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III. Kormányrendeletek

A Kormány 249/2016. (VIII. 22.) Korm. rendelete
a Magyar Állami Operaház korszerűsítését célzó beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek 
kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

A Kormány
a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 
2006. évi LIII. törvény 12. § (5) bekezdés a), d), e) és f ) pontjában,
a 3.  § (5)  bekezdése tekintetében az  épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 
62. § (1) bekezdés 16.2. és 17. pontjában, valamint a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 12. § (1) bekezdés 
c) pontjában
kapott felhatalmazás alapján, az  Alaptörvény 15.  cikk (1)  bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a  következőket 
rendeli el:

1. §  A Kormány nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánítja a  Magyar Állami Operaház 
(a továbbiakban: Operaház) korszerűsítésének keretében
a) az Operaház épületének korszerűsítésére irányuló, a  Budapest VI. kerület 29209 helyrajzi számú, 

természetben az Andrássy út 22. szám alatti ingatlanon,
b) az Üzemház épületének korszerűsítésére irányuló, a Budapest VI. kerület 29082 helyrajzi számú, természetben 

a Hajós utca 11. szám alatti ingatlanon,
c) a Budapest VI. kerület 29083/0/A/79 helyrajzi számú, természetben a  Hajós utca 13–15. szám alatti 

ingatlanon, valamint
d) a Budapest VI. kerület 29229/0/A/7 helyrajzi számú, természetben a Révay utca 22. szám alatti ingatlanon
megvalósuló beruházással (a továbbiakban együtt: beruházás) összefüggő, az  1.  mellékletben felsorolt 
közigazgatási hatósági ügyeket, amelyek az  Operaház műszaki, gépészeti korszerűsítésének és homlokzati 
felújításának megvalósításához, az átadásához és a működés megkezdéséhez szükségesek.

2. §  A Kormány az  1.  § szerinti kiemelt jelentőségű ügyekben koordinációs feladatokat ellátó kormánymegbízottként 
a Budapest Főváros Kormányhivatalát vezető kormánymegbízottat jelöli ki.

3. § (1) Az  ügyfélnek az  eljárás megindítása előtt benyújtott kérelmére az  1.  § szerinti közigazgatási hatósági ügyekben 
a  szakhatóság – a  hatóság határozatának jogerőre emelkedéséig felhasználható – előzetes szakhatósági 
állásfoglalást ad ki azzal, hogy a  kérelemhez benyújtott előzetes szakhatósági hozzájárulást a  hatóság 
a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 44. § (8) bekezdése 
szerint használja fel.

 (2) Az 1. § szerinti közigazgatási hatósági ügyekben hozott döntés fellebbezésre tekintet nélkül végrehajtható.
 (3) Az  1.  § szerinti közigazgatási hatósági ügyekben a  szakhatósági eljárásra vonatkozó ügyintézési határidő – ha 

jogszabály rövidebbet nem állapít meg – nyolc nap.
 (4) Az  1.  § szerinti közigazgatási hatósági ügyekre vonatkozó ügyintézési határidő – ha jogszabály rövidebbet nem 

állapít meg – tizenöt nap.
 (5) Az 1. § szerinti beruházással összefüggésben

a) nem kell településképi véleményezési eljárást lefolytatni,
b) nem kell építészeti-műszaki tervtanácsi véleményt beszerezni, valamint
c) településképi bejelentési eljárásnak nincs helye.

 (6) Az 1. § szerinti közigazgatási hatósági ügyekben hirdetményi úton történő közlés esetén a döntés közlésének napja 
a hirdetmény kifüggesztését követő nap.
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4. §  Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

5. §  E rendelet rendelkezéseit a hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

  Dr. Semjén Zsolt s. k.,
  miniszterelnök-helyettes

1. melléklet a 249/2016. (VIII. 22.) Korm. rendelethez

Az 1. §-ban foglalt beruházással összefüggő kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánított közigazgatási hatósági ügyek:
 1. környezetvédelmi hatósági eljárások,
 2. építésügyi hatósági engedélyezési és tudomásulvételi eljárások,
 3. építésfelügyeleti hatósági eljárások,
 4. területrendezési hatósági eljárások,
 5. örökségvédelmi hatósági engedélyezési és tudomásulvételi eljárások,
 6. tűzvédelmi hatósági eljárások,
 7. útügyi hatósági eljárások,
 8. az ágazati jogszabály alapján a fővárosi és megyei kormányhivatalok műszaki biztonsági hatósági feladat- és 

hatáskörébe tartozó sajátos építményfajták építésügyi hatósági engedélyezési eljárásai,
 9. műszaki biztonsági engedélyezési eljárások,
10. hírközlési hatósági eljárások,
11. ingatlan-nyilvántartással összefüggő hatósági eljárások,
12. élelmiszerlánc-felügyeleti hatósági eljárások,
13. közegészségügyi hatósági eljárások,
14. azok az  1–13.  pontban nem szereplő hatósági engedélyezési eljárások, amelyek az  1.  § szerinti beruházás 

megvalósításához, használatbavételéhez és üzemeltetésének, működésének megkezdéséhez közvetlenül 
szükségesek,

15. az 1–14. pontban felsorolt ügyfajtákban kiadott hatósági döntések módosítására irányuló hatósági eljárások.
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V. A Kormány tagjainak rendeletei

A nemzetgazdasági miniszter 25/2016. (VIII. 22.) NGM rendelete
a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal által lefolytatott egyes eljárások igazgatási szolgáltatási 
díjáról

A kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 12.  § (2)  bekezdés f )  pontjában kapott felhatalmazás alapján, a  Kormány 
tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90.  § 1. és 10.  pontjában meghatározott 
feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § (1) Igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal (a továbbiakban: MKEH) előtt 
kezdeményezett következő eljárásokért:
a) az utazásszervezői és -közvetítői tevékenység

aa) bejelentéséért és nyilvántartásba vételéért,
ab) tekintetében adatváltozás bejegyzéséért,
ac) megszüntetésének bejelentésével összefüggő nyilvántartásból történő törléséért;

b) a tartós szálláshasználati szolgáltatási tevékenység
ba) bejelentéséért és nyilvántartásba vételéért,
bb) tekintetében adatváltozás bejegyzéséért;

c) az idegenvezetői tevékenység
ca) bejelentéséért és nyilvántartásba vételéért,
cb) végzéséhez szükséges idegenvezetői igazolvány kiállításáért és pótlásáért,
cc) tekintetében adatváltozás bejegyzéséért;

d) az  egyes festékek, lakkok és járművek javító fényezésére szolgáló termékek szerves oldószer tartalmának 
szabályozásáról szóló rendeletben meghatározott
da) termékek forgalomba hozójának és gyártójának engedélyezéséért, nyilvántartásba való 

bejegyzéséért,
db) termékekről vezetett nyilvántartás adatainak kérelemre történő módosításáért.

 (2) Az igazgatási szolgáltatási díj mértéke:
a) az (1) bekezdés a) pont aa)–ac) alpontjában meghatározott eljárások esetén 10 000 forint,
b) az (1) bekezdés b) pont ba)–bb) alpontjában meghatározott eljárások esetén 20 000 forint,
c) az (1) bekezdés c) pont ca)–cc) alpontjában meghatározott eljárások esetén 10 000 forint,
d) az (1) bekezdés d) pont da)–db) alpontjában meghatározott eljárások esetén 40 000 forint.

2. § (1) A díjfizetési kötelezettséget – ideértve a nem elektronikusan kezdeményezett, közigazgatási hatósági eljárások díjait is –
a) fizetési számlák közötti átutalásra szóló megbízás (a továbbiakban: átutalási megbízás),
b) készpénz-átutalási megbízás vagy
c) az elektronikus fizetési és elszámolási rendszer (a továbbiakban: EFER) útján
kell teljesíteni a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-00282448-
00000000 számú fizetési számlája javára.

