemelkedő 
tevékenysége elismeréseként
dr. Bálint Géza, az orvostudomány doktora, az Országos Reumatológiai és Fizioterápiás Intézet főorvosa részére,

a magas szintű lelkiségi és prédikációs irodalmat gazdagító, egyedülállóan nagyhatású tevékenysége, több 
évtizedes példaadó lelkipásztori szolgálata, valamint kimagasló igehirdetői és oktatói munkája elismeréseként
dr. Barsi Balázs, a Szűz Máriáról nevezett Ferences Rendtartomány volt provinciálisa, a sümegi Sarlós Boldogasszony 
ferences kegytemplom igazgatója, a  sümegcsehi Newman-kegyhely gondozója, lelkigyakorlat-vezető lelkipásztor 
részére,

példaértékű elhivatottsággal ellátott lelkészi szolgálata, valamint az egyházkerület gyülekezeteinek összefogása és 
vezetése terén, illetve a régió érdekében végzett kimagasló színvonalú munkája elismeréseként
Csomós József, a Tiszáninneni Református Egyházkerület püspöke, a  Gönci Református Egyházközség lelkipásztora 
részére,

a magyar gyermekirodalmat kivételes alkotásaival gazdagító, magával ragadó történeteivel és játékos stílusával 
az irodalom szeretetére nevelő és generációk számára meghatározó írói és költői életműve elismeréseként
Csukás István Kossuth-díjas és József Attila-díjas író, költő, a Magyar Írószövetség örökös tagja részére,

az ősmagyar hagyományok felelevenítését és átörökítését a  hazai lovasíjász sport megteremtésével és 
népszerűsítésével szolgáló, értékteremtő munkája, valamint öt Guiness-rekordot eredményező rendkívüli 
sportteljesítménye elismeréseként
Kassai Lajos lovasíjász, íjkészítő részére,

a hazai csecsemő- és gyermekkardiológia, illetve szívsebészet terén egyedülállóan értékes szakmai munkája, 
valamint a  gyermekkardiológiai centrum megvalósítása érdekében végzett elsőrangú vezetői tevékenysége 
elismeréseként
dr. Lozsádi Károly, az  orvostudomány doktora, az  Országos Kardiológiai Intézet volt főigazgatója, a  Semmelweis 
Egyetem professor emeritusa részére,
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nemzetközileg is nagyra értékelt kardiológiai kutatási eredményei, illetve a  szakmai és tudományos utánpótlás-
nevelés, továbbá tehetséggondozás iránt elhivatott oktatómunkája, valamint kiemelkedően eredményes 
intézményvezetői és elkötelezett szakmai közéleti tevékenysége elismeréseként
dr. Merkely Béla, a  Magyar Tudományos Akadémia doktora, a  Semmelweis Egyetem Klinikai Központjának 
elnöke, a  Semmelweis Egyetem klinikai rektorhelyettese, a  Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinika igazgatója, 
az Általános Orvostudományi Kar Kardiológiai Központja Kardiológiai Tanszékének tanszékvezető egyetemi tanára, 
a Kardiológiai Szakmai Tanács elnöke részére,

a hazai peptidkémia és fehérjekutatás területén egyedülálló tudományos pályája, kutatócsoportjaival 
a neurodegenerációs betegségek gyógyításában elért sikerei, illetve számos új gyógyszer-hatóanyag szintetizálása 
érdekében végzett elsőrangú munkája elismeréseként
Penke Botond Széchenyi-díjas kémikus, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja, a Szegedi Tudományegyetem 
Általános Orvostudományi Kara Orvosi Vegytan Intézetének egyetemi tanára részére,

a jogtudományok, főként a  munkajog és a  szövetkezeti jog területén kiemelkedő, nemzetközi szinten is nagyra 
becsült tudományos életműve, valamint műhelyteremtő egyetemi oktatói munkája elismeréseként
dr. Prugberger Tamás, az állam- és jogtudomány doktora, a Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Kara Munka- 
és Agrárjogi Tanszékének professor emeritusa részére,

a mai magyar filmművészet rendkívüli világsikert hozó műve, a  Saul fia létrejöttének érdekében végzett kiváló 
produceri munkája elismeréseként
Rajna Gábor producer, a Laokoon Filmgroup ügyvezetője részére,

a mai magyar filmművészet rendkívüli világsikert hozó műve, a  Saul fia létrejöttének érdekében végzett kiváló 
produceri munkája elismeréseként
Sipos Gábor producer, a Laokoon Filmgroup ügyvezetője részére,

a történelemtudományok és a  történelemkutatás területén végzett több évtizedes kiemelkedő jelentőségű 
munkája, valamint a határon túli magyarság érdekében tett erőfeszítései elismeréseként
dr. Szakály Sándor, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, a VERITAS Történetkutató Intézet főigazgatója részére,

a nemzetközi tudományos életben is nagyra értékelt szakmai munkája, többek között a  fejlődésbiológia és 
az  idegtudomány terén jelentős tudományos eredményei, valamint kiemelkedően magas színvonalú oktatói és 
intézményvezetői tevékenysége elismeréseként
dr. Szél Ágoston, a biológiai tudomány doktora, a Semmelweis Egyetem rektora, a Semmelweis Egyetem Általános 
Orvostudományi Kara Anatómiai, Szövet- és Fejlődéstani Intézetének igazgatója részére,

a hazai ortopédia területén kimagasló tudományos pályája, a  klinika fejlesztése érdekében végzett eredményes 
és elhivatott intézményvezetői tevékenysége, valamint a  fiatal szakorvosjelöltek magas szintű képzését szolgáló 
oktatómunkája elismeréseként
dr. Szepesi Kálmán, az  orvostudomány doktora, a  Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum 
Általános Orvostudományi Kara Ortopédiai Klinikájának ortopéd szakorvosa, professor emeritus részére,

a matematikai analízis rendkívül sokoldalú és nemzetközileg is nagyra becsült kutatójaként elért eredményei, 
továbbá értékes oktatói tevékenysége elismeréseként
Totik Vilmos Széchenyi-díjas matematikus, a  Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja, a  Szegedi 
Tudományegyetem Természettudományi és Informatikai Kar Bolyai Intézete Halmazelmélet és Matematikai Logika 
Tanszékének tanszékvezető egyetemi tanára részére,
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az egyházmegye és Pécs város hit- és közéletének alakítása, valamint a  Pécsi Tudományegyetem hazai és külföldi 
megbecsültségéhez történő tevékeny hozzájárulása elismeréseként
dr. Udvardy György, a Pécsi Egyházmegye megyéspüspöke, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnökhelyettese 
részére a

 MAGYAR ÉRDEMREND
 középkeresztje
 polgári tagozata

kitüntetést adományozom.

Budapest, 2016. március 7.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Budapest, 2016. március 8.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

KEH ügyszám: VIII-1/01636-2/2016.

A köztársasági elnök 76/2016. (III. 17.) 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 kultúrát, ezen belül a magyar irodalmat egyedülálló módon gazdagító alkotói pályája, valamint jelentős 
publikációs tevékenysége elismeréseként
Ács Margit Babérkoszorú-díjas és József Attila-díjas író, esszéista, műkritikus, a Magyar Művészeti Akadémia rendes 
tagja részére,

a kommunista diktatúra idején „Bozambó” néven az egyik legjelentősebb hazai antikommunista ellenálló szervezet 
tagjaként tanúsított bátorsága, hazafias helytállása, illetve a  magyar szabadság eszményét cselekvéssé formálni 
kész, ugyanakkor elveihez minden megpróbáltatás ellenére hű, példaértékű életútja elismeréseként
Arany-Tóth Ferenc nyugalmazott agronómus, az  1950-es években működő Magyar Ellenállási Mozgalom tagja 
részére,

a nemzetközi uralisztika területén meghatározó, többek között a  szociolingvisztikai vizsgálatok meghonosítására, 
illetve a  veszélyeztetett nyelvek megmentésére irányuló kutatásokat is magába foglaló tudományos pályája, 
valamint nagyhatású oktatói és tudományszervezői tevékenysége elismeréseként
dr. Bakró-Nagy Marianne, a  Magyar Tudományos Akadémia doktora, a  Magyar Tudományos Akadémia 
Nyelvtudományi Intézete Finnugor és Nyelvtörténeti Osztályának vezetője és tudományos tanácsadója, a  Szegedi 
Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Magyar Nyelvi és Irodalmi Intézete Finnugor Nyelvtudományi 
Tanszékének tanszékvezető egyetemi tanára részére,
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a hazai oldtimer kultúra, illetve a  régi autók népszerűsítése érdekében végzett, nemzetközi és hazai szinten is 
megbecsült és elhivatott munkája elismeréseként
dr. Berniczei-Roÿkó Ádám, a Magyar Autóklub Oldtimer Szekciójának elnöke részére,

magas színvonalú és lelkiismeretes oktató, gyógyító munkája, továbbá jelentős tudományos tevékenysége 
elismeréseként
dr. Bognár László, a  Debreceni Egyetem Klinikai Központja Idegsebészeti Klinikájának igazgatója, egyetemi tanár, 
az Idegsebészeti Szakmai Kollégium elnöke részére,

a Balaton térsége és Balatonfüred város fejlesztése érdekében végzett több évtizedes elhivatott és értékteremtő 
tevékenysége elismeréseként
dr. Bóka István, Balatonfüred város polgármestere, a Balaton Fejlesztési Tanács elnöke részére,

a magyar szilárdtest-fizikai kutatásokat meghatározó tudományos pályája, a  tudománymenedzsment terén elért 
maradandó eredményei, valamint a fiatal tudósok utánpótlásának kinevelése érdekében végzett, odaadó oktatói és 
intézetvezetői munkája elismeréseként
dr. Buka Ágnes Anna, a  fizikai tudomány doktora, a  Magyar Tudományos Akadémia Wigner Fizikai 
Kutatóközpontjának főigazgató-helyettese, a Szilárdtest-fizikai és Optikai Intézet igazgatója, tudományos tanácsadó 
részére,

nemzetközi szinten is rendkívüli jelentőségű, főként a  hálóelméletek területén egyedülálló tudományos munkája, 
valamint a tehetséggondozás iránt elhivatott oktatói, illetve jelentős szakmai közéleti tevékenysége elismeréseként
dr. Czédli Gábor, a  matematikai tudomány doktora, a  Szegedi Tudományegyetem Természettudományi 
és Informatikai Kar Bolyai Intézete Algebra és Számelmélet Tanszékének egyetemi tanára, a  Szegedi 
Tudományegyetem Matematika- és Számítástudományok Doktori Iskolájának vezetője részére,

a magyar történelmi lovashuszár-tradíciók továbbéltetését és népszerűsítését szolgáló, sokrétű és magas szintű 
hagyományőrző tevékenysége elismeréseként
Csepin Péter, a Bakonyi Poroszkálók Hagyományőrző- és Sportegyesület elnöke részére,

a koraszülöttek gyógyítása iránt elhivatott, több mint három évtizedes példaértékű szakmai munkája, illetve értékes 
és sokoldalú tudományos közéleti, valamint oktatói tevékenysége elismeréseként
dr. Ertl Tibor, a  Magyar Tudományos Akadémia doktora, a  Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar 
Klinikai Központja Szülészeti és Nőgyógyászati Klinikájának egyetemi tanára, gyermekgyógyász és neonatológus 
szakorvos részére,

a magyar őstörténet és a  honfoglalás kutatásának történeti értelmezésében elért eredményei, meghatározó 
jelentőségű tudományos tevékenysége elismeréseként
dr. Fodor István, a Magyar Nemzeti Múzeum címzetes főigazgatója, régész-muzeológus részére,

a nukleáris asztrofizika területén nemzetközi szinten is nagyra becsült kutatási eredményei, valamint a tudományos 
ismeretterjesztés és a  természettudományos oktatás népszerűsítését szolgáló, sokrétű tudományszervező 
tevékenysége elismeréseként
dr. Fülöp Zsolt, a  Magyar Tudományos Akadémia doktora, a  Magyar Tudományos Akadémia Atommagkutató 
Intézetének tudományos tanácsadója, volt igazgatója részére,

a katolikus pedagógus-, hitoktató- és nevelőszülő-képzés terén végzett értékteremtő munkája, különösen 
a katolikus hitoktatás alapját képező tankönyvsorozat elkészítése, illetve a romák felzárkóztatása érdekében végzett 
tevékenysége elismeréseként
Fülöpné dr. Erdő Mária, a váci Apor Vilmos Katolikus Főiskola rektora részére,
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a cardiovascularis betegségek intervenciós radiológiai kezelésének hazai bevezetése és alkalmazása terén végzett 
kimagasló szakmai munkája, valamint jelentős oktatói és kutatói tevékenysége elismeréseként
dr. Hüttl Kálmán, a  Semmelweis Egyetem Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinikája Képalkotó Diagnosztikai 
Részlegének vezetője, egyetemi tanár részére,

a közlekedési büntetőjog, a kriminológia és a bűnmegelőzés területén kiemelkedő jelentőségű tudományos pályája, 
valamint a nemzetközi kriminológiai kapcsolatok fejlesztése terén elért eredményei elismeréseként
dr. Irk Ferenc, az  állam- és jogtudomány doktora, az  Országos Kriminológiai Intézet igazgatói tudományos 
tanácsadója, a  Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kara Közbiztonsági Tanszékének professor 
emeritusa részére,

az evangéliumból merítő ember igaz szabadságát méltósággal és őszinte derűvel képviselő, példaadó életútja, 
különösen a  betegek lelki gondozása, valamint a  fiatalok mentorálása terén kivételes, a  kommunista diktatúra 
évtizedeiben is rendületlen hittel és hazaszeretettel végzett papi szolgálata elismeréseként
dr. Kerényi Lajos, a budapesti Szent Kereszt Plébánia plébánosa részére,

a nemzetközi gazdasági kapcsolatok joga, illetve az európai, a polgári és a magánjog területén egyaránt jelentékeny, 
külföldön is nagyra értékelt tudományos és oktatói munkája elismeréseként
dr. Király Miklós, az  Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karának dékánja, a  Nemzetközi 
Magánjogi és Európai Gazdasági Jogi Tanszék tanszékvezető egyetemi tanára részére,

az érsebészet területén új műtéti megoldások bevezetésével elért eredményei, valamint a  fiatal szakorvosok 
generációinak képzésében jelentős oktatói tevékenysége, illetve a  pécsi betegellátás korszerűsítése érdekében 
végzett kiváló irányítói munkája elismeréseként
dr. Kollár Lajos, a Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Klinikai Központja Érsebészeti Klinikájának 
egyetemi tanára, a Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központjának volt főigazgatója részére,

kiemelkedő, nemzetközileg is nagyra becsült atomfizikai kutatásai, a világ több nagy szinkrotronja mellett használt 
spektrométerek tervezésében játszott meghatározó szerepe, valamint a  fiatal tudósok nevelése és a  magyar 
atomfizika nemzetközi kapcsolatainak erősítése terén végzett elsőrendű munkája elismeréseként
dr. Kövér Ákos, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, a Magyar Tudományos Akadémia Atommagkutató Intézete 
Atomfizikai Főosztályának vezetője és kutató professor emeritusa részére,

a dél-dunántúli, Baranya megyei és pécsi emberek érdekeinek képviselete, valamint a  térség fejlődése iránt 
elhivatott, sokrétű és magas színvonalú tevékenysége elismeréseként
dr. Kurucsai Csaba ügyvéd, volt országgyűlési képviselő, a  Baranya Megyei Közgyűlés volt alelnöke, a  Baranya 
Barátainak Köre és a Baranya&Devon Társaság elnöke részére,