 (2) A díj az MKEH bevétele.
 (3) Az  MKEH a  befizetett díjakat egyéb bevételeitől elkülönítve tartja nyilván és kezeli. Az  EFER útján történő 

díjfizetéshez az ügyfélnek az MKEH-nál előzetesen regisztrálnia és ügyfélkapuja útján azonosítania kell magát.
 (4) Az  ügyfélnek – az  (5)  bekezdésben foglalt kivétellel – a  díjat az  eljárás kezdeményezésekor kell megfizetnie, 

az  e  rendelet 1.  § (1)  bekezdésének vonatkozó alpontját, a  saját nevét az  átutalási megbízás, illetve a  készpénz-
átutalási megbízás közlemény rovatában fel kell tüntetnie, továbbá a díj befizetéséről szóló igazolást a kérelemhez 
kell csatolnia.
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 (5) Amennyiben az  ügyfél a  kérelmét az  elektronikus ügyintézés szabályai szerint terjeszti elő, a  díjat a  következő 
módon fizetheti meg:
a) átutalási megbízással az  ügyfél vagy képviselője ügyfélkapujára kapott fizetési értesítés átvétele utáni első 

munkanapon, az e rendelet 1. § (1) bekezdésének vonatkozó alpontjára való hivatkozással vagy
b) az EFER útján, a fizetési értesítésben foglaltak szerint.

 (6) Az (5) bekezdésben foglaltak az  irányadóak abban az esetben is, amikor az ügyfél a kérelmét nem az elektronikus 
ügyintézés útján terjeszti elő, és az EFER útján történő fizetést választja.

3. §  Túlfizetés esetén a  díjtöbbletet az  MKEH hivatalból, a  visszafizetést megállapító hatósági döntés jogerőre 
emelkedését követő nyolc napon belül átutalási megbízás útján az ügyfél számlavezető pénzforgalmi szolgáltatónál 
vezetett fizetési számlája javára visszatéríti, ha a kérelem és a befizetést igazoló iratok alapján megállapítható, hogy 
a kérelmező a jogszabályban meghatározott mértéket meghaladó összegű díjat fizetett.

4. §  Az e rendeletben meghatározott díj tekintetében
a) a díjmentességre az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Itv.) 5. és 6. §-ában,
b) a díjfizetési kötelezettségre az Itv. 28. § (2)–(3) bekezdésében,
c) a díjfizetésre kötelezettek körének megállapítására az Itv. 31. § (1) bekezdés első mondatában, valamint 31. § 

(2)–(3) és (5)–(6) bekezdésében,
d) a jogorvoslati eljárási díj visszatérítésére az Itv. 32. §-ának (1) bekezdésében,
e) a díj megfizetésével kapcsolatos felhívásra az Itv. 73/A. § első mondatában,
f ) a díjfizetés törlésére és visszatérítésére az Itv. 80. § (1) bekezdés f ), g) és k) pontjában 
foglaltakat kell alkalmazni azzal az eltéréssel, hogy ahol az  Itv. illetéket említ, azon díjat, ahol kérelmet említ, azon 
bejelentést vagy kérelmet kell érteni.

5. §  Ez a rendelet a kihirdetését követő 31. napon lép hatályba.

6. §  Ez a  rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló az Európai Parlament és a Tanács 2006/123/EK irányelvnek való 
megfelelést szolgálja.

7. §  Hatályát veszti a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal által lefolytatott egyes eljárások igazgatási szolgáltatási 
díjáról szóló 101/2005. (XI. 24.) GKM rendelet.

  Varga Mihály s. k.,
   nemzetgazdasági miniszter

A nemzetgazdasági miniszter 26/2016. (VIII. 22.) NGM rendelete
az eljárási illetékek megfizetésének és a megfizetés ellenőrzésének részletes szabályairól szóló  
44/2004. (XII. 20.) PM rendelet módosításáról

Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 100. § (1) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak 
feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90.  § 1.  pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva 
a következőket rendelem el:

1. § (1) Az  eljárási illetékek megfizetésének és a  megfizetés ellenőrzésének részletes szabályairól szóló 44/2004. (XII. 20.)  
PM rendelet (a továbbiakban: R.) 6/A. §-a a következő (3a) bekezdéssel egészül ki:
„(3a) A  jegyző birtokvédelmi ügyben hozott határozatának megváltoztatása iránti perben elektronikus úton 
eljáró fél az  illetéket – a  technikai feltételek megléte esetén – az  Elektronikus Fizetési és Elszámolási Rendszeren 
keresztül vagy az önkormányzati adóhatóság illetékbevételi számlája javára átutalással fizeti meg. Átutalás esetén 
a  közleményrovatban fel kell tüntetni az  eljáró bíróság és az  eljárási illetékfizetésre kötelezett fél nevét, továbbá 
a birtokvédelmi határozat számát.”
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 (2) Az R. 6/A. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) Az  átutalással történő illetékfizetés tényét az  eljáró bíróság és a  jegyző a  Kincstártól kapott illetékbevételi 
számlakivonat adatai alapján, a  számlaforgalomba történő betekintéssel, az  Elektronikus Fizetési és Elszámolási 
Rendszeren keresztül történő illetékfizetés tényét a  6/B.  § szerint ellenőrzi. A  jegyző az  iratok polgári 
perrendtartásról szóló törvényben foglaltak szerinti felterjesztésével egyidejűleg az  illeték megfizetésének tényét 
vagy annak elmulasztását közli a bírósággal.”

2. §  Az R. 7. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) Ha az  ügyfél a  6/A.  § alapján anélkül fizetett illetéket, hogy eljárást kezdeményezett volna, a  megfizetett 
illeték visszatérítése iránti kérelem az  állami adóhatóságnak címezve, annál a  bíróságnál terjeszthető elő, 
melynek illetékbevételi számlájára az  illetéket megfizették. A  kérelemben meg kell jelölni az  átutalás közlemény 
rovatában feltüntetett ügyszámot, a befizető nevét (elnevezését) és lakóhelyét (székhelyét), adóazonosító számát, 
az illetékbevételi számla számát, az átutalással megterhelt számla számát, és a terhelés napját. A bíróság a kérelem 
megküldésével egyidejűleg az  állami adóhatóságot tájékoztatja arról, hogy a  kérelem alapján beazonosítható 
befizetés megtörtént-e, illetve arra hivatkozással indult-e eljárás. A  bíróság által továbbított kérelem alapján 
az  illeték visszatérítése ügyében az  állami adóhatóság az  adó-visszatérítés általános szabályai szerint jár el, és 
az illetéket saját illetékbevételi számlájáról téríti vissza.”

3. §  Az R. 6/A. § (3) bekezdésében a „törvényszék” szövegrész helyébe a „bíróság” szöveg lép.