a magyar termékfejlesztés terén kivételesen eredményes és példamutató vezetői munkája, valamint értékes karitatív 
tevékenysége elismeréseként
Mészáros Antal, a CSOMIÉP Beton és Meliorációs Termékgyártó Kft. ügyvezető igazgatója részére,

magas színvonalú, példaadó szakmai alázatról tanúskodó művészi munkája és a  fiatal táncosok nevelése iránti 
elkötelezettsége elismeréseként
Metzger Márta Liszt Ferenc-díjas táncművész, kiváló és érdemes művész, a  Magyar Állami Operaház próbavezető 
balettmestere részére,

a dél-dunántúli régió klinikai központjában a korszerű gyermekintenzív és sürgősségi ellátás létrehozása érdekében 
végzett kiváló szakmai munkája, illetve a  gyermekkori elhízás elleni küzdelem és prevenció területén elért, 
nemzetközileg is nagyra értékelt tudományos és népegészségügyi tevékenysége elismeréseként
dr. Molnár Dénes, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, a Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi 
Kar Klinikai Központja Gyermekgyógyászati Klinikájának volt igazgatója, egyetemi tanár, a magyar Gyermekorvosok 
Társaságának tanácsadó elnöke részére,
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hazai és nemzetközi szinten is nagyra becsült, számos tudományos műhelyt és kutatási programot életre hívó 
tudományetikai, kutatásszervezői és tudománypolitikai tevékenysége, valamint a népegészségügy, a közoktatás és 
a diplomácia területén egyaránt figyelemre méltó szakmai és társadalmi munkája elismeréseként
Oberfrank Ferenc, a  Magyar Tudományos Akadémia Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézetének ügyvezető 
igazgatója, a  Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Karának és a  Pécsi Tudományegyetem 
Egészségtudományi Karának címzetes egyetemi docense, az  Országos Egészségbiztosítási Pénztár volt vezetője 
részére,

példaadó elhivatottsággal végzett lelkipásztori szolgálata, kimagasló gyülekezetépítő és pedagógusi tevékenysége, 
valamint az egyháztörténet, a bibliakutatás és a szépirodalom területén egyaránt jelentős életműve elismeréseként
dr. Ötvös László költő, egyháztörténész, bibliakutató, református lelkipásztor részére,

az új- és legújabbkori eszme- és egyháztörténet területén egyedülálló, különösen Közép- és Délkelet-Európa 
felekezeteivel és népeivel kapcsolatos tudományos kutatásai, valamint jelentős egyetemi oktatói és közéleti 
tevékenysége elismeréseként
dr. Őze Sándor, a  Magyar Tudományos Akadémia doktora, a  Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és 
Társadalomtudományi Kara Történettudományi Intézetének vezető egyetemi tanára részére,

szakterülete iránti példás elkötelezettséggel végzett, a szakma és a hallgatók által egyaránt megbecsült tudományos 
és oktatói munkája, továbbá jelentős szakmai közéleti tevékenysége elismeréseként
dr. Petró Bálint, a műszaki tudomány doktora, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Építészmérnöki 
Kara Épületszerkezettani Tanszékének professor emeritusa részére,

nemzetközi szinten is nagyra értékelt, főként a szilárdtest-fizika és a transzmissziós elektronmikroszkópia területén 
kimagasló, több jelentős európai uniós kutatás-fejlesztési projektet is eredményező tudományos munkája 
elismeréseként
dr. Radnóczi György, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, a Magyar Tudományos Akadémia Energiatudományi 
Kutatóközpontjának tudományos tanácsadója részére,

a talajfizika és az  agroökológiai rendszermodellezés nemzetközi hírű szaktekintélyeként elért tudományos 
eredményei, főként a  talajnedvesség és a  növényi vízigény kapcsolatával foglalkozó kutatásai, a  klímaváltozás 
várható hatásait előrejelző szimulációs modellalkalmazások fontos részét képező becslő egyenletek megalkotásának 
elismeréseként
dr. Rajkai Kálmán László, a  Magyar Tudományos Akadémia doktora, a  Magyar Tudományos Akadémia 
Agrártudományi Kutatóközpont Talajtani és Agrokémiai Intézete Talajtani Osztályának vezetője és tudományos 
tanácsadója részére,

az ültetvényszerű fatermesztésben alkalmazott technológiai eljárási rendszerek korszerűsítését is magába foglaló, 
nemzetközileg is nagyra becsült tudományos munkája, illetve jelentős oktatói tevékenysége elismeréseként
dr. Rédei Károly, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, a Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ Erdészeti 
Tudományos Intézetének tudományos tanácsadója, a Debreceni Egyetem Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és 
Környezetgazdálkodási Kara Természetvédelmi Állattani és Vadgazdálkodási Tanszékének egyetemi tanára részére,

a csecsemő- és gyermekgyógyászat, illetve a  nephrológia egyik legjelentősebb hazai szakembereként 
a vesebetegségek gyógyítása és a szervátültetések terén végzett kimagasló és elhivatott szakmai munkája, valamint 
jelentős szakmai közéleti tevékenysége elismeréseként
dr. Reusz György, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, a Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Kara 
I. sz. Gyermekgyógyászati Klinikájának részlegvezető egyetemi tanára, csecsemő- és gyermekgyógyász, nephrológus 
és hypertonológus részére,
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kimagasló, különösen a  műzene és a  népzene érintkezési területeinek feltárása terén meghatározó jelentőségű 
zenetudományi és népzenekutatói életműve, illetve az  Intézet népzenei gyűjteménye, a  zeneoktatás multimédiás 
lehetőségeinek feltárása és a határon túli magyar népzene kutatása terén elért eredményei elismeréseként
dr. Richter Pál, a  Magyar Tudományos Akadémia Bölcsészettudományi Kutatóközpontja Zenetudományi 
Intézetének igazgatója és tudományos főmunkatársa, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Népzene Tanszékének 
tanszékvezető egyetemi docense részére,

a mezőgazdasági szakemberképzés területén kiemelkedő egyetemi oktatói munkája, valamint Mosonmagyaróvár 
hagyományainak megőrzését is szolgáló aktív közéleti tevékenysége elismeréseként
dr. Schmidt Rezső, a Széchenyi István Egyetem Mezőgazdaság- és Élelmiszertudományi Karának dékánja, egyetemi 
tanár részére,

a nemzetközi táncművészet élvonalába tartozó, szerepeit mindig rendkívüli érzékenységgel formáló és példaadó 
szakmai alázatról tanúskodó balettművészi pályája, valamint a magyar balettművészet nemzetközi rangra emelése 
érdekében végzett tevékenysége elismeréseként
Solymosi Zoltán Harangozó Gyula-díjas táncművész, a Magyar Állami Operaház, a Holland Nemzeti Balett és a Brit 
Royal Ballet volt szólistája, a Magyar Táncművészeti Főiskola adjunktusa részére,

a múlt megalkuvás nélküli, tiszta megőrzésére épülő művészete, klasszikus színdarabokban és filmvásznon egyaránt 
emlékezetes alakításai, valamint elkötelezett és odaadó társadalmi tevékenysége elismeréseként
Sunyovszky Sylvia Jászai Mari-díjas színművész, érdemes művész részére,

a gyógyítás iránti példás elkötelezettséggel végzett, kimagasló színvonalú orvosi pályafutása, valamint sikeres 
kórházvezetői munkája elismeréseként
dr. Svébis Mihály, a Bács-Kiskun Megyei Kórház Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kara Oktató 
Kórházának főigazgatója részére,

a rendszerváltoztatást követő értékes közéleti tevékenysége, hazai és nemzetközi bizottságokban végzett szakmai 
és tudományos munkája elismeréseként
dr. Szakál Ferenc, a  gödöllői Szent István Egyetem professor emeritusa, volt országgyűlési képviselő, az  Európa 
Tanács Parlamenti Közgyűlése Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottságának volt alelnöke és Kelet-nyugati 
Albizottságának volt elnöke részére,

az alkotmányos alapjogok és az  állami egyházjog területén jelentős tudományos és egyetemi oktatói munkája, 
valamint kiváló szakmai tevékenysége elismeréseként
dr. Szathmáry Béla Ferenc, a  Sátoraljaújhelyi Járásbíróság bírója, a  Sárospataki Református Teológiai Akadémia 
egyetemi tanára, a  Tiszáninneni Református Egyházkerület Egyházjogi Kutatóintézetének igazgatója, címzetes 
törvényszéki bíró részére,

jelentős tudományos és egyetemi oktatói munkája, illetve a  főváros és Belváros-Lipótváros érdekében végzett 
sokrétű közéleti tevékenysége elismeréseként
dr. Szentgyörgyvölgyi Péter jogász, a  Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Karának volt 
dékánja, Budapest főváros volt köztársasági megbízottja részére,

a valószínűségelmélet és a  matematikai statisztika hidrológiai és hidraulikai alkalmazása terén nyújtott kiváló 
szakmai munkája, meghatározó jelentőségű életműve elismeréseként
dr. Szigyártó Zoltán, a Vízgazdálkodási Tudományos Kutató Intézet nyugalmazott tudományos tanácsadója részére,

a körzetébe tartozók egészségvédelme érdekében végzett kiváló szakmai munkája, a  helyi kulturális értékek 
megőrzésére irányuló értékes társadalmi, valamint kiemelkedő településvezetői tevékenysége elismeréseként
dr. Temesszentandrási György háziorvos, tüdőgyógyász, Tabajd község volt polgármestere részére,
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a kommunista diktatúra idején „Püré” néven az  egyik legjelentősebb hazai antikommunista ellenálló szervezet 
tagjaként tanúsított bátorsága és helytállása, illetve a  magyar szabadság eszményét szolgáló, önfeláldozó 
hazaszeretettől vezérelt és elveihez minden megpróbáltatás ellenére hű, példaértékű életútja elismeréseként
Tóth József nyugalmazott hajókovács, az 1950-es években működő Magyar Ellenállási Mozgalom tagja részére,

magas szintű költészete, illetve színvonalas oktatói és újságírói tevékenysége elismeréseként
Tóth Sándor József Attila-díjas költő, író, műfordító, újságíró, nyugalmazott egyetemi docens részére,

eredményes, a magyar gazdaság sikerességét is előmozdító cégvezetői munkája, továbbá sokoldalú és elkötelezett 
karitatív tevékenysége elismeréseként
Zelenka Pál, a Közlekedési Műszergyártó Zrt. elnök-vezérigazgatója részére,

nemzetközi szinten is nagyra becsült, a  szláv nyelvek közötti nyelvi és kulturális kapcsolatok kutatása, valamint 
a magyarországi szláv nyelvtudomány területén kimagasló tudományos munkája elismeréseként
dr. Zoltán András, a  Magyar Tudományos Akadémia doktora, az  Eötvös Loránd Tudományegyetem 
Bölcsészettudományi Kara Szláv és Balti Filológiai Intézetének professor emeritusa részére a

 MAGYAR ÉRDEMREND
 tisztikeresztje
 polgári tagozata

kitüntetést adományozom.

Budapest, 2016. március 7.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Budapest, 2016. március 8.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

KEH ügyszám: VIII-1/01638-2/2016.

A köztársasági elnök 77/2016. (III. 17.) 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 nemzet és a  családok erősbítése érdekében folytatott példaszerű szakmai munkája, a  prevencióban elért 
eredményei, illetve jelentékeny közéleti tevékenysége elismeréseként
Bábiné Szottfried Gabriella, a  védőnői szolgálatért felelős volt miniszteri biztos, volt országgyűlési képviselő és 
polgármester részére,

az onkológiai betegellátásban nyújtott példaértékű szakmai munkája elismeréseként
dr. Bagoly Katalin, a pápai Gróf Esterházy Kórház és Rendelőintézeti Szakrendelő osztályvezető főorvosa részére,
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világszerte elismert táncművészi és koreográfusi tevékenysége, valamint klasszikus és modern darabokban egyaránt 
emlékezetes alakításai elismeréseként
Bajári Levente, Harangozó Gyula-díjas balettművész, koreográfus, a  Magyar Állami Operaház első magántáncosa 
részére,

elhivatott és áldozatos szakmai és kórházvezetői munkája mellett a gondjaira bízott pótolhatatlan természeti kincs, 
a Hévízi-tó megmentése érdekében vívott hősies küzdelme elismeréseként
dr. Balogh Zoltán reumatológus főorvos, az  egykori Állami Gyógyfürdőkórház nyugalmazott főigazgató főorvosa 
részére,

Magyarország közegészségügyi és járványügyi biztonságának fenntartása érdekében végzett négy évtizedes 
igényes szakmai munkája elismeréseként
dr. Bánóczyné dr. Paller Judit, az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat Országos Tisztifőorvosi Hivatalának 
volt megbízott országos tisztifőorvosa részére,

a magyar média területén végzett, évtizedek óta meghatározó és sokrétű szakmai munkája, valamint a nemzet iránt 
elkötelezett, értékteremtő közéleti tevékenysége elismeréseként
Bencsik András újságíró, a Magyar Demokrata főszerkesztője részére,

Esztergom és környéke családjainak gyógyítását és a  betegségek megelőzését több évtizeden át példás 
elhivatottsággal szolgáló, magas színvonalú orvosi munkája elismeréseként
dr. Bense Tamás, a  Sanatio Art Gyermek, Háziorvosi, Egészségügyi, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 
gyermekgyógyásza részére,

a magyar néptáncművészet hagyományainak továbbéltetését szolgáló, kiemelkedő művészi és tánckarvezetői 
munkája elismeréseként
Bonifert Katalin Harangozó Gyula-díjas táncművész, a  Duna Művészegyüttes táncos szólistája, női tánckari 
asszisztense részére,

a nemzetközi operaéletben is nagyra értékelt és a  hazai színpadokon is jelentős sikereket arató, kiváló 
énekművészete elismeréseként
Boross Csilla, a Magyar Állami Operaház szerződéses operaénekese részére,

kiváló könyvtárosi és könyvtárvezetői munkája, valamint jelentős, a  Károlyi család, Ybl Miklós és Fót alaposabb 
megismerését szolgáló írásai elismeréseként
Buda Attila irodalomtörténész, bibliográfus, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Magyar 
Irodalom és Kultúratudományi Intézete Toldy Ferenc Könyvtárának vezetője részére,

a mobilalkalmazások fejlesztésében elért, nemzetközi szinten is nagyra becsült eredményei, az ipar és a felsőoktatás 
tartalmas együttműködésének alakításában betöltött meghatározó szerepe, valamint az  informatikai oktatás 
fejlesztésorientált és hallgatóközpontú kialakítását szolgáló munkája elismeréseként
dr. Charaf Hassan, a  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Villamosmérnöki és Informatikai Kara 
Automatizálási és Alkalmazott Informatikai Tanszékének tanszékvezető egyetemi docense részére,

több évtizedes szerkesztői és kiadói munkája, a  kisebbségkutatás terén végzett elkötelezett tevékenysége 
elismeréseként
dr. Cholnoky Győző Miklós, a  Kisebbségkutatás című folyóirat alapító főszerkesztője, a  Lucidus Kiadó ügyvezető 
igazgatója részére,

magas színvonalú táncművészi pályája, valamint kiváló próbavezetői és asszisztensi munkája elismeréseként
Czebe Tünde, Harangozó Gyula-díjas táncművész, a Pécsi Balett balettmestere részére,
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a magyar és világirodalom számos területére kiterjedő, páratlanul gazdag életműve, valamint jelentős 
irodalomszervezői és egyetemi oktatói tevékenysége elismeréseként
dr. Cs. Varga István irodalomtörténész, író, szerkesztő, az  Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi 
Kar Magyar Irodalom- és Kultúratudományi Intézete Modern Magyar Irodalomtörténeti Tanszékének nyugalmazott 
egyetemi tanára részére,

az onkoradiológia területén meghatározó szakmai és vezetői munkája, valamint kimagasló, több tudományterületre 
is kiterjedő oktatási tevékenysége elismeréseként
dr. Cselik Zsolt klinikai onkológus és sugárterápiás szakorvos, a  Kaposvári Egyetem Egészségügyi Centruma 
Diagnosztikai és Onkoradiológiai Intézetének főorvosa részére,

Nógrád megye életében meghatározó jelentőségű és kiváló szakorvosi munkája, kivételes módszergazdagságán és 
lelkiismeretességén alapuló szakmai sikerei elismeréseként
dr. Cseplák György nyugalmazott bőrgyógyász főorvos részére,

magas színvonalú és példás szakmai alázattal végzett művészi munkája elismeréseként
Cserta József Harangozó Gyula-díjas táncművész, a Magyar Állami Operaház első magántáncosa részére,

a hazai erdőrendezés modernizálását és az  erdők megőrzését célzó munkája, valamint széles körű nemzetközi 
tevékenysége elismeréseként
Csóka Péter, az ENSZ Élelmezésügyi és Mezőgazdasági Szervezete Erdészeti Részlegének osztályvezetője részére,

az 1956-os forradalom és szabadságharc idején tanúsított bátor helytállása, valamint a kommunista diktatúra által 
üldözöttek érdekében végzett odaadó munkája elismeréseként
Dégi András, a Magyar Politikai Foglyok Szövetsége Felügyelő Bizottságának elnöke részére,

a hazai borászati kultúra fejlesztését szolgáló munkája, valamint a  község életét meghatározó, több évtizedes 
közösségteremtő tevékenysége elismeréseként
Dobosi Dániel borász, a szentantalfai Dobosi Pincészet tulajdonosa részére,

vezetői munkái során a magyar–brazil kulturális, tudományos és oktatási kapcsolatok erősítése érdekében végzett 
odaadó munkája elismeréseként
dr. Dubéczi Zoltán, a  Magyar Nemzeti Bank Oktatási igazgatóságának vezetője, a  Magyar Rektori Konferencia 
főtitkára, a Szent István Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Karának címzetes egyetemi docense részére,

a környezetpszichológia és a  környezeti kommunikáció tudományterületének megteremtését is magába foglaló, 
magas színvonalú tudományos munkája, valamint az  elméleti megalapozottságot gyakorlati hasznosíthatósággal 
ötvöző oktatói tevékenysége elismeréseként
dr. Dúll Andrea Magdolna, az  Eötvös Loránd Tudományegyetem Pedagógiai és Pszichológiai Kar Pszichológiai 
Intézete Gazdaság- és Környezetpszichológia Tanszékének vezetője, egyetemi docens részére,

a magyar vasúti járműgyártás színvonalát és eredményességét növelő, nagy szakmai hozzáértéssel és példás 
elkötelezettséggel végzett vezetői munkája elismeréseként
Dunai Zoltán, a Stadler Trains Magyarország Kft. ügyvezető igazgatója részére,

a keresztény nemzeti értékek továbbadását célzó, odaadó szeretettel gyakorolt pedagógusi pályája és példaértékű 
intézményvezetői munkája elismeréseként
Endrédi Józsefné, a Budapesti Egyetemi Katolikus Gimnázium és Kollégium igazgatója részére,

a magyar kertészeti kutatásban, a  magyar gyümölcsfajták megőrzése terén példamutató módon végzett szakmai 
és vezetői tevékenysége, különösen a  kajszibarackfajták nemesítése, illetve új vetőmag-előállítási technológia 
kidolgozása terén kiváló munkája elismeréseként
dr. Erdős Zoltán, a Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ Gyümölcstermesztési Kutatóintézetének igazgatója, 
a Budapesti Corvinus Egyetem címzetes egyetemi docense részére,
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a magyar néptánc világszínvonalú bemutatása és tánchagyományaink átörökítése érdekében végzett elsőrendű 
művészi munkája elismeréseként
Farkas Zoltán „Batyu” Harangozó Gyula-díjas táncművész, koreográfus, érdemes művész, a  Liszt Ferenc 
Zeneművészeti Egyetem Népzene Tanszékének oktatója, a Budapest Kortárs Táncfőiskola tanára részére,

kimagasló színvonalú szakmai és vezetői tevékenysége, valamint a  kezdő ügyészek szakmai képzésében végzett 
odaadó munkája elismeréseként
dr. Feczné dr. Gál Edit, az Egri Járási és Nyomozó Ügyészség vezető ügyésze részére,

a közalapítvány, valamint intézetei és muzeális intézménye működtetése, továbbá a  közalapítvány vagyonának 
gondos és felelősségteljes kezelése terén végzett magas szintű munkája elismeréseként
Fekete Marianna, a  Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány gazdasági 
igazgatója részére,

Tolna megye arculatát meghatározó és a  magyar kultúrát is gazdagító, egyedülálló alkotóművészete, valamint 
értékes oktatói és közéleti tevékenysége elismeréseként
Fusz György Ferenczy Noémi-díjas keramikusművész, szobrászművész, a  Pécsi Tudományegyetem Művészeti 
Karának dékánhelyettese, a Média és Alkalmazott Művészeti Intézet igazgatója, egyetemi tanár részére,

a dél-franciaországi emigrációban élő magyarság lelki támogatása terén, valamint nemzeti kultúrájának és 
anyanyelvének megőrzése érdekében végzett közel hét évtizedes elkötelezett és példaadó munkája elismeréseként
Fülöp Gergely római katolikus lelkipásztor részére,

közel négy évtizede a  gyógyítás iránti példaértékű elhivatottsággal, kimagasló színvonalon végzett munkája 
elismeréseként
dr. Gálla Zoltán belgyógyász szakorvos, a Pozsonyi utcai Háziorvosi Rendelő főorvosa részére,

széles körű ügyvédi praxisa és kamarai közéleti tevékenysége mellett a  környezetvédelmi jog területén folytatott, 
nemzetközileg is jelentős tudományos és oktatói munkája elismeréseként
dr. Gellérthegyi István, a  Gellérthegyi Ügyvédi Iroda vezetője, a  Nemzeti Közszolgálati Egyetem Közigazgatás-
tudományi Doktori Iskolájának oktatója, egyetemi docens részére,

több mint négy évtizedes elhivatott kollégiumi lelkipásztori és nevelői munkája, valamint magas színvonalú 
szakoktatói tevékenysége elismeréseként
Halmai László, a  Magyarok Nagyasszonya Ferences Rendtartomány szerzetese, a  Temesvári Pelbárt Ferences 
Gimnázium nyugalmazott tanára és kollégiumi nevelője részére,

a szakma iránti példaadó elhivatottsággal végzett munkája, a  fiatal kardiológusok képzését számos tankönyv 
megírásával és oktatásukkal segítő sokrétű és odaadó tevékenysége elismeréseként
dr. Hegedűs Ida, a  Debreceni Egyetem Kardiológiai Intézet Kardiológiai Klinikája Ambulancia és Echokardiográfiás 
Laborának vezetője, egyetemi docens részére,

több évtizedes kiemelkedő településvezetői munkája, valamint sportéletet támogató tevékenysége elismeréseként
Hoffman Pál, Tököl város polgármestere részére,

a hazai energiaipart meghatározó tevékenysége, különösen a lakosság igényeit figyelembe vevő vállalatirányítási és 
szolgáltatási rendszerek kiépítése, valamint az elektromos meghajtású járművek hazai népszerűsítése terén kiemelt 
jelentőségű szakmai munkája elismeréseként
Jamniczky Zsolt, az E.ON Hungária Zrt. igazgatósági tagja részére,

az erdőmérnök, vadgazda- és természetvédelmi mérnök hallgatók képzése terén végzett értékes oktatói és kutatói 
munkája elismeréseként
dr. Jánoska Ferenc, a  Nyugat-magyarországi Egyetem Erdőmérnöki Karának oktatási dékánhelyettese, 
a Vadgazdálkodási és Gerinces Állattani Intézet egyetemi docense részére,
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a nemzetközi ügyek intézése és a  nemzetközi kapcsolatok fejlesztése terén több mint öt évtizeden át rendkívüli 
hivatástudattal és magas szintű szakmai felkészültséggel végzett munkája elismeréseként
dr. Jordán Miklós, a  Legfőbb Ügyészség Nemzetközi és Európai Ügyek Főosztályának nyugalmazott legfőbb 
ügyészségi ügyésze részére,

a protokoll területén a  nemzetközi és hazai sportéletben több mint három évtizeden át kiemelkedően végzett 
munkája elismeréseként
Karger Kocsis László János, az  Emberi Erőforrások Minisztériuma Sportért Felelős Államtitkári Kabinetjének 
sportdiplomáciai főtanácsadója részére,

a gazdaság és ipar innovatív fejlesztése mellett a  munkavállalók képzése és a  hazai vállalkozói kultúra fejlesztése 
iránt is elkötelezett vezetői munkája elismeréseként
Kasza Lajos János, a Jász Plasztik Kft. ügyvezető igazgatója részére,

példamutató szakmai alázattal végzett, kimagasló művészi munkája elismeréseként
Kékesi Mária Liszt Ferenc-díjas táncművész, kiváló és érdemes művész részére,

a somogyi erdők védelme, valamint a  faipari társaság hatékony működtetése és piaci lehetőségeinek javítása 
érdekében végzett példaadó vezetői munkája elismeréseként
Kovács László, a SEFAG Erdészeti és Faipari Zrt. vezérigazgató-helyettese részére,

az erdélyi magyar irodalmi élet megújításában játszott kimagasló szerepe, valamint az  erdélyi írók, költők 
művészetével kapcsolatos kutatómunkája és publikációs tevékenysége elismeréseként
Láng Gusztáv József Attila-díjas irodalomtörténész, kritikus részére,

a fogyatékkal élők társadalmi beilleszkedését szolgáló, illetve a szociálpolitika területén nemzetközi szervezetekben 
is végzett, elkötelezett szakmai munkája, valamint interdiszciplináris oktatói és széles körű közéleti publikációs 
tevékenysége elismeréseként
dr. Lovászy László Gábor, az  ENSZ Fogyatékossággal Élő Személyek Jogaival Foglalkozó Bizottság szakértője, 
az Európai Parlament akkreditált tanácsadója részére,

értékes pedagógiai munkája, valamint a  város és a  térség kulturális és tudományos életében végzett sokrétű 
tevékenysége elismeréseként
M. Román Béla, a Szolnoki Fiumei Úti Általános Iskola nyugalmazott igazgatója, címzetes igazgató részére,

a magyar járműipar legnagyobb nemzetközi járműgyártói részére beszállító cége élén végzett kiváló munkája és 
a helyi gazdasági életben betöltött meghatározó szerepe elismeréseként
Majoros Béla, a Csaba Metál Öntödei Zrt. tulajdonos vezérigazgatója részére,

kimagasló, a  magyar könnyűzenei életet számos nagy sikerű slágerrel gazdagító, közel négy évtizedes zene- és 
dalszerzői pályája elismeréseként
Menyhárt János gitáros, dalszövegíró, zeneszerző részére,

a környezetvédelem terén végzett több évtizedes áldozatos munkája elismeréseként
dr. Mikó János, a Földművelésügyi Minisztérium Környezetügyért Felelős Helyettes Államtitkárságának nyugalmazott 
közigazgatási főtanácsadója részére,

a képességfejlesztéssel és problémamegoldó gondolkodással foglalkozó folyóirat élén végzett sokrétű és magas 
színvonalú munkája elismeréseként
Nagy Gyula, a  Szent István Egyetem Ybl Miklós Építéstudományi Kara Építőmérnöki Intézetének főiskolai tanára, 
a Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok volt főszerkesztője részére,
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a kőbányaiak egészségének megőrzése és a betegségek megelőzése érdekében több mint ötven éve kiemelkedő 
színvonalon végzett szakmai munkája elismeréseként
dr. Nagy Károly háziorvos részére,

az országos kutatói és oktatói adathálózat, valamint az  arra épülő informatikai szolgáltatások létrehozása, 
működtetése és folyamatos fejlesztése érdekében végzett kimagasló szakmai és vezetői tevékenysége 
elismeréseként
Nagy Miklós, a Nemzeti Információs Infrastruktúra Fejlesztési Intézet igazgatója részére,

a hatékonyabb működést elősegítő egységes vállalatirányítási rendszer bevezetése, valamint a vezetői információs 
rendszer megtervezése és kialakítása során végzett magas színvonalú vezetői munkája elismeréseként
Nagy Róbert, a Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. vezérigazgatói főtanácsadója részére,

a pszichiátriai központ működtetése érdekében végzett, hatékonyságot növelő és sikeres intézményvezetői 
munkája, valamint széles körű szakmai-társadalmi tevékenysége elismeréseként
dr. Németh Attila, a  Nyírő Gyula Kórház Országos Pszichiátriai és Addiktológiai Intézetének főigazgatója, a  Magyar 
Pszichiátriai Társaság volt elnöke részére,

a koraújkori Erdélyi Fejedelemség és a  Magyar Királyság kapcsolatrendszerének feltárására, a  székely 
önkormányzatok fejlődésére és a fejedelemség kormányzattörténetére irányuló kutatásai, valamint a hazai és erdélyi 
magyar történettudomány együttműködését elősegítő, rangos szakmai munkája elismeréseként
dr. Oborni Teréz, a  Magyar Tudományos Akadémia Bölcsészettudományi Kutatóközpontja Történettudományi 
Intézetének tudományos főmunkatársa részére,

a hazai turizmus egyik legnagyobb központjának irányítójaként a város és a térség folyamatos fejlődését szolgáló, 
odaadó településvezetői munkája elismeréseként
Papp Gábor, Hévíz város polgármestere részére,

a polgári gyógyszerészetet megalapozó jogszabályok megalkotásában játszott meghatározó szerepe, valamint 
országos és regionális kamarai rendezvényekkel kapcsolatos aktív szervező tevékenysége elismeréseként
dr. Pesti Ferenc gyógyszerész, volt országgyűlési képviselő részére,

a magyar gasztronómia világszínvonalúvá fejlesztése terén meghatározó jelentőségű és nemzetközi 
megméretettésben áttörést hozó, több szakmai területen is elsőrangú és példaadó munkája elismeréseként
Pintér Katalin, a Gerbeaud cukrászda, az Onyx étterem és az Émile–Buda tulajdonos-ügyvezetője részére,

kimagasló szakmai tudáson alapuló több évtizedes ügyvédi és értékes kamarai vezetői munkája elismeréseként
Pongráczné dr. Csorba Éva, a Somogy Megyei Ügyvédi Kamara elnöke részére,

a növénytermesztés és állattenyésztés első számú vezetőjeként példaadó szakmaszeretettel végzett több évtizedes 
vezetői munkája, azon belül is főként a  modern martonvásári minőségi búzafajták szaporításában betöltött 
kiemelkedő szerepe elismeréseként
dr. Réthy László, a Gyermelyi Holding Zrt. igazgatósági tagja részére,

egyedi tárgyai, tárgyegyüttesei tervezése során az ipar, a technológia és a piac szabta lehetőségek ötvözésére építő, 
a magyar designt sajátos művészi kifejezésmódjával gazdagító alkotómunkája elismeréseként
Rományi László iparművész, belsőépítész részére,