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

  Varga Mihály s. k.,
  nemzetgazdasági miniszter

A nemzetgazdasági miniszter 27/2016. (VIII. 22.) NGM rendelete
az állami tisztviselőkről szóló 2016. évi LII. törvény hatálybalépésével összefüggésben a nemzetgazdasági 
miniszter hatáskörébe tartozó egyes miniszteri rendeletek módosításáról

A foglalkoztatás elősegítéséről és a  munkanélküliek ellátásáról szóló 1991.  évi IV.  törvény 20.  § (4)  bekezdésében kapott 
felhatalmazás alapján, a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90.  § 6.  pontjában 
meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 2. alcím, valamint az  1.  melléklet tekintetében a  foglalkoztatás elősegítéséről és a  munkanélküliek ellátásáról szóló 1991.  évi 
IV.  törvény 47.  § (5)  bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. 
(VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 6. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 3. alcím tekintetében Magyarország címerének és zászlajának használatáról, valamint állami kitüntetéseiről szóló 2011.  évi 
CCII. törvény 24. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. 
(VI. 6.) Korm. rendelet 90. §-ában meghatározott feladatkörömben eljárva,
az 5. § tekintetében a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 85. § (4) bekezdésében, valamint (5) bekezdés 
d), f ), g), i)–k), m), n) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) 
Korm. rendelet 90. § 2., 6. és 16. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva
a következőket rendelem el:

1. A foglalkoztatást elősegítő támogatásokról, valamint a Munkaerőpiaci Alapból foglalkoztatási 
válsághelyzetek kezelésére nyújtható támogatásról szóló 6/1996. (VII. 16.) MüM rendelet módosítása

1. § (1) A  foglalkoztatást elősegítő támogatásokról, valamint a  Munkaerőpiaci Alapból foglalkoztatási válsághelyzetek 
kezelésére nyújtható támogatásról szóló 6/1996. (VII. 16.) MüM rendelet (a továbbiakban: R1.) 21/A. § (1) bekezdése 
helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A  Nemzeti Foglalkoztatási Alap foglalkoztatási alaprészéből támogatás nyújtható az  Mt., a  közszolgálati 
tisztviselőkről szóló törvény, az  állami tisztviselőkről szóló törvény, a  közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény, 
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a  honvédek jogállásáról szóló törvény, valamint a  rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának 
szolgálati jogviszonyáról szóló törvény hatálya alá tartozó munkaadó részére az előzőekben felsorolt törvényekben 
szabályozott, általa végrehajtandó csoportos létszámcsökkentésnek a  munkavállalót, köztisztviselőt, közszolgálati 
ügykezelőt, kormánytisztviselőt, kormányzati ügykezelőt, állami tisztviselőt, állami ügykezelőt, közalkalmazottat, 
hivatásos és szerződéses állományú katonát, továbbá a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állománya 
tagját (ezen alcím alkalmazásában a  továbbiakban együtt: munkavállaló) érintő hátrányos következményei 
enyhítéséhez.”

 (2) Az R1. 21/A. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A  támogatás iránti kérelmet a  munkaadó a  munkaviszony, közszolgálati jogviszony, kormányzati szolgálati 
jogviszony, állami szolgálati jogviszony, közalkalmazotti jogviszony, a hivatásos és szerződéses állományú katonák 
szolgálati viszonya, valamint a  hivatásos szolgálati jogviszony megszüntetésére vonatkozó intézkedésének 
a  csoportos létszámleépítésben érintett első munkavállalóval történő közléséig, illetve az  első munkavállalóval 
történő megállapodás megkötéséig nyújthatja be a  létszámcsökkentéssel érintett telephelye (telephelyei) szerint 
illetékes járási hivatalhoz. A kérelemnek tartalmaznia kell a munkaadó
a) adatait [neve, székhelye, csoportos létszámleépítéssel érintett telephelye (telephelyei), címe, adószáma, ágazati 
kódja],
b) nyilatkozatát a MEB létesítéséről,
c) MEB működéséhez biztosított hozzájárulásának formáját és mértékét,
d) csoportos létszámleépítésben érintett munkavállalók számára nyújtandó szolgáltatásokra vonatkozó terveit, 
továbbá
e) által a MEB működtetésére, valamint az általa szervezett programokra készített előzetes költségvetést.”

2. Az álláskeresési járadék és álláskeresési segély megállapításához szükséges igazolólapról szóló 
34/2009. (XII. 30.) SZMM rendelet módosítása

2. §  Az álláskeresési járadék és álláskeresési segély megállapításához szükséges igazolólapról szóló 34/2009. (XII. 30.) 
SZMM rendelet (a továbbiakban: R2.) Melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

3. A nemzetgazdasági miniszter által adományozható elismerésekről szóló 1/2013. (I. 8.) NGM rendelet 
módosítása

3. §  A nemzetgazdasági miniszter által adományozható elismerésekről szóló 1/2013. (I. 8.) NGM rendelet 
1. mellékletében a „Kormánytisztviselő/köztisztviselő” szövegrész helyébe a „Kormánytisztviselő/köztisztviselő/állami 
tisztviselő” szöveg lép.

4. Záró rendelkezések

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

5. §  Hatályát veszti a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 12/2011. (III. 22.) 
NGM rendelet.

  Varga Mihály s. k.,
  nemzetgazdasági miniszter
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1. melléklet a 27/2016. (VIII. 22.) NGM rendelethez

Az R2. Melléklet 11. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Munkáltató adatai)
„11. Tartózkodási helye:
Munkaviszonyra (közalkalmazotti, közszolgálati, kormányzati szolgálati, állami szolgálati jogviszonyra, bírói 
szolgálati viszonyra, igazságügyi alkalmazottak szolgálati jogviszonyára, valamint ügyészségi szolgálati viszonyra, 
a  közfoglalkoztatási jogviszonyra, a  biztosított bedolgozói – és az  1994. június 1-jét megelőzően létesített  – 
ezzel egy tekintet alá eső bedolgozói jogviszonyra, a  hivatásos nevelőszülői jogviszonyra, a  szövetkezeti tag 
munkaviszony jellegű munkavégzésre irányuló jogviszonyára – ide nem értve az  iskolai szövetkezet nappali 
tagozatos tanuló, hallgató tagját –, a  hivatásos és szerződéses állományú katonák szolgálati viszonyára, 
a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományú tagjának szolgálati viszonyára) vonatkozó adatok:”
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IX. Határozatok Tára

A köztársasági elnök 292/2016. (VIII. 22.) 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 klasszikus zeneművészet rangját erősítő páratlan nemzetközi pályafutása során nyújtott elsöprő sikerű 
címszerepei, a  világ legrangosabb színpadain ünnepelt világsztárok kiváló partnereként évtizedeken át színre vitt 
emlékezetes alakításai, művészetének lenyomatát őrző nagyhatású felvételei, valamint az  újabb énekművész-
nemzedékek felkészítését odaadóan szolgáló művésztanári munkája, illetve a  magyar művészeti közéletet 
gazdagító tevékenysége elismeréseként
Marton Éva Kossuth-díjas operaénekes, a  nemzet művésze, a  Magyar Corvin-lánc kitüntetettje, a  Magyar 
Művészeti Akadémia rendes tagja, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Magánének- és Opera Tanszékének volt 
tanszékvezető egyetemi tanára és professor emeritája, a Szegedi Tudományegyetem díszdoktora részére,

a magyar kultúra nemzetközi megismertetését és jó hírnevének erősítését szolgáló elkötelezett tevékenysége, 
főként saját fordításában „A csodaszarvas nyomában” címmel angol nyelven megjelent monumentális magyar 
versgyűjtemény kiadása érdekében végzett munkája, valamint a  világ számos jeles egyetemén folytatott és 
nagyra becsült oktatói, illetve páratlan költői, műfordítói és világszerte elismert nyelvészeti tudományos pályája 
elismeréseként
prof. dr. Makkai Ádám Kossuth-nagydíjas és Kossuth-díjas költő, műfordító, nyelvész, a  University of Illinois at 
Chicago Angol Irodalmi és Nyelvészeti Tanszékének volt egyetemi tanára és professor emeritusa részére a

 MAGYAR SZENT ISTVÁN REND

kitüntetést adományozom.