a település érdekében végzett állhatatos és odaadó munkája elismeréseként
dr. Sánta Sándor háziorvos, Makó város volt polgármestere részére,

kiváló táncművészi és balettmesteri, illetve koreográfus asszisztensi munkája elismeréseként
Pattantyús Anikó Liszt Ferenc-díjas balettmester, a Budapesti Operettszínház koreográfus asszisztense részére,
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a kőzettan és a geokémia területén elért tudományos eredményei, a határon túli magyar felsőoktatás újraindítását 
elősegítő, valamint a  külföldi és határon túli magyar egyetemeken végzett, elhivatott oktatói tevékenysége 
elismeréseként
dr. Szabó Csaba, az  Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Kara Kőzettani és Geokémiai 
Tanszékének egyetemi docense részére,

példaszerű pedagógusi és igényes szakmai-vezetői tevékenysége elismeréseként
Szabó Róza, az Oktatási Hivatal Szolnoki Pedagógiai Oktatási Központjának vezetője részére,

odaadó lelkészi szolgálata, valamint a fiatalok vallási nevelése iránt elkötelezett tanári munkája elismeréseként
Szabóné Csökmei Edit, a Törökszentmiklósi Református Egyházközség lelkésze, a Bethlen Gábor Református Általános 
Iskola vallástanára részére,

széles körű tapasztalatait kivételes korszerű szemlélettel és kivételes humanitásával ötvöző, példaadó szakmai 
munkája elismeréseként
Szalayné Farkas Julianna, a  Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Gyermekvédelmi Központ és Területi Gyermekvédelmi 
Szakszolgálat igazgatója részére,

a társadalmi igazságtalanságok iránti kivételes érzékenységről tanúskodó dokumentumfilmes, valamint jelentős 
televíziós szerkesztői pályája elismeréseként
Téglásy Ferenc filmrendező, szerkesztő részére,

a mély kifejezőerőt igénylő drámai szoprán szerepek, főként a  Wagner-hősnők megformálásában kivételes, 
ugyanakkor az oratórium- és daléneklés terén is elsőrendű és rendkívül sikeres énekművészete elismeréseként
dr. Temesi Mária, a  Magyar Állami Operaház operanagykövete, énekmestere, Liszt Ferenc-díjas szerződéses 
operaénekese, a  Szegedi Tudományegyetem Zeneművészeti Karának tanszékvezető professzora, egyetemi tanár, 
a Hazám, Hazám Te Mindenem Művészeti És Oktatási Alapítvány kuratóriumi elnöke részére,

a politikai publicisztika területén, illetve a polgári-nemzeti értékrend képviseletében több évtizede meghatározó és 
kiváló szakmai munkája elismeréseként
Tóth Gy. László politológus, publicista részére,

a magyar műszaki kultúra ápolása, különösen a  vezetése alatt álló intézménynek Európa egyik legjelentősebb 
szénhidrogénipari múzeummá történő fejlesztése terén végzett elkötelezett munkája elismeréseként
Tóth János, a Magyar Olaj- és Gázipari Múzeum igazgatója részére,

értékteremtő fotóművészi életműve, valamint odaadó művészeti közéleti tevékenysége elismeréseként
Tóth József Balázs Béla-díjas fotóművész, kiváló és érdemes művész, a Magyar Alkotóművészek Országos Egyesülete 
Fotóművészeti Tagozatának volt elnöke részére,

a hazai és az  európai távhőszektor folyamatos fejlesztése érdekében végzett magas színvonalú szakmai, illetve 
vezetői tevékenysége elismeréseként
dr. Uhri László Imre, a  Magyar Távhőszolgáltató Zrt. nyugalmazott vezérigazgatója, a  Magyar Távhőszolgáltatók 
Szakmai Szövetségének nyugalmazott elnöke, az Európai Távhő Szövetség volt elnökségi tagja részére,

a magyar neurológia kiemelkedő alakjaként végzett magas színvonalú munkája, valamint új terápiás beavatkozások 
bevezetése iránt is elkötelezett szakmai tevékenysége elismeréseként
dr. Vajda Zsolt, a  Kaposvári Egyetem címzetes egyetemi tanára, az  egyetem Egészségügyi Központjának 
igazgatóhelyettese, a Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kara Idegsebészeti Klinikájának címzetes 
egyetemi docense részére,

az operairodalom számos jelentős szoprán szerepében lenyűgöző és rendkívül sikeres alakítása, nemzetközileg is 
nagyra értékelt énekművészete elismeréseként
Váradi Zita, a Magyar Állami Operaház szerződéses operaénekese részére,
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a szentföldi magyar régészet nemzetközi hírnevének erősítését szolgáló tudományos tevékenysége, főként 
a  jordániai machaerusi Heródes-palota feltárási munkálatainak vezetőjeként végzett kiemelkedő munkája 
elismeréseként
dr. Vörös Győző ókorkutató, egyiptológus, a Magyar Művészeti Akadémia tiszteletbeli tagja részére,

a gyógyszerészet fejlődése érdekében végzett értékes szakmai és kamarai munkája elismeréseként
dr. Zalai Károly gyógyszerész, a  Magyar Gyógyszerészi Kamara főtitkára, a  Richter Gedeon Gyógyszergyár Nyrt.  
PR és kommunikációs főmunkatársa részére a

 MAGYAR ÉRDEMREND
 lovagkeresztje
 polgári tagozata;

a Belügyminisztérium hivatásos és közalkalmazotti állományának gyógyítása és egészségmegőrzése terén közel 
négy évtizeden át végzett kiemelkedő munkája elismeréseként
dr. Belső Lászlóné dr. Dombi Irén nyugállományú rendőrorvos ezredes, a  Nemzeti Védelmi Szolgálat alapellátó 
főorvosa részére,

a katasztrófavédelem állományában végzett két és fél évtizedes kiemelkedő szolgálata, magas színvonalú szakmai 
munkája és vezetői tevékenysége elismeréseként
Erdélyi István tűzoltó ezredes, a  Komárom-Esztergom Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság igazgatóhelyettese 
részére,

a haza védelme és a  nemzet biztonsága érdekében végzett kiemelkedően eredményes szakmai és vezetői 
tevékenysége elismeréseként
Nagy József dandártábornok, a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat főigazgató-helyettese részére,

a jogi és igazgatási területen végzett közel három évtizedes szakmai és vezetői munkája, valamint jelentős 
tudományos és publikációs tevékenysége elismeréseként
dr. Pap Gyula ezredes, a Magyar Honvédség Összhaderőnemi Parancsnoksága Jogi Igazgatási és Repülésbiztonsági 
Osztályának vezetője részére,

három évtizedes katonai szolgálata alatt a logisztika szakterületén végzett kiemelkedő szakmai és vezetői munkája 
elismeréseként
Piros Ottó ezredes, a Magyar Honvédség Rekreációs Kiképzési és Konferencia Központjának parancsnoka részére,

több mint három évtizedes példaértékű szakmai munkája elismeréseként
Rózsás József rendőr alezredes, a Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság Bűnügyi Igazgatósága Gazdaságvédelmi 
Osztályának osztályvezető-helyettese részére,

két évtizedes katonai szolgálata alatt végzett elkötelezett és kimagasló színvonalú szakmai és vezetői munkája 
elismeréseként
dr. Ruszin Romulusz ezredes, a  Honvédelmi Minisztérium Honvéd Vezérkara Hadműveleti Csoportfőnökségének 
megbízott csoportfőnöke, a Szárazföldi Haderőnemi Osztály vezetője részére,

három évtizedes katonai szolgálata, valamint a  migrációs helyzet okozta különleges feladatok megoldásában 
végzett kiemelkedő szakmai és katonai vezetői munkája elismeréseként
Sándor Tamás ezredes, a Magyar Honvédség 2. Különleges Rendeltetésű Ezredének parancsnoka részére,

több mint két évtizedes példaértékű szakmai és vezetői tevékenysége elismeréseként
Soltész András rendőr alezredes, a  Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rendőr-főkapitányság Edelényi 
Rendőrkapitányságának vezetője részére,
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a honvédelem ügyének népszerűsítése és a  társadalmi kapcsolatok erősítése érdekében végzett munkája 
elismeréseként
Szabó András ezredes, a  Magyar Honvédség Összhaderőnemi Parancsnoksága Parancsnoki Irodájának vezetője 
részére,

az igazgatóság gazdasági tevékenységének korszerűsítése érdekében végzett kiemelkedő szakmai munkája 
elismeréseként
dr. Unger István Zoltán tűzoltó ezredes, a Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság gazdasági igazgatóhelyettese 
részére,

több mint két évtizedes példaértékű szakmai munkája és felelősségteljes vezetői tevékenysége elismeréseként
Vörös Ferenc rendőr ezredes, a  Fejér Megyei Rendőr-főkapitányság Rendészeti Igazgatóságának rendőrfőkapitány-
helyettese részére a

 MAGYAR ÉRDEMREND
 lovagkeresztje
 katonai tagozata

kitüntetést adományozom.

Budapest, 2016. március 2.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Budapest, 2016. március 2.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

KEH ügyszám: VIII-1/01631-2/2016.

A köztársasági elnök 78/2016. (III. 17.) 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 –

rendkívül karakteres, generációk számára meghatározó és a  magyar rockzenei életet is formáló, sokoldalú 
előadóművészi pályafutása elismeréseként
Nagy Feró énekes, zeneszerző, dalszövegíró, a Beatrice és az Ős-Bikini frontembere részére a

 MAGYAR ÉRDEMREND
 lovagkeresztje
 polgári tagozata

kitüntetést adományozom.

Budapest, 2016. március 7.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök
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Ellenjegyzem:

Budapest, 2016. március 8.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

KEH ügyszám: VIII-1/01683-2/2016.

A köztársasági elnök 79/2016. (III. 17.) 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 helyi kultúra és kulturális értékek megőrzése, valamint Kelemen László, az első magyar színigazgató életművének 
ápolása érdekében végzett áldozatos munkája elismeréseként
Ádók István, a csanádpalotai Kelemen László Művelődési Ház igazgatója részére,

a könyvtárszakma területén végzett kiemelkedő kutatói és vezetői tevékenysége elismeréseként
dr. Arató Antal, a  székesfehérvári Vörösmarty Mihály Könyvtár nyugalmazott címzetes igazgatója, a  Vörösmarty 
Társaság alelnöke részére,

a nemzetközi pénzügyi és kereskedelempolitikai, a  két- és többoldalú kormányközi pénzügyi feladatok, illetve 
Magyarország Nemzetközi Beruházási Bankban való tagsága megújításával kapcsolatos értékes munkája 
elismeréseként
Bácsi Ferenc, a  Nemzetgazdasági Minisztérium Nemzetközi Pénzügyi Intézmények Osztályának szakmai 
főtanácsadója részére,

a magyarországi vízimentés szakmai és infrastrukturális megalapozása, a  hazai vizek, elsősorban a  Balaton 
biztonságos használatának megteremtése érdekében végzett odaadó szervező- és életmentő munkája 
elismeréseként
Bagyó Sándor, a Vízimentők Magyarországi Szakszolgálatának alapítója és elnöke részére,

az építőipari szakma hitelessége, a  minőségi munkavégzés, valamint a  közösség támogatása terén egyaránt 
példamutató munkája elismeréseként
Bajzáth Béla, a szolnoki Bau-Komplex Kft. ügyvezetője részére,

a politikatudomány területén, főként az  erkölcs, a  vallás és a  hatalom összefüggései tekintetében jelentős 
tudományos munkája, valamint sokoldalú tudományszervező és publicisztikai tevékenysége elismeréseként
dr. Balázs Zoltán, a  Magyar Tudományos Akadémia Társadalomtudományi Kutatóközpontja Politikatudományi 
Intézetének tudományos főmunkatársa részére,

jelentékeny, a hazai újságírást formáló szakmai munkája elismeréseként
Bálint József újságíró, szerkesztő részére,

a település fejlesztése és várossá válása, valamint a  Szolnoki Kistérség településeinek összehangolt működése 
érdekében végzett közel két évtizedes településvezetői munkája elismeréseként
Balogh Zoltán, Besenyszög város polgármestere részére,
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az egészségügy területén kimagasló szakmai és vezetői tevékenysége, valamint a térség képviselete terén jelentős 
munkája elismeréseként
dr. Bercsényi Lajos, a salgótarjáni Szent Lázár Megyei Kórház főigazgató főorvosa, önkormányzati képviselő részére,

öt évtizedes odaadó és lelkiismeretes színházi munkája elismeréseként
Bereczki Sándor, a Pesti Magyar Színház főügyelője részére,

példamutató elhivatottsággal ellátott lelkészi szolgálata elismeréseként
Bereczky Ildikó, a Harkány-Márfai Református Társegyházközség lelkésze részére,

a kortárs magyar irodalmat képverseivel és akusztikus költeményeivel, illetve nagy hatású performanszaival 
színesítő, kivételes művészi alkotómunkája elismeréseként
Bíró József költő részére,

a közigazgatásban és az állami tulajdonú gazdasági társaságoknál egyaránt magas szintű elhivatottsággal végzett, 
példaértékű szakmai munkája elismeréseként
dr. Bondar Klára, a  FŐTÁV Zrt. Jogi Osztályának vezetője, Bicske város volt jegyzője, Budapest Főváros 
Önkormányzatának volt aljegyzője részére,

épület- és teremakusztikai tervezőként és szakértőként szerzett érdemei, a hazai akusztikai alkalmazott tudományok 
fejlődését erősítő tevékenysége elismeréseként
Borsiné Arató Éva, akusztikus szakértő, az  Arató Akusztikai Kft. cégvezetője, az  Optikai, Akusztikai, Film- és 
Színháztechnikai Tudományos Egyesület Akusztikai Szakosztályának elnöke, a  Magyar Mérnöki Kamara Akusztikai 
Tagozatának elnöke részére,

az idegen nyelvek oktatása területén végzett több évtizedes, kiemelkedő pedagógusi, módszertani és 
nyelvtudományi munkája elismeréseként
dr. Budai László, az Eszterházy Károly Tanárképző Főiskola professor emeritusa részére,

szürrealista stílusjegyekre épülő, egyedi látvány- és gondolatvilágú művészi életműve, valamint a  szentendrei 
művésztelep megőrzése és működtetése érdekében végzett, elkötelezett szervező tevékenysége elismeréseként
Buhály József festő- és grafikusművész részére,

kiemelkedő alkotóművészete és sokrétű művészetszervező tevékenysége elismeréseként
Burai István festő- és grafikusművész, a  Művészek és Műpártolók Debreceni Egyesületének alapító tagja, 
a Grafikusművészek Ajtósi Dürer Egyesületének alapító tagja és alelnöke részére,

a magyar énekkultúrát elhivatottan képviselő előadóművészi munkája, valamint az  opera- és operettirodalom 
leghíresebb szerepeiben, illetve legendás magyar filmekben nyújtott emlékezetes alakításai elismeréseként
Csányi János operaénekes, a Magyar Állami Operaház volt magánénekese részére,

a köz szolgálata iránti elkötelezettséggel végzett településvezetői munkája elismeréseként
Csaplár Zoltán, Mecsér község polgármestere részére,

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye tudományos, művészeti és civil közéletét formáló, értékes munkája elismeréseként
dr. Cservenyák László etnográfus, a mátészalkai Szatmári Múzeum igazgatója részére,

a falu- és tanyagondnoki szolgálat megvalósítása és országhatárokon átívelő eredményes működtetése terén 
végzett értékes szervezőmunkája elismeréseként
Csörszné Zelenák Katalin, a Falugondnokok Duna-Tisza Közi Egyesületének ügyvezetője részére,
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odaadó oktatói és közéleti tevékenysége, valamint jelentékeny irodalmi és képzőművészeti munkája elismeréseként
dr. Dienes Ottó Imre író, képzőművész, a  székesfehérvári Vasvári Pál Gimnázium, a  Teleki Blanka Gimnázium és 
a  franciaországi Université Catholique de Lille volt tanára, a  Fejér Megyei Önkormányzat volt osztályvezetője, 
a Vörösmarty Társaság elnökségi tagja részére,

a felsőoktatás érdekében, különösen gazdasági és műszaki főigazgatóként végzett példamutató munkája, 
kiemelkedő szakmai-közösségi tevékenysége elismeréseként
Falusi Károlyné, a Budapesti Gazdasági Egyetem gazdasági igazgatója részére,

hazánk híres történelmi személyiségeit kivételes derűvel megörökítő művészi munkája elismeréseként
Gál Tibor Mátyás grafikusművész, portrékarikaturista részére,

az 1956-os magyar forradalom és szabadságharc emlékének ápolása, a  magyarság történelmi múltjának 
megismertetése, valamint az ifjúság hazafias nevelése terén végzett tevékenysége elismeréseként
Galgóczy Zoltán, Budapest XVIII. kerületének alpolgármestere részére,

a gyógyszerész közösség szolgálatában végzett odaadó szakmai és vezetői tevékenysége elismeréseként
dr. Gara István gyógyszerész, a  Magyar Gyógyszerész Kamara alapító tagja, a  Megyei Elnökök Értekezletének volt 
elnöke részére,

a hazai növényvédelem, ezen belül a  szántóföldi és kertészeti növények betegség-ellenállóságának vizsgálata 
területén több évtizeden át magas színvonalon végzett munkája elismeréseként
dr. Gergely László, a  Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal Növénytermesztési és Kertészeti Igazgatóságának 
témavezetője részére,

a magyar komolyzenei élet figyelemre méltó tehetségeként elért nemzetközi és hazai sikerei, valamint zenei 
örökségünk népszerűsítését szolgáló művészete elismeréseként
György Ádám zongoraművész részére,

több évtizedes zenepedagógusi pályája során elért jelentős eredményei, valamint a  nemzetiségi zene területén 
kiemelkedő munkája elismeréseként
Gyurókovics Tibor zenepedagógus, a  barcsi Vikár Béla Állami Zeneiskola nyugalmazott trombita- és kamarazene- 
tanára részére,

négy évtizedes közművelődési munkája és rangos helytörténeti, honismereti tevékenysége elismeréseként
Hadobás Pál, az Edelényi Művelődési Központ, Könyvtár és Közérdekű Muzeális Kiállítóhely igazgatója részére,

kiemelkedő elméleti ismeretek és szakmai tapasztalat birtokában végzett másfél évtizedes példaértékű 
közszolgálati munkája, a közoktatás területén végzett magas színvonalú szakmai tevékenysége elismeréseként
Heckenast Gusztáv, Szombathely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala, Egészségügyi és Közszolgálati Osztály, 
Egészségügyi, Kulturális és Koordinációs Irodájának aljegyzői referense részére,

a nevelés iránti példás elkötelezettséggel végzett, több évtizedes munkája elismeréseként
Herold László, a Salgótarjáni Bolyai János Gimnázium nyugalmazott igazgatója és tanára részére,

a magyar zenei kultúra értékeinek mexikói megismertetése és népszerűsítése érdekében végzett sokrétű munkája 
elismeréseként
Hilliardné Ujj Emőke zongoraművész, zenetanár, a cancúni Magyar Kulturális Fesztiválok szervezője részére,

közel négy évtizedes példamutató orvosi munkája, jelentős irodalmi tevékenysége, illetve értékmentő 
népművészeti és régészeti gyűjtései elismeréseként
dr. Józsa Tivadar nyugalmazott orvos, író, költő részére,
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sokoldalú szerepábrázolási készséggel és gazdag bábtechnikai ismeretek birtokában végzett művészi munkája 
elismeréseként
Kemény István, a Budapest Bábszínház művésze részére,

a magyar mezőgazdaság fejlesztése iránt elkötelezett, több évtizeden át mintaszerűen végzett szakmai munkája 
elismeréseként
dr. Kocsis Endre, a Dunavölgye Zrt. igazgatóságának elnöke részére,

a kortárs magyar irodalmat gazdagító alkotásai, valamint jelentős oktatói tevékenysége elismeréseként
Koppány Zsolt költő, író, kritikus, esszéista, a József Attila Szabadegyetem volt tanára részére,

a Kárpát-medence késő rézkorával és kora bronzkorával kapcsolatos kutatásai, a  Magyarország Régészeti 
Topográfiája kutatási program szervezőjeként végzett kiváló munkája, valamint jelentős régészeti leletmentésekben 
való közreműködése elismeréseként
Ködmönné dr. Bondár Mária, a  Magyar Tudományos Akadémia Bölcsészettudományi Kutatóközpontja Régészeti 
Intézetének tudományos főmunkatársa részére,

jelentős, főként Haynald Lajos bíboros életének kutatása, illetve a  magyar–szentszéki kapcsolatok történetének 
feldolgozása terén meghatározó egyháztörténeti kutatómunkája, valamint a Vatikáni Levéltárral ápolt kapcsolatok 
fejlesztése érdekében végzett tevékenysége elismeréseként
Lakatos Andor, a Kalocsai Főegyházmegyei Levéltár vezetője részére,

hazánk erdei és erdészeti úthálózatának kialakítása, parkerdei sétautak tervezése, illetve jelentős 
kirándulóközpontok megvalósítása során végzett kiváló szakmai munkája elismeréseként
Lutonszky Zoltán, a  volt Mezőgazdasági és Élelmezésügyi Minisztérium nyugalmazott főosztályvezető-helyettese 
részére,

a tánckultúra továbbadása iránt elhivatott, állhatatos és példaértékű munkája elismeréseként
Mayer Károly Lászlóné nyugalmazott táncpedagógus, a Nagyatádi Fürjecske Néptánc Egyesület elnöke és művészeti 
vezetője részére,

példamutató, a térség fejlesztését és a helyi közösség összefogását elősegítő, elkötelezett településvezetői munkája 
elismeréseként
Mozsár Lászlóné, Jászágó község polgármestere részére,

közel hat évtizedes sportlövői, szakedzői, sportvezetői munkája, valamint kiemelkedően eredményes közösségépítő 
tevékenysége elismeréseként
Nagy Béla, a  Magyar Sportlövők Szövetségének elnökségi tagja, a  Technikai és Versenybíró Bizottság vezetője, 
a Budapesti Sportlövők Szövetségének főtitkára részére,

több évtizedes példaértékű közszolgálati munkája és felelősségteljes vezetői tevékenysége elismeréseként
dr. Nagy Zoltán, Pécs Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Pénzügyi Főosztály Adóügyi Osztályának vezetője 
részére,

a színház iránti elkötelezettséggel végzett példás szakmai munkája elismeréseként
Németh Katalin, a Nemzeti Táncszínház vezető művészeti menedzsere részére,

Tatabánya és térsége érdekében végzett meghatározó és példaértékű közéleti tevékenysége elismeréseként
Nika Miklós nyugalmazott nyomdász részére,

a magyar tudománytörténet, elsősorban a Bolyaiak életművének kutatása terén elért figyelemre méltó eredményei, 
valamint sokrétű pedagógiai tevékenysége elismeréseként
Oláh Anna fizikus, nyugalmazott tanár részére,
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az etnográfia és a muzeológia területén végzett magas színvonalú szakmai és vezetői munkája elismeréseként
dr. Páll István, a Sóstói Múzeumfalu nyugalmazott intézményvezetője részére,

öt évtizede töretlen újságírói munkája, a  nemzeti értékek bemutatása, a  különböző országokban élő magyar 
emberek közötti kapcsolat ápolása, illetve az  egészséges életmód népszerűsítése iránt egyaránt elhivatott 
tevékenysége elismeréseként
dr. Szalontai Éva újságíró, az Egészség-Élet című újság alapítója, főszerkesztője részére,

folyamatos megújulásra törekvő, állhatatos és elhivatott szakmai munkája elismeréseként
Szekeres János, a Szolnoki Műszaki Szakképzési Centrum felnőttképzési vezetője részére,

a köz szolgálatában évtizedeken át végzett, kimagasló színvonalú szakmai munkája elismeréseként
dr. Szelényi György, a Nemzetgazdasági Minisztérium nyugalmazott közigazgatási főtanácsadója részére,

Magyarország és a Koreai Köztársaság közötti ipari, felsőoktatási és tudományos kapcsolatok elmélyítése érdekében 
végzett munkája elismeréseként
dr. Szokol György, a Magyar–Koreai Műszaki Együttműködési Központ Alapítvány ügyvezető-főtitkára részére,

Cered, Szilaspogony és Zabar községek fejlődése és eredményes együttműködése érdekében végzett több 
évtizedes kiemelkedő jegyzői munkája elismeréseként
Szurok Sándorné, a Somoskőújfalui Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője részére,

világszerte nagyra értékelt, a magyar énekművészetet méltó módon képviselő művészi munkája elismeréseként
Szüle Tamás, a Magyar Állami Operaház szerződéses magánénekese részére,

a közösség javát szolgáló kitartó és lelkiismeretes munkája elismeréseként
Takács József, a  Mezőkövesdi Széchenyi István Katolikus Szakképző Iskola oktatója, helyi önkormányzati képviselő 
részére,

öt évtizedes kimagasló tudományos és oktatói pályája, különösen a gazdasági, kereskedelmi és polgári jog területén 
nagy jelentőségű életműve elismeréseként
dr. Tamás Lajos, a Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kara Polgári Jogi Tanszékének egyetemi tanára 
részére,

az ‘56-os kivégzettek és börtönbüntetést elszenvedettek emlékének ápolását szolgáló, odaadó tevékenysége 
elismeréseként
Tihanyi László Ernő, a  Szigethy Attila Alapítvány volt kuratóriumi elnöke, a  Szigethy Attila Társaság volt elnöke 
részére,

a pásztázó elektronmikroszkópia első számú hazai szaktekintélyeként végzett kiváló szakmai munkája, a  módszer 
metodikájának és alkalmazásainak fejlesztésével kapcsolatos kutatásai elismeréseként
Tóth Attila Lajos, a  Magyar Tudományos Akadémia Energiatudományi Kutatóközpontja Műszaki Fizikai és 
Anyagtudományi Intézetének tudományos főmunkatársa részére,

a táncművészekért végzett odaadó és eredményes oktató munkája elismeréseként
Turzóné Lábadi Gizella, a Magyar Táncművészeti Főiskola Nádasi Ferenc Gimnázium és Kollégiumának nevelőtanára 
részére,

innovatív vállalkozóként a  munkahelyteremtés és a  helyi értékek megőrzése iránt egyaránt elhivatott munkája, 
illetve magas szintű szakmai és cégvezetői tevékenysége elismeréseként
Vad Sándor aranykoszorús autófényező-mester részére,

Borsod-Abaúj-Zemplén megye két legjelentősebb vegyipari gyára, a  BorsodChem Rt. és a  TVK Rt. létesítése, 
működtetése és megmentése terén végzett sikeres munkája elismeréseként
Vanyó Pál, a tiszaújvárosi Tiszai Vegyi Kombinát nyugalmazott vezérigazgatója részére,
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a népzene iránti elkötelezettséggel végzett példás szakmai, kutatói és népzenegyűjtői, valamint előadóművészi 
munkája elismeréseként
Vavrinecz András népzenész, népzenetanár, népzenekutató, a Hagyományok Háza zenei könyvtárosa részére,

a köz szolgálata iránti elkötelezettséggel végzett, magas szintű szakmai és vezetői munkája elismeréseként
dr. Végh Ibolya, Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának aljegyzője, a  Közgazdasági Iroda 
vezetője részére,

az Operaház és az  Erkel Színház produkcióinak méltó megjelenítését szolgáló, értékes művészi munkája 
elismeréseként
Zenovitz Zénó Zoltán, a Magyar Állami Operaház festőművésze részére a

 MAGYAR ARANY ÉRDEMKERESZT
 polgári tagozata;

széles körű ismeretek és több mint három évtizedes szakmai tapasztalat birtokában végzett, példaszerű munkája 
elismeréseként
Diriczi Miklós tűzoltó ezredes, a Katasztrófavédelmi Oktatási Központ oktatási igazgatóhelyettese részére,

közel három évtizedes példaértékű szakmai munkája és felelősségteljes vezetői tevékenysége elismeréseként
Draskóczi Jenő rendőr alezredes, a Baranya Megyei Rendőr-főkapitányság Ellenőrzési Szolgálatának vezetője részére,

több mint két évtizedes szakmai tapasztalat birtokában végzett magas szintű szakmai munkája, illetve eredményes 
vezetői tevékenysége elismeréseként
Ézsiás Csaba rendőr alezredes, a  Terrorelhárítási Központ Személyvédelmi Igazgatósága I. Főosztályának vezetője 
részére,

több mint két évtizedes kiemelkedő szolgálatellátása és eredményes vezetői tevékenysége elismeréseként
Fok Róbert büntetés-végrehajtási ezredes, a  Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága Biztonsági 
Szolgálatának vezetője részére,

közel négy évtizedes katonai szolgálata során magas felkészültséggel és a  honvédelem ügye iránti példás 
elhivatottsággal végzett szakmai munkája elismeréseként
dr. Varga Bálint alezredes, a Magyar Honvédség 2. Különleges Rendeltetésű Ezredének törzsfőnöke részére a

 MAGYAR ARANY ÉRDEMKERESZT
 katonai tagozata

kitüntetést adományozom.