Budapest, 2016. augusztus 2.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Budapest, 2016. augusztus 8.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

KEH ügyszám: VIII-1/04418-2/2016.
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A köztársasági elnök 293/2016. (VIII. 22.) 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 elektromágneses térelmélet, a  hálózatelmélet és a  nanoelektronika lehetőségeit feltáró kutatásai, valamint 
az e szakterületeken elindított sikeres magyar és külföldi fiatal tehetségek oktatása terén végzett értékes munkája 
elismeréseként
Csurgay Árpád István Széchenyi-díjas villamosmérnök, nanotechnológus, a  Magyar Tudományos Akadémia rendes 
tagja, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Információs Technológiai és Bionikai Kutató Karának professor emeritusa 
részére,

a távhőszolgáltatás energetikai hatékonyságának növelése és a  hazai kapcsolt energiatermelés népszerűsítése 
tekintetében egyaránt kiemelkedő és nagyhatású szakmai, illetve vezetői munkája, valamint értékőrző közéleti 
szerepvállalása elismeréseként
dr. Halzl József gépészmérnök, a Magyar Villamos Művek volt vezérigazgatója, a Magyar Energetikai Társaság alapító 
tagja, a Rákóczi Szövetség elnöke részére,

nemzetközileg is nagyra becsült, különösen a  baromfi- és zártkerti vadtenyésztés, az  akvarisztika, valamint 
a  képalkotó diagnosztikai módszereknek az  állattenyésztésben történő alkalmazása területén egyedülálló 
tudományos munkája, valamint jelentős tudományos közéleti szerepvállalása elismeréseként
Horn Péter Széchenyi-díjas agrármérnök, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja, a Kaposvári Egyetem örökös 
rektor emeritusa részére a

 MAGYAR ÉRDEMREND 
középkeresztje a csillaggal 
polgári tagozata;

közel négy évtizedes példaértékű szakmai munkája és felelősségteljes vezetői tevékenysége elismeréseként
Csóti András büntetés-végrehajtási altábornagy, a  Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnokságának országos 
parancsnoka részére a

 MAGYAR ÉRDEMREND 
középkeresztje a csillaggal 
katonai tagozata;

közel három évtizedes közszolgálati tevékenysége során mindig kimagasló színvonalon, a  magyar közigazgatás 
fejlesztése érdekében nagyfokú hivatástudattal és igényességgel végzett sokoldalú szakmai munkája, illetve 
a területi közigazgatás Heves megyében történő fejlesztésében elért eredményei elismeréseként
dr. Balás István, a Heves Megyei Kormányhivatal volt főigazgatója részére,

a magyar települések és nagytájak egyik legelismertebb kutatójaként a történeti és településföldrajz terén végzett, 
a  témakörök egyedülállóan széles spektrumát felölelő kutatói, iskolateremtő oktatói, illetve jelentékeny szakmai 
közéleti tevékenysége elismeréseként
Beluszky Pál Széchenyi-díjas geográfus, a földrajztudomány doktora, a Magyar Tudományos Akadémia Közgazdaság- 
és Regionális Tudományi Kutatóközpontja Regionális Kutatások Intézetének emeritus tudományos tanácsadója, 
a gödöllői Szent István Egyetem Gazdaság- és Szervezéstudományi Doktori Iskolájának óraadó tanára részére,

a magyarországi török hódoltság kutatása, az  Oszmán Birodalom had-, társadalom- és államtörténetének 
feldolgozása, illetve az  oszmán hatalmi ideológiák elemzése tekintetében egyaránt megkerülhetetlen és 
kiemelkedő jelentőségű kutatói munkája, valamint számos hazai és nemzetközi szakmai folyóiratnál végzett magas 
színvonalú szerkesztői tevékenysége elismeréseként
dr. Fodor Pál, a  Magyar Tudományos Akadémia Bölcsészettudományi Kutatóközpontjának főigazgatója, 
a Történettudományi Intézet igazgatója részére,
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a szépség és a harmónia, az egyensúlykeresés és az értékőrzés iránti elkötelezettségét megtestesítő, állhatatos és 
odaadó műgyűjtői, illetve karitatív tevékenysége elismeréseként
Kovács Gábor, a Bankár Holding Zrt. igazgatóságának elnöke, a Kovács Gábor Művészeti Alapítvány és a Kakasszéki 
Emberekért Alapítvány alapítója részére,

több évtizedes értékes oktatói és tudományos kutatói munkája, különösen a  sérült gyermekek korai fejlesztése, 
speciális és integráló óvodai és iskolai nevelése, illetve a  gyógypedagógiai és rehabilitációs szakemberképzés 
fejlesztése terén elért eredményei, valamint a  fogyatékkal élő emberek életminőségének javítását szolgáló 
példaértékű szakmai tevékenysége elismeréseként
dr. Mesterházi Zsuzsanna gyógypedagógus, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai 
Karának professor emeritája részére,

a gyermeki jogok érvényre juttatása érdekében, valamint a családjukat nélkülözni kényszerülő, hátrányos helyzetű, 
illetve veszélyeztetett gyermekek védelme és tehetséggondozása terén végzett kiemelkedő szakmai munkája 
elismeréseként
dr. Radoszáv Miklós, a Csányi Alapítvány a Gyermekekért Közhasznú Alapítvány operatív igazgatója részére,

a magyar irodalmi és kulturális értékek feltárása, illetve olaszországi megismertetése iránt elkötelezett, több mint 
három évtizeden át odaadóan végzett oktatói munkája elismeréseként
dr. Sárközy Péter, a  római La Sapienzia Tudományegyetem Magyar Tanszékének nyugalmazott tanszékvezető 
egyetemi tanára, az  olaszországi Nemzeti Árkádia Irodalmi Akadémia tagja, a  Magyar Tudományos Akadémia 
Bölcsészettudományi Kutatóközpontja Irodalomtudományi Intézetének nyugalmazott tudományos tanácsadója 
részére,

széles körű hazai és nemzetközi együttműködésekre alapozó elsőrendű kutatásai, valamint az  infravörös és 
magasfrekvenciás spektroszkópia nemzetközileg is nagyra értékelt, elsőrangú hazai szaktekintélyeként végzett 
meghatározó, számos szabadalmat is eredményező szakmai munkája, illetve jelentős oktatói tevékenysége 
elismeréseként
Sohár Pál Miklós Széchenyi-díjas vegyészmérnök, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja, az Eötvös Loránd 
Tudományegyetem Természettudományi Kar Kémiai Intézete Szervetlen Kémia Tanszékének volt tanszékvezető 
egyetemi tanára és professor emeritusa részére a

 MAGYAR ÉRDEMREND 
középkeresztje 
polgári tagozata

kitüntetést adományozom.