Budapest, 2016. március 7.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Budapest, 2016. március 8.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

KEH ügyszám: VIII-1/01632-2/2016.
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A köztársasági elnök 80/2016. (III. 17.) 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 gasztronómiai hagyományok továbbadása és a magyar ifjúság értékalapú nevelése terén szerzett érdemei 
elimeréseként
Ács Imre, a Kecskeméti Szakképzési Centrum Széchenyi István Idegenforgalmi, Vendéglátóipari Szakközépiskola és 
Szakiskola tanára, mesterpedagógus részére,

az árvízvédekezéssel, vízminőségi kárelhárítással, folyógazdálkodással és a  Kis-Balaton Vízvédelmi Rendszerével 
kapcsolatos, értékes szakmai munkája elismeréseként
Bíróné Dugmanits Ágnes, a  Nyugat-dunántúli Vízügyi Igazgatóság Árvízvédelmi és Folyógazdálkodási Osztályának 
vezetője részére,

az 1956-os forradalom és szabadságharc idején a személyét ért meghurcoltatás ellenére tanúsított bátor helytállása, 
valamint a forradalom eszmeiségét éltető tevékenysége elismeréseként
dr. Csank István nyugalmazott jogtanácsos részére,

több mint két évtizedes kiemelkedő szakmai és vezetői tevékenysége elismeréseként
Forgóné Kroboth Zsuzsanna, Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzata Igazgatási Osztályának vezetője részére,

négy évtizedes, kiemelkedő gyermekkönyvtárosi munkája, valamint kiadványszerkesztő és rendezvényszervező 
tevékenysége elismeréseként
Horváth Anikó, a zalaegerszegi Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtár gyermekkönyvtárosa részére,

a kar és a  kari tanács működéséhez szükséges dokumentációs és adminisztrációs feladatok terén, valamint 
a könyvtár és levéltár vezetőjeként végzett példaszerű munkája elismeréseként
Horváthné Pőr Csilla, a  Pannon Egyetem Georgikon Kara Könyvtár és Levéltárának igazgatója, a  Dékáni Titkárság 
vezetője részére,

értékes edzői tevékenysége, valamint több évtizeden át példás elhivatottsággal végzett testnevelő tanári munkája 
elismeréseként
Kápolnai László labdarúgó edző, a  Mezőcsáti Református Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola 
nyugalmazott pedagógusa részére,

Somogy megye kulturális értékeit az  intézményi rendezvényszervezés, valamint az  elektronikus és írott sajtó 
eszközeivel népszerűsítő szervező tevékenysége elismeréseként
Lőrincz Sándor újságíró, író, a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Somogy Megyei Kirendeltségének vezető 
főtanácsosa részére,

odaadó és lelkiismeretes szakmai munkája elismeréseként
Magony Enikő, a Pesti Magyar Színház korrepetitora és zongoristája részére,

a javítóintézeti nevelés rendszerének komplex értelmezését és megújítását célzó szakmai munkája elismeréseként
Magyari László, az Emberi Erőforrások Minisztériuma Debreceni Javítóintézetének megbízott igazgatója részére,

nemzetközileg is sikeres, koncert- és operaénekesként is kimagasló színvonalú művészi munkája elismeréseként
Pasztircsák Polina, a Magyar Állami Operaház operaénekese részére,

a tehetséggondozás területén végzett odaadó és elkötelezett munkája elismeréseként
Ráczné Weisz Mária, a szolnoki Széchenyi István Gimnázium intézményvezető-helyettese részére,
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a magyar és roma népzene hagyományait külföldön és hazánkban is nagy sikerrel népszerűsítő muzsikusi 
tevékenysége elismeréseként
Sárközi Béla előadóművész, zenekarvezető, prímás részére,

a gondjaira bízott erdők természeti, gazdasági és turisztikai értékeinek gyarapítása iránt elhivatott szakmai és 
közösségi tevékenysége elismeréseként
Szarvas István, az Ipoly Erdő Zrt. Salgótarjáni Erdészetének nyugalmazott kerületvezető erdésze részére,

értékes szakmai munkája, valamint jelentős szervező tevékenysége elismeréseként
dr. Szatmáriné Kontra Márta, a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal Növény-, Talaj- és Agrárkörnyezet-védelmi 
Igazgatóságának nyugalmazott engedélyezési mérnökszakértője részére,

közel három évtizedes magas színvonalú köztisztviselői munkája, valamint a  településkép szabályozásával 
kapcsolatos feltételrendszer kialakítása és a  településrendezés terén végzett példás szakmai munkája 
elismeréseként
Sziki Gyula, Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Főépítészi Irodájának vezetője részére,

a megye helytörténeti értékeinek és szokásainak megőrzését szolgáló sokrétű tevékenysége elismeréseként
Tuba László, a Győri Kisfaludy Károly Könyvtár nyugalmazott igazgatója részére,

az állategészségügy területén hosszú időn át mintaszerűen végzett munkája elismeréseként
Woynárovichné dr. Láng Mária, a  Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal Állategészségügyi Diagnosztikai 
Igazgatóságának nyugalmazott laboratóriumi állatorvosa részére,

Nógrád megye életében meghatározó, a  gyógyítás iránti példás elkötelezettséggel végzett szakmai munkája 
elismeréseként
Wroczynskiné dr. Mihók Olga belgyógyász szakorvos, háziorvos részére a

 MAGYAR EZÜST ÉRDEMKERESZT
 polgári tagozata;

széles körű ismeretek, illetve vezetői és szakmai tapasztalatok birtokában közel három évtizede végzett példaértékű 
igazgatásrendészeti munkája elismeréseként
Gazsi Lászlóné rendőr alezredes, a  Budapesti Rendőr-főkapitányság Rendészeti Szervek, Igazgatásrendészeti 
Főosztály Rendészeti és Fegyverengedélyügyi Osztálya Rendészeti és Engedélyügyi Alosztályának vezetője részére,

alapos szakmai ismeretek és tapasztalat birtokában több mint két évtizede végzett, példaértékű körzeti megbízotti 
munkája elismeréseként
Luczi Jenő címzetes rendőr főtörzszászlós, a Zala Megyei Rendőr-főkapitányság Zalaegerszegi Rendőrkapitánysága 
Gellénháza Rendőrőrsének körzeti megbízottja részére,

kiemelkedő bűnügyi-technikai ismeretek és szakmai tapasztalat birtokában több mint két évtizede végzett, 
példaértékű munkája elismeréseként
Ludányi Gyula címzetes rendőr főtörzszászlós, a Heves Megyei Rendőr-főkapitányság Bűnügyi Igazgatósága Bűnügyi 
Technikai Osztályának bűnügyi technikusa részére,

a magyar légierő állományában, valamint a hazai árvízvédelem terén végzett magas szintű munkája elismeréseként
Pelczéder Gyula József alezredes, a Magyar Honvédség 86. Szolnok Helikopter Bázisa Felderítő Főnökségének főnöke 
részére,

közrendvédelmi, valamint bűnügyi területen szerzett szakmai tapasztalatok birtokában két és fél évtizede végzett 
példaértékű bűnügyi technikusi munkája elismeréseként
Szabó Gábor címzetes rendőr főtörzszászlós, a Békés Megyei Rendőr-főkapitányság Bűnügyi Igazgatósága Bűnügyi-
Technikai Osztályának bűnügyi technikusa részére,



M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2016. évi 36. szám 3821

magas szintű ismeretek és szakmai tapasztalat birtokában közel három évtizede végzett példaértékű helyszínelő és 
balesetvizsgáló munkája elismeréseként
Szabó-Szűcs Imre címzetes rendőr főtörzszászlós, a  Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság Szentesi 
Rendőrkapitányság Rendészeti Osztálya Közlekedésrendészeti Alosztályának helyszínelője és balesetvizsgálója 
részére,

magas szintű ismeretek és szakmai tapasztalat birtokában közel három évtizede végzett példaértékű szakmai 
munkája elismeréseként
Szávity József rendőr főtörzsőrmester, a  Budapesti Rendőr-főkapitányság Bűnügyi Szervek Bűnügyi Technikai 
Osztálya Bűnügyi Kutyavezető Alosztályának bűnügyi kutyavezetője részére,

a tömeges bevándorlás okozta feladatokra vezényelt katonák lelkigondozása terén végzett odaadó szolgálata 
elismeréseként
Takács Tamás alezredes, a  Honvédelmi Minisztérium Tábori Lelkészi Szolgálata Katolikus Tábori Püspökségének 
kiemelt vezető tábori lelkésze részére a

 MAGYAR EZÜST ÉRDEMKERESZT
 katonai tagozata;

több mint másfél évtizedes, felelősségteljesen végzett szakmai munkája elismeréseként
Ács László, a Belügyminisztérium Ellenőrzési Főosztálya Belső Ellenőrzési Osztályának költségvetési ellenőre részére,

több mint két és fél évtizedes, igényes szakmai munkája elismeréseként
Békési Zsolt, a  Belügyminisztérium Nemzetközi Oktatási Központ Gazdasági és Nemzetközi Ellátó Osztálya Ellátó 
Alosztályának konyhafőnöke részére,

a lokális és regionális kulturális értékek megőrzése mellett a  kreatív kezdeményezések megvalósulását is segítő, 
sokoldalú kultúrateremtő tevékenysége elismeréseként
Bordás István, a Sárospataki Képtár vezetője részére,

a magyar népzenét külföldön és hazánkban is nagy sikerrel népszerűsítő énekművészi pályája elismeréseként
Csala Judit előadóművész, magyar nóta- és népdalénekes részére,

a tehetséggondozás iránti példás alázattal végzett zenei nevelői munkája elismeréseként
Greksa László fuvolatanár, mesterpedagógus, közoktatási szakértő, a  szegedi Király-König Péter Zeneiskola Fúvós 
Tanszakának volt vezetője részére,

a bábkészítő szakma hagyományait és értékeit továbbörökítő, rangos munkája elismeréseként
Gulyásné Dóczi Lívia, a Budapest Bábszínház bábkészítő csoportvezetője részére,

a gyermekek és a pedagógusok szolgálata jegyében végzett, értékes tanügyigazgatási munkája elismeréseként
Hajdú Györgyné, Budapest Főváros XIII. kerületi Polgármesteri Hivatalának nyugalmazott köznevelési referense 
részére,

a népi kerámia hagyományait ápoló és megújító művészi munkája elismeréseként
Hidvéginé Chlumetzky Ildikó fazekas népi iparművész részére,

az elzászi magyarság identitásának megőrzése, illetve a  magyar kultúra népszerűsítése érdekében végzett 
tevékenysége elismeréseként
Jacky-Szalóki Anna, az alsó-elzászi Magyar Kulturális Egyesület elnöke részére,

a táncművészetért magas színvonalon, nagy elhivatottsággal végzett szakmai munkája elismeréseként
Keszeiné Tóth Bernadett, a Győri Balett művészeti titkára részére,
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a hagyományos magyar és roma népzenét képviselő muzsikusi tevékenysége elismeréseként
Lólé Mihály előadóművész, a Rajkó Művészegyüttes tagja részére,

a táncművészet területén kiemelkedő szakmai munkája elismeréseként
Paál Krisztina, a Kispesti Alapfokú Művészetoktatási Intézmény táncpedagógusa részére,

közel három évtizedes, értékes közszolgálati tevékenysége elismeréseként
Paczona Róbertné, Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Szervezési Csoportjának titkársági 
referense részére,

két és fél évtizedes, példás szakmai munkája elismeréseként
Piláth Istvánné, a Büntetés-végrehajtási Szervezet Oktatási, Továbbképzési és Rehabilitációs Központja Vendéglátási 
Osztályának szakácsa részére,

kimagasló táncművészete, illetve a  népi kultúra kincseinek továbbadását szolgáló néptáncpedagógusi munkája 
elismeréseként
Rab Edina táncművész, a Honvéd Együttes – Magyar Nemzeti Táncegyüttes táncos szólistája részére,

magas színvonalú szakmai munkája, valamint a  tömeges bevándorlás okozta válsághelyzet kezelését segítő 
logisztikai feladatok ellátásában való közreműködése elismeréseként
Rácz Mihály, a  Magyar Honvédség 5. Bocskai István Lövészdandár Helyőrségtámogató Parancsnokság 
Bázis-üzemeltető Alosztálya Technikai Kiszolgáló Állomásának részlegvezetője részére,

kivételes védőnői, gyermek- és ifjúságvédelmi munkája, illetve sokszínű és áldozatkész társadalmi tevékenysége 
elismeréseként
Szakácsné Szabó Zsuzsanna, Tényő és Sokorópátka községek védőnője, a  Sokorópátkai Vöröskereszt 
Alapszervezetének titkára részére,

több évtizede magas színvonalon végzett szakmai munkája, a vízgazdálkodási- és vízgyűjtő-gazdálkodási tervezés 
területén kitűnő kutatói tevékenysége elismeréseként
Szalay Miklós, az Országos Vízügyi Főigazgatóság vízkészlet-gazdálkodási szakértője, projektmenedzsere részére,

a világ számos pontjáról Magyarországra érkező tudósok és kutatók kényelmét szolgáló, odaadó vendéglátói 
munkája elismeréseként
Varga Erika Éva, a  Magyar Tudományos Akadémia Létesítménygazdálkodási Központ, Domus Vendégházának 
vezetője részére a

 MAGYAR BRONZ ÉRDEMKERESZT
 polgári tagozata;

szolgálata teljesítése során, illetve nemzetközi és hazai gyakorlatokon végzett kiemelkedő munkája elismeréseként
Borbényiné dr. Pusztai Erzsébet orvos alezredes, a Magyar Honvédség 5. Bocskai István Lövészdandárja Egészségügyi 
Központjának parancsnoka részére,

közel két évtizede példamutató igyekezettel ellátott szolgálata elismeréseként
Molnár István címzetes büntetés-végrehajtási főtörzsőrmester, a  Közép-dunántúli Országos Büntetés-végrehajtási 
Intézet biztonsági felügyelője részére,
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több mint két évtizede példamutató szakszerűséggel ellátott szolgálata elismeréseként
Somornai Lajos címzetes büntetés-végrehajtási főtörzszászlós, a  Sopronkőhidai Fegyház és Börtön 
körlet-főfelügyelője részére a

 MAGYAR BRONZ ÉRDEMKERESZT
 katonai tagozata

kitüntetést adományozom.

Budapest, 2016. március 7.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Budapest, 2016. március 8.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

KEH ügyszám: VIII-1/01633-2/2016.

A köztársasági elnök 81/2016. (III. 17.) 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 egyetemes magyar kultúrát gazdagító irodalmi alkotásai, valamint az  erdélyi magyarság identitásának 
megőrzése, kulturális és közéletének felvirágoztatása iránt elkötelezett, sokrétű és nagyvonalú támogató 
tevékenysége elismeréseként
Böszörményi Zoltán József Attila-díjas író, költő, az Irodalmi Jelen főszerkesztője részére,

az amerikai magyarság kulturális életét kibontakoztató, az  intézményes keretek megszervezése mellett 
a működtetés terén is kimagasló, önzetlen és fáradhatatlan munkája elismeréseként
dr. Somogyi Balázs, a  Connecticuti Magyar Kulturális Egyesület alapító elnöke, a  New York-i 1956-os Magyar 
Emlékmű Bizottság alelnöke részére,

az alkotmányjog területén kiemelkedő, többek között az  alkotmányosság értékeinek bemutatására és a  román 
alkotmányjog megismertetésére irányuló munkája, valamint jelentős egyetemi oktatói tevékenysége elismeréseként
dr. Varga Attila, a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem Jogtudományi Karának egyetemi docense részére a

 MAGYAR ÉRDEMREND
 középkeresztje
 polgári tagozata

kitüntetést adományozom.

Budapest, 2016. március 7.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök
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Ellenjegyzem:

Budapest, 2016. március 8.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

KEH ügyszám: VIII-1/01637-2/2016.