Budapest, 2016. augusztus 2.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Budapest, 2016. augusztus 8.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

KEH ügyszám: VIII-1/04419-2/2016.
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A köztársasági elnök 294/2016. (VIII. 22.) 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 bírói hivatás iránti példaértékű elkötelezettséggel, kimagasló színvonalon végzett négy évtizedes szakmai 
pályafutása elismeréseként
dr. Akácz József, a Kúria nyugalmazott tanácselnöke, kúriai tanácsos részére,

az orvosképzés számos területére kiterjedő, több évtizeden át kiemelkedő szakmai színvonalon végzett oktatói 
és sokrétű tudományos munkája, valamint a  diagnosztika szakterületén elért, nemzetközileg is nagyra becsült 
eredményei és példaértékű közéleti tevékenysége elismeréseként
Altorjay István gasztroenterológus, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, a Debreceni Egyetem Klinikai Központ, 
Általános Orvostudományi Kar Belgyógyászati Intézet, Gasztroenterológiai Nem Önálló Tanszékének tanszékvezető 
egyetemi tanára részére,

az anatómia nemzetközileg is nagyra értékelt szaktekintélyeként a régió tudományos életét meghatározó, jelentős 
kutatási eredményei, valamint lelkiismeretes oktatói és tudományszervező munkája elismeréseként
Antal Miklós neurobiológus, a  Magyar Tudományos Akadémia doktora, a  Debreceni Egyetem Általános 
Orvostudományi Kara Anatómia Szövet- és Fejlődéstani Intézetének igazgatója, egyetemi tanár részére,

a környezetjog területén végzett elsőrangú kutatói és oktatói tevékenysége elismeréseként
Bándi Gyula jogász, a  Magyar Tudományos Akadémia doktora, a  Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és 
Államtudományi Kara Környezetjogi és Versenyjogi Tanszékének tanszékvezető egyetemi tanára részére,

az egészségtudomány és az  egészséggazdaságtan területén kimagasló, nemzetközileg is nagyra értékelt 
tudományos munkája, valamint sokrétű oktatói és értékes egyetemi közéleti tevékenysége elismeréseként
dr. Boncz Imre, a  Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Karának dékánhelyettese, az  egyetem 
Egészségbiztosítási Intézetének igazgatója, egyetemi tanár részére,

az evangélium örökérvényűségét a mai ember számára is érthető módon közvetítő prédikációi, generációk számára 
meghatározó és odaadó lelkipásztori szolgálata, valamint a református lelkipásztori irodalmat gazdagító publikációs 
tevékenysége elismeréseként
Cseri Kálmán nyugalmazott református lelkész részére,

a tudományos kutatás hatékonyságának erősítését és a kutatók adminisztratív terhelésének csökkentését szolgáló, 
az intézmény gazdasági adminisztrációjának újjászervezésére építő, példaértékű vezetői munkája elismeréseként
Deme Ilona, a Magyar Tudományos Akadémia Wigner Fizikai Kutatóközpontjának gazdasági vezetője részére,

kiemelkedő szakmai tudáson alapuló megalapozott ítélethozatala, az emberek ügyeit szolgáló, példaadó alázattal 
gyakorolt hivatása elismeréseként
Dudás Györgyné dr. Radó Klára, a Tatabányai Törvényszék nyugalmazott tanácselnöke részére,

nemzetközi és hazai viszonylatban is jelentős oktatási és kutatási tevékenysége, valamint a szabadalmakkal védett 
gépészeti rendszerek kifejlesztése és a  magas szintű tudományos kutatás ipari-gyakorlati alkalmazással való 
ötvözése terén elért eredményei elismeréseként
Dudás Illés gépészmérnök, a  Magyar Tudományos Akadémia doktora, a  Miskolci Egyetem Gépészmérnöki és 
Informatikai Kara Gyártástudományi Intézetének professor emeritusa részére,

az urológiai onkológia területén nagy jelentőségű gyógyító és kutatómunkája, valamint a  pályakezdő orvos 
generációk gyakorlati szakmai ismereteinek elsajátítását szolgáló, magas színvonalú és eredményes oktatói 
tevékenysége elismeréseként
dr. Farkas László, a Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kara Klinikai Központ Urológiai Klinikájának 
volt igazgatója, egyetemi tanár részére,

több mint négy évtizedes odaadó igazságszolgáltatási és kiemelkedő bírói munkája elismeréseként
dr. Fekete Zsuzsanna, a Kúria nyugalmazott tanácselnöke részére,
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a magyar magánjogtörténet terén végzett jelentős tudományos és oktatói munkája, valamint aktív szakmai közéleti 
tevékenysége elismeréseként
dr. Fülöpné dr. Homoki-Nagy Mária, a Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar Magyar Jogtörténeti 
Tanszékének tanszékvezető egyetemi tanára részére,

a szénhidrogénipari technológiák és eljárások területén végzett nemzetközi hírű, a  fenntartható fejlődés 
követelményét is figyelembe vevő kutatói munkája, valamint a tehetséggondozásban és a doktori képzésben elért 
kiemelkedő eredményei, valamint jelentős publikációs, szakmai közéleti tevékenysége elismeréseként
Hancsók Jenő vegyészmérnök, a  Magyar Tudományos Akadémia doktora, a  Pannon Egyetem Mérnöki Kara 
Vegyészmérnöki és Folyamatmérnöki Intézetének tanára, az egyetem MOL Ásványolaj- és Széntechnológiai Intézeti 
Tanszékének volt vezetője részére,

kiváló tudományos kutatói munkája, valamint a tehetséggondozás iránt kivételesen elhivatott egyetemi oktatói és 
értékes szakmai közéleti tevékenysége elismeréseként
Horváth Dezső, a  Magyar Tudományos Akadémia doktora, a  Szegedi Tudományegyetem Természettudományi és 
Informatikai Karának tudományos és közkapcsolati dékánhelyettese, az  Alkalmazott és Környezeti Kémiai Tanszék 
egyetemi tanára részére,

az atomerőművek biztonságának szerkezeti integritással összefüggő kérdéseivel kapcsolatos, meghatározó 
jelentőségű tudományos kutatásai, a  Paksi Atomerőmű földrengésbiztonsági megerősítése során végzett irányító 
tevékenysége, valamint jelentős oktatói munkája elismeréseként
Katona Tamás János, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, a Pécsi Tudományegyetem Műszaki és Informatikai 
Kara Mérnöki és Smart Technológiák Intézete Gépészmérnöki Tanszékének egyetemi tanára részére,

a magyar kultúra és irodalom értékeinek megőrzése, az  irodalmi közélet formálása, illetve a kelet-közép európai 
népek közötti szomszédsági kapcsolatok elkötelezett és cselekvő szolgálata terén egyaránt jelentős szakmai és 
tudományos munkája elismeréseként
Kiss Gy. Csaba, József Attila-díjas irodalomtörténész, a Varsói Egyetem Magyar Filológiai Tanszékének professzora, 
az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kara Történeti Intézete Művelődéstörténeti Tanszékének 
nyugalmazott egyetemi docense és címzetes egyetemi tanára, a  Rendszerváltás Történetét Kutató Intézet és 
Archívum külsős munkatársa részére,

a magyar nemzet- és honismeret terén nagy jelentőségű, különösen a  Kárpát-medencei magyar kisebbségekkel 
kapcsolatos társadalomföldrajzi kutatásai tekintetében meghatározó szakmai munkája, illetve kiemelkedő 
atlaszkardiográfiai, tudományos nemzetpolitikai és tudománydiplomáciai tevékenysége elismeréseként
Kocsis Károly, a  Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja, a  Magyar Tudományos Akadémia Csillagászati 
és Földtudományi Kutatóközpontja Földrajztudományi Intézetének igazgatója, a  Miskolci Egyetem Műszaki 
Földtudományi Kara Földrajz-Geoinformatika Intézetének igazgatója részére,

a telemanipuláció és az  etorobotika területén elért nemzetközileg is kiemelkedő kutatási eredményei, a  képzést 
nagymértékben meghatározó oktatói, tananyagfejlesztői és vezetői, valamint aktív szakmai közéleti tevékenysége 
elismeréseként
Korondi Péter villamosmérnök, a  Magyar Tudományos Akadémia doktora, a  Budapesti Műszaki és 
Gazdaságtudományi Egyetem Gépészmérnöki Kara Mechatronika, Optika és Gépészeti Informatika Tanszékének 
tanszékvezető egyetemi tanára részére,