A köztársasági elnök 82/2016. (III. 17.) 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 felvidéki magyar közösség jog- és érdekérvényesítése, különösen az  emberi jogok védelme, valamint a  nők 
helyzetének javítása terén végzett elkötelezett és fáradhatatlan munkája elismeréseként
Bauer Edit, a Magyar Közösség Pártjának volt európai parlamenti képviselője részére,

a kanadai magyarság érdekében végzett, a  magyar kultúra megismertetését és népszerűsítését szolgáló sokrétű 
szervezőmunkája, valamint a  Kárpát-medencei magyarok támogatása terén kivételesen odaadó és elkötelezett 
karitatív tevékenysége elismeréseként
Bessenyeiné Somorjai Ágnes, a Kanadai Magyar Kulturális Tanács örökös tiszteletbeli elnöke részére,

a Magyarország és a  Koreai Köztársaság közötti, főként a  tudományos és kulturális élet, valamint a  sport terén 
kimagasló együttműködés fejlesztését szolgáló sokrétű szervező tevékenysége elismeréseként
Chang Hosung, a szöuli Dankook Egyetem rektora részére,

a magyar–izraeli tudományos és társadalmi kapcsolatok elmélyítését szolgáló sokrétű és elkötelezett tevékenysége 
elismeréseként
Daniel Hershkowitz, az  izraeli Bar Ilan Egyetem elnöke, a  Magyar–Izraeli Tudományos Társaság tiszteletbeli elnöke 
részére,

fél évszázados, elsősorban a  munkaorvostan területén nagyra becsült tudományos életműve, valamint 
a  marosvásárhelyi szakklinika megalapítása, illetve a  marosvásárhelyi sportélet fejlesztése érdekében végzett 
tevékenysége elismeréseként
dr. Dienes Sándor Lajos, a Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem nyugalmazott tanszékvezető egyetemi 
tanára részére,

Magyarország és a magyar gasztronómia iránti elkötelezettsége, elsősorban a mangalica sertésfajta magyarországi 
tenyésztésének újraindítása, a fajta megmentése, valamint a magyar sertéshús-export növelése érdekében végzett 
felelősségteljes munkája elismeréseként
Juan Vicente Olmos Llorente, a Jamones Segovia és a Grupo Monte Nevado vezérigazgatója részére,

a Magyarország és az  Egyesült Arab Emírségek közötti gazdasági és társadalmi kapcsolatok fejlesztését szolgáló, 
kiemelkedő jelentőségű tevékenysége elismerésként
Khalaf Ahmad Al Habtoor, az Al Habtoor Group elnöke, a Dubai National Insurance and Reinsurance Company elnöke 
részére,
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nemzetközi szervezetekben folytatott, a  határon túli magyarság jogérvényesítését célzó áldozatos tevékenysége, 
különösen a  csángóföldi magyar nyelvoktatás, valamint a  Kanadában élő magyar közösség érdekében végzett 
munkája elismeréseként
Komlóssy József György, az  Európa Tanács szakértője, a  Közép-Kelet-Európai Nemzeti Kisebbségeket Támogató 
Tanács alelnöke részére,

a magyar–dán kapcsolatok fejlesztését, valamint Kelet-Magyarország gazdasági életének fellendítését főként új 
munkahelyek megteremtésével szolgáló tevékenysége elismeréseként
Lars Rasmussen, a Coloplast A/S elnök-vezérigazgatója részére,

a magyar–amerikai kapcsolatok ápolását, valamint Magyarország tengerentúli népszerűsítését szolgáló 
tevékenysége elismeréseként
Marcia Carolyn Kaptur, az Amerikai Egyesült Államok Kongresszusának képviselője, a Kongresszusi Magyar Amerikai 
Caucus társelnöke részére,

az erdélyi helikoni munkaközösség leveleinek és iratainak összeállítása, valamint Bánffy Miklós életművének 
szakszerű feltárása érdekében végzett munkája, továbbá a még élő erdélyi arisztokratákról szóló dokumentumfilm-
sorozata és a mára nélkülözhetetlenné vált dokumentumkötetei, monográfiái elismeréseként
Marosi Ildikó irodalomtörténész, újságíró, szerkesztő részére,

a magyar–olasz kapcsolatok fejlesztése és a  közép-európai együttműködés erősítése érdekében végzett több 
évtizedes fáradhatatlan tevékenysége elismeréseként
Paolo Petiziol, az Associazione Culturale Mitteleuropa elnöke részére,

a voronyezsi temetőben nyugvó magyar katonák sírjainak gondozása és emlékük ápolása terén, valamint a magyar 
és az orosz nép közötti megbékélés érdekében végzett odaadó szolgálata elismeréseként
Pjotr Petrov, a Voronyezsi Egyházmegye papja részére,

termékeny és sokoldalú, a  teológia, a  filozófia és az  irodalom területén egyaránt kiemelkedő életműve, valamint 
római emigrációja idején a  nyugati szakirodalomtól elzárt magyar szellemi és kulturális életet gazdagító 
tevékenysége elismeréseként
Szabó Ferenc jezsuita szerzetes, teológus, költő, publicista, rádiós szerkesztő, a  váci Apor Vilmos Katolikus Főiskola 
tanára, a Távlatok című folyóirat főszerkesztője részére,

a vajdasági magyar tudományos életben meghatározó, a  polgári, kisebbségi és emberi jogokkal, illetve a  polgári 
jogi kodifikációval kapcsolatos nagyhatású kutatásai és publikációi, valamint több évtizedes egyetemi oktatói 
munkája elismeréseként
dr. Szalma József, a  Magyar Tudományos Akadémia doktora, a  Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és 
Jogtudományi Karának egyetemi tanára, a Vajdasági Tudományos és Művészeti Akadémia rendes tagja, a Vajdasági 
Magyar Tudományos Társaság alapító tagja és elnöke részére a

 MAGYAR ÉRDEMREND
 tisztikeresztje
 polgári tagozata;

a kanadai magyarok identitásának és kulturális gyökereinek megőrzése iránt elkötelezett szervező tevékenysége 
elismeréseként
Ábrahám Tibor, a Magyar Diaszpóra Tanács kanadai társelnöke részére,

Magyarország objektív ausztriai megítélését a  magyarországi események és folyamatok tényszerű bemutatásával 
elősegítő publicisztikai tevékenysége elismeréseként
Andreas Untenberger újságíró, publicista részére,



3826 M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2016. évi 36. szám 

a magyar–kanadai kapcsolatok elmélyítése és a  vancouveri magyar közösség támogatása terén egyaránt 
kiemelkedő tevékenysége elismeréseként
Andrew Saxton, a kanadai Konzervatív Párt politikusa, a Saxton Capital Corporation vezetője részére,

az erdélyi magyar tudomány és oktatás terén nagyra értékelt oktatói munkája elismeréseként
dr. Biró Domokos, a  Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem Gépészmérnöki Tanszékének egyetemi docense 
részére,

a sydney-i magyarok érdekében végzett több évtizedes önkéntes munkája, valamint az  ausztráliai magyar 
külképviselet konzuli tevékenységének önzetlen támogatása elismeréseként
Deák Zoltán, a sydney-i Délvidéki Magyar Szövetség elnöke részére,

az erdészet és vadászat szakterületén végzett értékes munkája, valamit Erdély és az  anyaország közötti szakmai 
együttműködés, kapcsolattartás és segítségnyújtás terén végzett tevékenysége elismeréseként
Dimény György, a Berecki Magánerdészet vezetője részére,

a felvidéki magyarság összetartozását erősítő, illetve nemzeti, kulturális és nyelvi identitásának megőrzését szolgáló 
tevékenysége elismeréseként
Dráfi Mátyás Jászai Mari-díjas színművész, érdemes művész, a  Komáromi Jókai Színház örökös tagja, a  komáromi 
Teátrum Színházi Polgári Társulás társvezetője részére,

kiemelkedő szakmai-tudományos munkája, illetve a  vajdasági magyar közösségért végzett önzetlen társadalmi 
munkája elismeréseként
dr. Dujmovics Ferenc, a  Vajdasági Klinikai Központ nyugalmazott igazgatóhelyettese, az  Újvidéki Egyetem 
Orvostudományi Kara Kórélettan Tanszékének volt tanszékvezető egyetemi tanára részére,

a magyar irodalom és kultúra értékeinek észtországi megismertetése, valamint a magyar–észt kulturális kapcsolatok 
erősítése érdekében végzett elkötelezett munkája elismeréseként
Ellen Niit költő, műfordító részére,

emlékezetes alakításokat magába foglaló, elsőrangú művészi pályája, illetve a  vajdasági magyar intézményes és 
amatőr színházi élet fejlesztését szolgáló odaadó munkája elismeréseként
Faragó Árpád színművész, színházi szakíró részére,

a muravidéki kétnyelvű területen végzett több évtizedes lelkigondozói szolgálata elismeréseként
Franc Režonja, a muraszombati püspök nemzetiségi közösségekért felelős vikáriusa részére,

számos lenyűgöző világzenei produkció mellett a  magyar zsidó zenei hagyományt éltető, illetve számos magyar 
zenész nemzetközi megismertetését közös projektekkel is szolgáló, magas színvonalú előadóművészi tevékenysége 
elismeréseként
Frank London Grammy-díjas trombitás, zeneszerző részére,

a magyar–német párbeszéd elősegítése, illetve a  kedvezőbb Magyarország-kép kialakítása és hazánk objektív 
németországi megítélése érdekében végzett példamutató tevékenysége elismeréseként
Friedrich Heupel, a Német Szövetségi Külügyminisztérium nyugalmazott tolmácsa, a
Magyar–Német Társaság tagja részére,

színházi és filmszerepekben egyaránt kitűnő alakításai, valamint jelentős oktatói tevékenysége elismeréseként
Hatházi András Jászai Mari-díjas színművész, rendező, a  Babeş-Bolyai Tudományegyetem Színház és Televízió 
Karának egyetemi tanára részére,

a magyar–német gazdasági kapcsolatok fejlesztése és az  Észak-Rajna–Vesztfália tartományban tanuló magyar 
hallgatók támogatása terén egyaránt jelentős tevékenysége elismeréseként
Heinz Soth, a CDU Szenior Szövetségének szövetségi pénztárnoka, a CDU Észak-Rajna–Vesztfália tartományi Szenior 
Szövetségének ügyvezető igazgatója részére,
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Magyarország, főként a magyar borok nemzetközi népszerűsítése érdekében végzett tevékenysége elismeréseként
Hugh Johnson borszakíró, a Royal Tokaji Borászati Zrt. alapítója, a londoni Metropolitan Public Gardens Association 
elnöke részére,

a magyar kultúrát gazdagító sokoldalú alkotóművészete, valamint jelentős pedagógusi és művészeti szervező 
tevékenysége elismeréseként
Hunyadi László szobrász- és ötvösművész, a Magyar Művészeti Akadémia rendes tagja részére,

a magyar–német gazdasági kapcsolatok erősítését és a  hazai befektetések növekedését elősegítő vállalatvezetői 
tevékenysége elismeréseként
Javier Gonzales Pareja, a magyarországi Bosch Csoport vezetője, a Robert Bosch Kft. ügyvezető igazgatója részére,

Kárpát-medence szerte nagyra értékelt rendezői, valamint kivételesen gazdag és érdemdús drámaírói életútja 
elismeréseként
Kincses Elemér író, drámaíró, rendező részére,

a magyarországi rászorulók megsegítése érdekében végzett odaadó karitatív tevékenysége elismeréseként
Klaus Fritz Höhn, a Katolikus Karitász németországi rendkívüli nagykövete részére,

a magyar–orosz kulturális kapcsolatok, főként a  komolyzenei együttműködések szorosabbra fűzését szolgáló, 
odaadó tevékenysége elismeréseként
Lidia Volchek zenepedagógus, a Konzervatóriumok Fesztiválja igazgatója, a Szentpétervári Állami Rimszkij-Korszakov 
Konzervatórium Zongora Tanszakának docense részére,

a magyar–kanadai kapcsolatok elmélyítését szolgáló, a magyar gazdaságot új munkahelyek teremtésével élénkítő 
munkája, valamint példamutató művészetpártoló és karitatív tevékenysége elismeréseként
Linda Hasenfratz, a  kanadai Linamar Corporation ügyvezető igazgatója, az  Észak-Amerikai Versenytanács kanadai 
elnöke, a  Kanadai Vállalatvezetők Tanácsának alelnöke, az  Eredeti Alkatrészeket Gyártók Szövetségének elnöke 
részére,

a magyar népi kultúra egyesült államokbeli megmutatkozását kulturális programok, valamint magyar művészek 
fellépéseinek megszervezésével lehetővé tevő, értékes önkéntes tevékenysége elismeréseként
Magyar Kálmán, az Amerikai Magyar Folklór Központ igazgatója, az AMCO Kft. tulajdonos ügyvezetője részére,

a nyugat-ausztráliai magyar közösség érdekében végzett közel két évtizedes odaadó munkája elismeréseként
Molnár György, Magyarország perthi tiszteletbeli konzulja részére,

a délvidéki magyarság művelődése, kulturális életének gazdagítása érdekében végzett sokrétű tevékenysége 
elismeréseként
Pál Károly, a  bácsfeketehegyi Feketics Művelődési Egyesület elnöke, a Vajdasági Magyar Szövetség volt ügyvezető 
alelnöke részére,

kivételes elkötelezettséggel és empátiával végzett konzuli munkája, a  magyar közösség összetartása  
és a magyar–kanadai kapcsolatok előmozdítása terén egyaránt rendkívül eredményes tevékenysége elismeréseként
Szentmihályi Gyula, Magyarország montreáli tiszteletbeli konzulja részére,

a németországi magyar közösségek nemzeti identitásának megőrzését szolgáló, ugyanakkor a Magyarországról és 
Romániából áttelepült német nemzetiségiek életében is nagy jelentőségű lelkipásztori tevékenysége elismeréseként
dr. Tempfli Imre, a stuttgarti Szent Gellért Magyar Katolikus Egyházközség plébánosa részére,

a gazdasági és kereskedelmi jog területén elért tudományos eredményei, jelentős publikációs tevékenysége és 
egyetemi oktatói munkája elismeréseként
dr. Veress Emőd, a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem Jogtudományi Intézetének igazgatója részére,
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az erdélyi magyar közgazdaság-tudomány szervezésében elért, nemzetközileg is nagyra becsült eredményei, 
valamint a magyarországi és erdélyi oktatási, illetve kutatási kapcsolatok kiépítésében játszott meghatározó szerepe 
elismeréseként
Vincze Mária Magdolna, a  Babeş-Bolyai Tudományegyetem Közgazdaság- és Gazdálkodástudományi Karának 
professor emeritusa, az  Erdélyi Múzeum-Egyesület Jog-, Közgazdaság- és Társadalomtudományi Szakosztályának 
elnöke, a Romániai Magyar Közgazdász Társaság alapítója és volt alelnöke részére,

az európai lövészsport fejlesztése, valamint a  magyar lövészsport kibontakozása és nemzetközi kapcsolatainak 
előmozdítása érdekében végzett munkája elismeréseként
Vlagyimir Liszin, az Európai Sportlövő Szövetség és a Nyári Olimpiai Sportok Összoroszországi Szövetségének elnöke 
részére,

a magyar–kínai oktatási és kulturális kapcsolatok fejlesztése iránt elkötelezett és odaadó munkája, a magyarországi 
Konfuciusz Intézetek hálózatának bővítése és továbbfejlesztése, valamint a  kínai nyelvoktatás hazai közép- és 
felsőoktatási intézményekben történő népszerűsítése terén kiemelt jelentőségű tevékenysége elismeréseként
Xu Lin államminiszter, a  Konfuciusz Intézetek Főigazgatóságának vezetője, a  Kínai Nyelvoktatási Tanács (Hanban) 
igazgatója részére a

 MAGYAR ÉRDEMREND
 lovagkeresztje
 polgári tagozata

kitüntetést adományozom.

Budapest, 2016. március 7.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Budapest, 2016. március 8.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

KEH ügyszám: VIII-1/01639-2/2016.

A köztársasági elnök 83/2016. (III. 17.) 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 felvidéki magyarság társadalmi, politikai és kulturális életét meghatározó, több évtizedes közösségszervező és 
népművelő tevékenysége elismeréseként
Dániel Erzsébet, a  Limes-Anavum Regionális Honismereti Társulás, a  Csemadok Alapszervezet és a  Szülőföldért 
Polgári Társulás Nána elnöke részére,
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Felső-Háromszék és Kézdivásárhely kulturális értékeinek megőrzését célzó, sokrétű és odaadó munkája 
elismeréseként
Dimény Attila, a kézdivásárhelyi Céhtörténeti Múzeum igazgatója, a Kézdivásárhelyi Múzeumbarátok Egyesületének 
alapító elnöke, a zabolai Pro Museum Egyesület alapító tagja és alelnöke részére,

a winnipegi magyarság összefogása, valamint a  magyar kultúra és népi hagyományok megismertetése és 
népszerűsítése érdekében végzett munkája elismeréseként
Elizabeth Kovach, a  Kapisztrán Magyar Néptáncegyüttes vezetője, a  Nyugat-kanadai Magyar Néptáncfesztivál 
társszervezője részére,

a bánsági magyar közösség megmaradása érdekében végzett kimagasló szakmai tevékenysége és példaértékű 
közéleti szerepvállalása elismeréseként
dr. Erdei Ildikó, a temesvári Bartók Béla Elméleti Líceum igazgatója, a Temes Megyei Civil Tanács elnöke részére,

a vajdasági magyar közösség nyelvének és kultúrájának megőrzése érdekében végzett kiemelkedő szakmai 
munkája elismeréseként
Fodor István, a Magyar Szó újvidéki napilap újságírója részére,

magas színvonalú művészi munkája, gazdag életműve elismeréseként
Hollán Sándor festőművész részére,

az általa vezetett település magyar történelmi emlékeinek ápolása iránt elkötelezett tevékenysége elismeréseként
Jozef Kuziak, Margonya község polgármestere részére,

a szlavóniai magyarság oktatása és nevelése terén végzett több évtizedes tevékenysége elismeréseként
Kelemen Dávid, a Szentlászlói Általános Iskola nyugalmazott igazgatója részére,

a kárpátaljai kertészmérnökképzésben és a  középiskolai környezeti nevelés terén végzett kiemelkedő 
oktatómunkája elismeréseként
Kohut Erzsébet, a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola docense részére,

a helyi magyar közösség szervezeteiben és eseményein végzett több évtizedes önkéntes munkája elismeréseként
Koszka Árpád João, a Spiralis Consultoria Ltda. tulajdonosa, a Sao Pauló-i Magyar Iskola vezetője, a Sao Pauló-i Balázs 
Péter Otthon volt igazgatója részére,

az egyetemes magyar kultúrát színesítő, különösen az erdélyi magyar képzőművészetet gazdagító alkotóművészete 
elismeréseként
Kosztándi Jenő képzőművész részére,

a victoriai magyar közösség, valamint az  ausztráliai magyar cserkészet érdekében végzett odaadó tevékenysége 
elismeréseként
Kovássy Mariánna Gabriella, a Külföldi Magyar Cserkészszövetség IV. Kerületének nyugalmazott cserkészparancsnoka 
részére,

a magyar és német diákok történelmi ismereteit a  holokauszt során elszenvedett személyes megpróbáltatásainak 
hiteles elbeszélésével gyarapító tevékenysége elismeréseként
Leslie Schwartz nyomdász részére,

a kortárs erdélyi és az  egyetemes magyar irodalmat egyaránt gazdagító, a  magyarság sorskérdéseivel foglalkozó 
írásai elismeréseként
Lőrincz György író, a székelyudvarhelyi Erdély Magyar Irodalmáért Alapítvány alapító elnöke részére,

a székelyek szellemi és tárgyi hagyatékának felkutatása és továbbadása, valamint az  egyetemes és népi kultúra 
megismertetését célzó oktató-nevelő munkája elismeréseként
Molnár Piroska nyugalmazott tanító részére,
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a moldvai csángó magyarság nyelvi megmaradását szolgáló, elkötelezett munkája elismeréseként
Oláh-Gál Elvira rádiós újságíró, a Kossuth Rádió székelyföldi tudósítója részére,

az erdélyi magyarság, különösen Sztána község megújulása érdekében végzett nemzetmegtartó és hagyományőrző 
tevékenysége elismeréseként
Papp Hunor Zsolt református lelkész részére,

több mint két évtizedes kiemelkedő szólótáncosi pályája, valamint jelentős alkotó- és oktatómunkája elismeréseként
Péter László néptáncművész, koreográfus, a Hargita Nemzeti Székely Népi Együttes tagja részére,

a délvidéki magyarság kulturális életét gazdagító, a nemzeti hagyományok ápolását célzó munkája elismeréseként
Rancz Károly, a pancsovai Petőfi Sándor Művelődési Egyesület vezetője, a Maroknyi Néptáncegyüttes elnöke részére,

a felvidéki magyarság identitásának megőrzését és hagyományainak továbbörökítését szolgáló kultúraszervező és 
népművelő tevékenysége elismeréseként
Reicher Gellért, a Szőttes Kamara Néptáncegyüttes szervezőtitkára részére,

a magyar és székely népzenét, illetve a régizenét egyaránt magas színvonalon közvetítő előadóművészete, valamint 
a magyar kultúra népszerűsítését szolgáló sokrétű tevékenysége elismeréseként
Roth Erzsébet előadóművész részére,

a magyar történelem, irodalom és képzőművészet bemutatása iránt elkötelezett tevékenysége elismeréseként
Sheila Jones a Phaeton Publishing Ltd. kiadó szerkesztői igazgatója részére,

a II. világháború végén Dániába került magyar katonák történetének feltárása és emlékük megőrzése érdekében 
több évtizeden át végzett elkötelezett kutatómunkája elismeréseként
Søren Peder Sørensen újságíró részére,

a magyar kultúra amerikai egyesült államokbeli népszerűsítését, valamint a magyar–amerikai kulturális kapcsolatok 
elmélyítését szolgáló munkája elismeréseként
Szegedy-Maszák Marianne újságíró, író, az American University tanára részére,

a vajdasági magyarság identitásának megőrzését elsősorban a délvidéki magyar gyermekek és fiatalok hitéletének, 
valamint a  magyar kultúrához és nyelvhez való kötődésének erősítésével szolgáló, elkötelezett munkája 
elismeréseként
Utcai Róbert, a csantavéri Páduai Szent Antal Bazilika plébánosa részére,

a magyar és dán kultúra közeledését, egymás megismerését és jobb megértését célzó tevékenysége elismeréseként
Vigild Éva konferenciatolmács és fordító, az Európai Unió tolmácsszolgálatának munkatársa részére a

 MAGYAR ARANY ÉRDEMKERESZT
 polgári tagozata;

a kárpátaljai magyar nyelvű oktatásban több évtizeden át példamutatóan végzett pedagógiai munkája 
elismeréseként
Demes László, a Fornosi Általános Iskola nyugalmazott pedagógusa részére,

a felvidéki magyarság kulturális életét színesítő, szerteágazó tevékenysége elismeréseként
Dunajszky Géza közíró, a pozsonyligetfalui Emlékmű-előkészítő Bizottság alapítója és titkára részére,

az erdélyi magyar nyelvű felsőoktatásban, valamint a  kolozsvári zsidó hitközség elnökeként a  holokauszt 
megismertetése érdekében végzett sokrétű tevékenysége elismeréseként
Kallós Miklós filozófus, szociológus, a  Babeş-Bolyai Tudományegyetem Filozófia-Szociológia Tanszékének 
nyugalmazott tanszékvezetője részére,
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a kárpátaljai magyar oktatásban végzett eredményes pedagógusi munkája, valamint a kárpátaljai magyar közösség 
érdekében végzett tevékenysége elismeréseként
Kántor József, a Nagydobronyi Középiskola igazgatója részére,

a kárpátaljai magyar ifjúság zenei nevelését meghatározó tevékenysége, kiváló zenepedagógusi pályája 
elismeréseként
Király Kálmán, a Nevetlenfalui Művészeti Iskola zenetanára, karnagya részére,

a magyar kultúra és hagyományok megismertetése, illetve népszerűsítése érdekében végzett több évtizedes 
munkája elismeréseként
Lukács Tibor Péter nyugalmazott tanár, az Ontariói Multikulturális Történeti Társaság tagja részére,

a holokauszt megismertetése, valamint az  egykori kolozsvári magyar-zsidó líceum emlékének ápolása iránt 
elkötelezett, illetve a magyar nyelvű zsidó közösség érdekében végzett tevékenysége elismeréseként
Muresan Judith Mirjam fizikus, kémikus, a Babeş-Bolyai Tudományegyetem Fizika-Kémia Tanszékének nyugalmazott 
tanára részére,

a kolozsvári magyar nyelvű könyvnyomtatás és könyvkiadás terén meghatározó munkája elismeréseként
Nagy Péter, a  kolozsvári IDEA Design & Print, valamint a  Gloria Nyomda ügyvezető igazgatója, az  IDEA Könyvtér 
vezetője részére,

jelentős tudományos munkája, illetve a  holokauszt széles körű megismertetése iránt elhivatott tevékenysége 
elismeréseként
Nuszbaum László közgazdász, a  Babeş-Bolyai Tudományegyetem Közgazdasági Tanszékének nyugalmazott tanára 
részére,

a klasszikus ének-zenei kultúra mellett a tradicionális magyar népdal- és nótakincs megőrzését és továbbadását is 
szolgáló, magas szintű művészi tevékenysége elismeréseként
Szeredy Krisztina operaénekes részére,

a magyar nyelv oktatása, valamint a  magyar kultúra és hagyományok népszerűsítése terén egyaránt odaadó és 
önzetlen munkája elismeréseként
Tömöry Éva, a Torontói Egyetem Munk School of Global Affairs Európai, Orosz és Eurázsiai Tanulmányok Központja 
Magyar Programjának nyelvi lektora, a Kanadai Magyarságtudományi Társaság volt titkára részére a

 MAGYAR EZÜST ÉRDEMKERESZT
 polgári tagozata;

a régió mezőgazdasági kultúrájának megőrzését, valamint a  falusi turizmus fellendítését támogató tevékenysége 
elismeréseként
Kondás Aranka, a kistárkányi Aranka Vendégház tulajdonosa részére,

az amerikai magyar köz- és tudományos élet képviselőinek nyújtott folyamatos és önzetlen jogi segítségnyújtása 
elismeréseként
dr. Márai Mária Magdolna ügyvéd részére,

a magyar hagyományok megőrzését szolgáló művészi munkája elismeréseként
Smidt Róbert fafaragó szobrászművész részére a

 MAGYAR BRONZ ÉRDEMKERESZT
 polgári tagozata

kitüntetést adományozom.

Budapest, 2016. március 7.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök
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Ellenjegyzem:

Budapest, 2016. március 8.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

KEH ügyszám: VIII-1/01634-2/2016.

A köztársasági elnök 84/2016. (III. 17.) 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 Vas megyében élő szlovén nemzeti közösség identitásának megőrzését, valamint a magyar–szlovén gazdasági, 
kulturális és oktatási kapcsolatok fejlesztését segítő tevékenysége elismeréseként
Snoj Dušan, Szlovénia volt szentgotthárdi főkonzulja részére a

 MAGYAR ÉRDEMREND
 lovagkeresztje
 polgári tagozata

kitüntetést adományozom.

Budapest, 2016. március 7.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Budapest, 2016. március 8.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

KEH ügyszám: VIII-1/01710-2/2016.
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A köztársasági elnök 85/2016. (III. 17.) 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 –

példamutató elhivatottsággal végzett lelkipásztori szolgálata, valamint áldozatos oktatói, tanácsadói és 
iskolaigazgatói munkája elismeréseként
Baráth Julianna, a Nyárádi Református Egyházközség lelkipásztora, a Dunántúli Református Egyházkerület iskolaügyi 
szaktanácsadója részére a

 MAGYAR ÉRDEMREND
 lovagkeresztje
 polgári tagozata

kitüntetést adományozom.

Budapest, 2015. október 19.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Budapest, 2015. október 19.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

KEH ügyszám: VIII-1/05922-2/2015.

A köztársasági elnök 86/2016. (III. 17.) KE határozata
kitüntetés adományozásáról

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

Magyarország objektív nemzetközi megítélését és jó hírnevének megerősítését, illetve a  magyar kultúra 
és tudomány legjelesebb képviselői által elért eredmények világszerte minél szélesebb körben történő 
megismertetését szolgáló, elkötelezett tevékenysége elismeréseként
Sir George Radda, a  Magyar Tudományos Akadémia tiszteleti tagja, az  Oxfordi Egyetem professor emeritusa, 
a  szingapúri Agency for Science, Technology and Research alelnöke, a  Biomedical Research Council elnöke, 
a Magyarország Barátai Alapítvány alapító tagja részére a

 MAGYAR ÉRDEMREND
 középkeresztje
 polgári tagozata;
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a magyar kultúrát nemzetközileg is elismert alkotásaival gazdagító szobrászművészete, a  világon szétszóródott 
erdélyi magyarság kulturális értékeinek megőrzése, valamint anyanyelvének és hagyományainak ápolása iránt 
elhivatott, sokrétű szervező tevékenysége elismeréseként
dr. Kolozsy Sándor szobrászművész részére,

a biokémia egyik legnagyobb szaktekintélyeként elért, világviszonylatban is kimagasló tudományos eredményei, 
a  magyar kutatók tudományos pályájának támogatása, valamint hazánk kulturális értékeinek gazdagítása terén 
kivételesen önzetlen és nagylelkű tevékenysége elismeréseként
Lajtha Ábel, a Magyar Tudományos Akadémia külső tagja, a Nathan S. Kline Institute for Psychiatric Research Center 
for Neurochemistry igazgatója, a Magyarország Barátai Alapítvány alapító tagja részére,

az emigrációban élő magyarság összefogása és identitásának megőrzése terén hosszú évtizedeken át végzett, 
odaadó és elkötelezett tevékenysége elismeréseként
Radda István, az Ausztriai Magyar Szervezetek Kerekasztalának alelnöke, a Magyarország Barátai Alapítvány alapító 
tagja részére a

 MAGYAR ÉRDEMREND
 tisztikeresztje
 polgári tagozata

kitüntetést adományozom.

Budapest, 2016. március 7.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Budapest, 2016. március 8.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

KEH ügyszám: VIII-1/01801-2/2016.

A köztársasági elnök 87/2016. (III. 17.) KE határozata
kitüntetés adományozásáról

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

Magyarország védelmi képességeinek fokozása, különös tekintettel a Magyar Honvédség Pápa Bázisrepülőterének 
fejlesztése, a  különleges műveleti képesség kialakítása, illetve a  magyar NATO Force Integration Unit szervezet 
megalakítása érdekében nyújtott elkötelezett támogató tevékenysége elismeréseként
Philip M. Breedlove vezérezredes, a  Szövetséges Erők Európai Legfelsőbb Főparancsnokságának parancsnoka, 
az Európában állomásozó amerikai erők parancsnoka részére a
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 MAGYAR ÉRDEMREND
 középkeresztje a csillaggal
 katonai tagozata

kitüntetést adományozom.

Budapest, 2016. március 7.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Budapest, 2016. március 8.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

KEH ügyszám: VIII-1/01802-2/2016.

A Kormány 1136/2016. (III. 17.) Korm. határozata
a megújuló Károlyi-Csekonics Palotaegyüttesnek a Magyarországi Református Egyház tulajdonába adásáról, 
valamint az átfogó felújításához kapcsolódó műszaki ellenőri feladatok és egyéb műszaki szolgáltatások 
meghatározásáról, továbbá az ezek elvégzéséhez szükséges forrás biztosításáról szóló 2033/2015. (XII. 30.) 
Korm. határozat módosításáról

A Kormány visszavonja a  megújuló Károlyi-Csekonics Palotaegyüttesnek a  Magyarországi Református Egyház 
tulajdonába adásáról, valamint az  átfogó felújításához kapcsolódó műszaki ellenőri feladatok és egyéb műszaki 
szolgáltatások meghatározásáról, továbbá az  ezek elvégzéséhez szükséges forrás biztosításáról szóló 2033/2015. 
(XII. 30.) Korm. határozat 5. és 6. pontját.

  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.
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