az 1956-os forradalom és szabadságharc idején tanúsított bátor helytállása és aktív szervező tevékenysége, 
elveihez a későbbi megtorlás idején is mindig hű, kivételes emberi tartása, valamint az egykori politikai üldözöttek 
érdekeinek képviselete és családtagjaik megsegítése érdekében, illetve 1956 szellemiségének megőrzése terén 
végzett odaadó munkája elismeréseként
Lengyel János, a Magyar Politikai Foglyok Szövetségének elnöke részére,

nemzetközi szinten is kiemelkedő és elismert immunológiai és sejt-biofizikai kutatásai, jelentős kutatásfejlesztési 
eredményei, valamint gazdag publikációs tevékenysége elismeréseként
Matkó János, a  biológiai tudomány doktora, az  Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Kara 
Biológiai Intézete Immunológiai Tanszékének egyetemi tanára részére,
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a pedagógia számos területét felölelő tudományos tevékenysége, valamint a  fiatal kutatógenerációk nevelését 
pedagógiatörténeti doktoranduszműhely létrehozásával is segítő, elkötelezett oktatói munkája elismeréseként
Németh András, a  Magyar Tudományos Akadémia doktora, az  Eötvös Loránd Tudományegyetem Pedagógiai és 
Pszichológiai Kara Neveléstudományi Intézete Pedagógiatörténeti Tanszékének egyetemi tanára részére,

az 1956-os forradalmi munkástanácsok törekvéseinek mintájára a  rendszerváltozást követően létrejövő 
munkavállalói érdekvédelem újjászervezéséhez, valamint a  munkavállalói önszerveződés folyamatának 
elősegítéséhez való tevékeny hozzájárulása elismeréseként
Palkovics Imre, a Munkástanácsok Országos Szövetségének elnöke, volt országgyűlési képviselő részére,

a hibatűrő informatikai rendszerek elismert szakértőjeként és a  nemzetközi tudományos élet aktív tagjaként 
elért eredményei, illetve a  tudományos utánpótlás-nevelés terén kiemelkedő jelentőségű oktatói tevékenysége 
elismeréseként
Pataricza András okleveles villamosmérnök, a  Magyar Tudományos Akadémia doktora, a  Budapesti Műszaki és 
Gazdaságtudományi Egyetem Villamosmérnöki és Informatikai Kara Méréstechnika és Információs Rendszerek 
Tanszékének egyetemi tanára részére,

példamutató tanszékvezetői és kutatói munkája, valamint értékorintált egyetemi oktatói tevékenysége és 
a fiatalokat egészséges életmódra, illetve sportra nevelő, évtizedes önkéntes feladatellátása elismeréseként
dr. Perendy László, a  Pázmány Péter Katolikus Egyetem Hittudományi Kara Ókeresztény Történeti Tanszékének 
tanszékvezető egyetemi tanára, a Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola tanára, a Magyar Patrisztikai Társaság 
alapító és elnökségi tagja részére,

a festészet és grafika területén egyaránt kiemelkedő művészi munkája, valamint a  magyar kortárs művészet 
értékeinek megőrzése érdekében végzett tevékenysége elismeréseként
Pinczehelyi Sándor Munkácsy Mihály-díjas grafikus és festőművész, kiváló és érdemes művész, a  Pécsi 
Tudományegyetem Művészeti Karának nyugalmazott egyetemi docense részére,

a kosárlabda sportágban végzett kivételesen elhivatott és nemzetközi szinten is nagyra értékelt edzői pályafutása, 
valamint a  minőségi utánpótlás-nevelés és edzőképzés szolgálata mellett Pécs város sportéletét is gazdagító 
akadémia megalapítójaként végzett, értékteremtő tevékenysége elismeréseként
Rátgéber László kosárlabda-mesteredző, a  magyar női és férfi kosárlabda-válogatott volt kapitánya, a  Rátgéber 
Kosárlabda Akadémia szakmai vezetője részére,

a hazai elektronmikroszkópia iskolateremtő tudósaként a  biológiai membránok mechanizmusainak, illetve 
a fotoreceptorok finomszerkezetének kutatásával kapcsolatos felfedezései, valamint logikus és szakmai tartalmában 
mindig aktualizált előadásait is magába foglaló oktatói munkája elismeréseként
Röhlich Pál, az orvostudomány doktora, a Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Kara Humánmorfológiai 
és Fejlődésbiológiai Intézetének professor emeritusa részére,

az egyetemi hallgatók elméleti és gyakorlati tudásának elmélyítése érdekében végzett magas szintű és eredményes 
oktatómunkája, szabadalmakban és publikációkban gazdag tudományos kutatói munkája, valamint jelentős 
szakmai közéleti szerepvállalása elismeréseként
Sümegi Balázs biokémikus, a  biológiai tudomány doktora, a  Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi 
Kara Biokémiai és Orvosi Kémiai Intézetének igazgatója, az  egyetem Szentágothai János Kutatóközpontjának 
tudományos igazgatója, egyetemi tanár részére,

Becket Szent Tamás szellemi örökségének ápolásán keresztül a  magyar–angol kapcsolatok elmélyítése és 
Magyarország nemzetközi jó hírének erősítése érdekében végzett tevékenysége elismeréseként
Szabadhegy Péter, Magyarország volt londoni nagykövete részére,

a kábítószerügy területén az  ENSZ és a  WHO szervezeteiben végzett elsőrangú szakmai munkája, valamint 
a bizonyítékokon alapuló gyógynövény-alkalmazást elősegítő, rendkívül értékes tevékenysége elismeréseként
dr. Szendrei Kálmán gyógyszerész, a  Szegedi Tudományegyetem Gyógyszerésztudományi Kara Farmakognóziai 
Intézetének professor emeritusa részére,

a magyar kultúrát vizuális és experimentális költeményeivel, valamint a  nyelv, a  hang, a  képi megjelenés és 
a mozdulat egységére épülő sajátos avantgárd művészetével gazdagító pályája elismeréseként
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dr. Szkárosi Endre Sándor József Attila-díjas költő, író, műfordító, irodalomtörténész, az  Eötvös Loránd 
Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kara Olasz Nyelv és Irodalom Tanszékének egyetemi tanára részére,

a magyar irodalomtudomány szaktekintélyeként végzett, az  antikvitás irodalmától a  klasszikus korszakokon át 
a  modern jelenségekig terjedő és a  magyar irodalmi alkotások számos világirodalmi vonatkozásának feltárását is 
magába foglaló kutatásai, valamint kiemelkedő irodalmi ismeretterjesztő tevékenysége elismeréseként
Szörényi László Széchenyi-díjas irodalomtörténész, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, a Magyar Tudományos 
Akadémia Bölcsészettudományi Kutatóközpontja Irodalomtudományi Intézetének emeritus kutatóprofesszora, 
a  Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kara Klasszika Filológiai és Neolatin Tanszékének professor 
emeritusa részére,

nemzetközileg is nagyra értékelt, főként a  járomspórás gombák molekuláris alapú rendszerezése és genetikai 
manipulációja tekintetében meghatározó tudományos eredményei, valamint kiemelkedő egyetemi oktatói és 
vezetői tevékenysége elismeréseként
Vágvölgyi Csaba mikrobiológus, a  Magyar Tudományos Akadémia doktora, a  Szegedi Tudományegyetem 
Természettudományi és Informatikai Kara Biológiai Intézete Mikrobiológiai Tanszékének tanszékvezető egyetemi 
tanára, a Biológiai Doktori Iskola vezetője részére,

az újkori magyar történelem legnemesebb küzdelmében, az 1956-os forradalom és szabadságharc során tanúsított 
bátor helytállása elismeréseként
Varga János 1956-os szabadságharcos részére,

Kecskemét városának szellemi és kulturális életét gazdagító példamutató életútja, valamint jelentős hitéleti, 
oktatási, szociális, illetve turisztikai intézményeinek fejlődése mellett a  városkép megújulását is előmozdító, 
maradandó értékű lelki- és intézményvezetői tevékenységei elismeréseként
Varga László nyugalmazott református lelkipásztor és püspökhelyettes, volt országgyűlési képviselő, a Pallas Athéné 
Domus Mentis Alapítvány kuratóriumi elnöke részére,

a hazai marketingoktatást meghatározó, több nemzetközi jelentőségű kutatás vezetőjeként és a szakterület számos 
alapművének szerzőjeként végzett, illetve az  egyetem kereskedelem és marketing szakának elindítása terén is 
meghatározó szakmai munkája, valamint értékes szakpublikációs tevékenysége elismeréseként
dr. Veres Zoltán, a  Pannon Egyetem Gazdaságtudományi Kara Marketing Intézeti Tanszékének tanszékvezető 
egyetemi tanára, a Pannon Management Review főszerkesztője részére,

jelentős irodalomtudósi és kritikusi munkája, különösen a XX. századi magyar irodalom, irodalomelmélet és verstan 
tekintetében megbecsülésre érdemes tevékenysége elismeréseként
Vilcsek Béla irodalomtörténész, kritikus, a  Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Kara Magyar 
Irodalomtörténeti Intézetének egyetemi tanára részére,

a magyar–lengyel kapcsolatok ápolása mellett gyermekotthonok támogatásától ifjúsági programok szervezéséig 
számos területet felölelő karitatív tevékenysége elismeréseként
Wasilewski Maciej Ludwik, a  Telmex-Nowy Styl Zrt. elnök-vezérigazgatója, a  Magyar Máltai Lovagok 
Szeretetszolgálatának tagja részére a

 MAGYAR ÉRDEMREND 
tisztikeresztje 
polgári tagozata;

magas szintű pedagógiai és kutató-fejlesztőmérnöki munkája, valamint az  1956-os forradalom idején tanúsított 
hazafias helytállása és emigrációja során is példaadó életútja elismeréseként
Arnóczky M. Pál rehabilitált ezredes, mérnök, az egykori Zrínyi Miklós Katonai Akadémia volt főtanára részére,

több évtizedes pályája során kimagasló színvonalon ellátott munkája, példaértékű elhivatottsággal végzett szakmai 
és rendvédelmi szolgálatellátása elismeréseként
Lajtár József István büntetés-végrehajtási vezérőrnagy, a  Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnokságának 
gazdasági és informatikai parancsnokhelyettese, az  Országos Rendőr-főkapitányság volt gazdasági főigazgatója 
részére,
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három évtizedes katonai szolgálata alatt az  üzemeltetés és az  egészségügy szakterületén végzett kiemelkedő 
szakmai és vezetői munkája elismeréseként
Szabó István vezérőrnagy, a Magyar Honvédség Egészségügyi Központjának parancsnoka részére a

 MAGYAR ÉRDEMREND 
tisztikeresztje 
katonai tagozata

kitüntetést adományozom.

Budapest, 2016. augusztus 2.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Budapest, 2016. augusztus 8.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

KEH ügyszám: VIII-1/04420-2/2016.

A köztársasági elnök 295/2016. (VIII. 22.) 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 intézet egészségügyi diagnosztikai tevékenységének irányítójaként végzett megbecsülésre érdemes szakmai és 
vezetői munkája, valamint értékes oktatói és kutatói tevékenysége elismeréseként
dr. Bajzik Gábor neuroradiológus, a  Kaposvári Egyetem Agrár- és Környezettudományi Kara Diagnosztikai és 
Onkoradiológiai Intézetének igazgatója részére,

az 1956-os forradalom és szabadságharc során tanúsított helytállása, értékteremtő tanári pályája, valamint elveihez 
és hitéhez mindvégig hű életútja elismeréseként
Balogh Ferenc, a Magyar Politikai Foglyok Szövetsége Kegyeleti Bizottságának elnöke részére,

kivételesen gazdag műveltségét és széles látókörű gondolkodását az  ifjúság nevelésének szolgálatába állító 
tanári pályája, illetve példaadóan önzetlen és elhivatott oktatói-nevelői munkája, valamint értékes publikációs 
tevékenysége elismeréseként
dr. Baranyi Károly fizikus, matematikus, a  Semmelweis Orvostudományi Egyetem, a  Pázmány Péter Katolikus 
Egyetem, valamint a  szegedi Gál Ferenc Hittudományi Főiskola volt tanára, a  Nemzeti Pedagógus Műhely elnöke 
részére,

példaértékű szakmai-tudományos életútja során a szabályozástechnika területén elért értékes kutatási eredményei, 
széles körű nemzetközi projektmunkája, továbbá szakterületének fejlődését korszerű felsőoktatási módszerek 
kidolgozásával is szolgáló oktatói és számottevő publikációs tevékenysége elismeréseként
dr. Bars Ruth, a  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Automatizálási és Alkalmazott Informatikai 
Tanszékének címzetes egyetemi tanára részére,

számos nemzeti ügy feltárása, illetve képviselete terén, különösen a GULAG rabtelepein fogvatartottak sorsának és 
az erdélyi magyarság életének hiteles és méltó bemutatása, példaértékű újságírói tevékenysége elismeréseként
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Bayer Zsolt író, újságíró, szerkesztő, a Magyar Hírlap munkatársa részére,

az egyén és a közösség lelki gazdagodása mellett a család védelmét is erősítő elkötelezett tevékenysége, valamint 
hosszú és értékekkel teli papi szolgálata elismeréseként
Bindes Ferenc római katolikus pap, nyugalmazott plébános részére,

az egykori politikai üldözöttek szervezetében végzett odaadó és magas színvonalú, a  szabályoknak megfelelő 
gazdálkodást elősegítő munkája elismeréseként
Bita Mária, a Szabadságharcosokért Közalapítvány kurátora, kuratóriumi titkára részére,

külföldön és itthon is megbecsült, a népi hagyományok továbbélését szolgáló alkotóművészete, több mint negyed 
század óta szívvel készített, míves munkái és köztereket ékesítő fafaragásai elismeréseként
Czupp Pál fafaragó népi iparművész részére,

az 1956-os forradalom és szabadságharc idején tanúsított aktív szerepvállalása, valamint a  forradalom 
hódmezővásárhelyi eseményeinek feltárását szolgáló tevékenysége elismeréseként
dr. Csoma Lajos, a Magyar Politikai Foglyok Szövetsége Csongrád megyei Szervezetének elnökségi tagja, a Szegedi 
Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karának meghívott előadója részére,

nemzetközi és hazai szinten is jelentős oktatási, kutatási és tananyagfejlesztési tevékenysége, továbbá az elméleti és 
kísérleti kutatások, illetve a gyakorlati fejlesztés során elért eredményei elismeréseként
dr. Csőke Barnabás, a  Miskolci Egyetem Műszaki Földtudományi Kara Nyersanyag-előkészítési és Környezeti 
Eljárástechnikai Intézetének professor emeritusa részére,

a területi közigazgatás és foglalkoztatás, illetve a  munkaügyi igazgatás területén magas szakmai felkészültséggel 
végzett munkája elismeréseként
Deák Miklósné, a  Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának nyugalmazott 
vezetője részére,

az erdő- és vadgazdálkodás mellett a turisztikai és vadászati szolgáltatások színvonalának emelése iránt is elhivatott 
és eredményes szakmai és vezetői munkája elismeréseként
Dégi Zoltán Géza, a szolnoki Nagykunsági Erdészeti és Faipari Zrt. vezérigazgatója részére,

sokoldalú tevékenységei során a  magyar irodalom ügye iránt elhivatottan végzett munkája, valamint 
a neveléstudomány és az  integrált művészeti nevelés tárgyában is megbecsülésre érdemes szakmai tevékenysége 
elismeréseként
Deme Tamás PhD költő, művelődéskutató, kultúraszervező, a  Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és 
Társadalomtudományi Kar Vitéz János Tanárképző Központ volt Andragógia Tanszékének nyugalmazott egyetemi 
docense, a Károli Gáspár Református Egyetem óraadó tanára részére,

a Magyar Máltai Szeretetszolgálat megalapításában és a  hazai keresztény újságírás érdekképviseletének 
megszervezésében való közreműködése, valamint sokrétű karitatív, illetve színvonalas publikációs tevékenysége 
elismeréseként
Dessewffy László publicista, a  Magyar Máltai Szeretetszolgálat alapító ügyvezető alelnöke, a  Magyar Katolikus 
Újságírók Szövetségének örökös tagja részére,

az egyetemi munkát tantervek, képzési programok és tematikák kidolgozásával segítő, megbecsült oktatói és 
tanszékvezetői munkája, valamint a  kari Zenés Színpad vezetését is magába foglaló sokrétű művészeti és aktív 
szakmai közéleti tevékenysége elismeréseként
dr. Döbrössy János, az  Eötvös Loránd Tudományegyetem Tanító- és Óvóképző Kara Ének-zenei Tanszékének 
tanszékvezető egyetemi docense részére,

a magyar borkultúra nemzetközi hírnevét erősítő, a  Szekszárdi borvidék kincseit kamatoztató és a  borkészítési 
tradíciók innovatív módszerekkel történő ötvözésével világsikereket hozó munkája, valamint a kultúrát, a sportot és 
az ifjúság nevelését támogató tevékenysége elismeréseként
Dúzsi Tamás Dezső borász, a Dúzsi Tamás és Családja Pincészetének tulajdonosa részére,

több évtizedes, kimagasló színvonalú formatervezői munkája során az Ikarus autóbuszok nemzetközileg is elismert 
arculatának kialakításában és a márkanév világhíressé tételében szerzett érdemei elismeréseként



12558 M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2016. évi 122. szám 

Finta László Munkácsy Mihály-díjas formatervező, az  Ikarus Karosszéria- és Járműgyár volt vezető formatervezője 
részére,

a hazai mikroszámítógépes kultúra bevezetésében játszott meghatározó szerepe, valamint a mikroprocesszor-alapú 
tervezés, illetve a  modern szoftveres és WEB-es technológiák oktatása és kutatás-fejlesztése terén végzett, illetve 
a tanszék fejlesztésében és profiljának formálásában is jelentős tevékenysége elismeréseként
dr. Gál Tibor, a  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Villamosmérnöki és Informatikai Kara 
Automatizálási és Alkalmazott Informatikai Tanszékének címzetes egyetemi tanára részére,

a lézer- és plazmaalapú analitikai atomspektrometriai módszerek fejlesztése terén nagy jelentőségű 
tudományos kutatásai, az  oktatásban és a  kutatás-fejlesztésben is eredményes munkája, valamint nemzetközi 
és hazai tudományos szervezetekben és bizottságokban végzett aktív szakmai közéleti szervező tevékenysége 
elismeréseként
Galbács Gábor kémikus, a  Magyar Tudományos Akadémia doktora, a  Szegedi Tudományegyetem 
Természettudományi és Informatikai Kara Szervetlen és Analitikai Kémiai Tanszékének tanszékvezető egyetemi 
docense részére,

kulturális és karitatív akciókban egyaránt tevékeny részvétele, valamint a  nemzet érdekeit szolgáló szervezet 
működéséhez nélkülözhetetlen tevékenysége elismeréseként
Gerencsér Etelka, a müncheni Széchenyi Kör vezetőségi tagja részére,

számos területet felölelő és az oktatói gyakorlatot is segítő, lelkiismeretes szakmai és nagy jelentőségű tudományos 
munkája, valamint példaértékű szakmai közéleti tevékenysége elismeréseként
Gergely Lajos PhD, a Debreceni Egyetem Általános Orvostudományi Kar Belgyógyászati Intézet Haematológiai Nem 
Önálló Tanszékének egyetemi docense részére,

az anyagtudomány és a hegesztési technológiák kutatójaként az atomenergia békés felhasználása és az erőművek 
élettartam-gazdálkodása terén, illetve a  Paksi Atomerőmű időszakos anyagvizsgálati ellenőrző programjának 
kidolgozása, valamint a  mestergörbe számítási módszerének magyarországi meghonosításában is meghatározó 
munkája elismeréseként
dr. Gillemot Ferenc, a  Magyar Tudományos Akadémia Energiatudományi Kutatóközpontjának tudományos 
főmunkatársa, az érdi Alkalmazott Szerkezeti Integritás Kft. ügyvezetője részére,

jelentős szerkesztői és újságírói tevékenysége, valamint az  elérhetetlen teljesség szószólójaként is jellemzett 
művészi életműve elismeréseként
Gittai István költő, író, újságíró részére,

Magyarország XX. századi történelme, illetve a  politika- és társadalomtörténet területén is elsőrangú kutatói és 
oktatói munkája, továbbá jelentékeny publikációs és tudományos közéleti tevékenysége elismeréseként
Gyarmati György történész, a  Magyar Tudományos Akadémia doktora, az  Állambiztonsági Szolgálatok Történeti 
Levéltárának főigazgatója, a  Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Történettudományi Intézete 
Modern Történeti Tanszékének egyetemi tanára részére,

a magyar csillagászat legrégibb hagyományát jelentő napészlelés kiteljesítésével a  naptevékenység-változás 
jellemzőinek rekonstruálását lehetővé tevő és a  világon egyedülálló hosszúságú napfolt-adatbázis létrehozását 
eredményező debreceni napfizikai kutatások meghatározó résztvevőjeként végzett odaadó munkája elismeréseként
dr. Győri Lajos, a  Magyar Tudományos Akadémia Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont, Konkoly Thege 
Miklós Csillagászati Intézete Napfizikai Obszervatóriumának nyugalmazott tudományos főmunkatársa részére,

a székesfehérvári műszaki felsőoktatásban eredményorientált gyakorlati szemlélettel végzett színvonalas 
és hallgatóközpontú oktatói munkája, az  ipari gyakorlathoz szorosan kötődő kutatói és szervezetirányítói 
tevékenysége elismeréseként
dr. Györök György villamosmérnök, az Óbudai Egyetem Alba Regia Műszaki Karának dékánja részére,

több évtizedes ügyvédi pályája során a gazdasági és polgári jog területén végzett kiemelkedő színvonalú munkája, 
valamint a hivatásrendi szakmai és érdekvédelemben végzett, elkötelezett tevékenysége elismeréseként
dr. Halmos Tamás, a Nyíregyházi Ügyvédi Kamara elnöke, a Magyar Ügyvédi Kamara elnökségi tagja részére,
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négy évtizedes pedagógiai és kutatói munkája, a  halgazdálkodási kutatások területén elért eredményei 
elismeréseként
dr. Hancz Csaba, a Kaposvári Egyetem Aquakultúra és Halgazdálkodási Tanszékének professor emeritusa részére,

magas színvonalú vezetői munkája, a  katasztrófa sújtotta területek vízellátásának biztosítása terén kiemelkedő 
humanitárius segítségnyújtása, valamint a  nemzetközi ivóvíz-projektekben végzett szakértői tevékenysége 
elismeréseként
Haranghy Csaba Ferenc, a Fővárosi Vízművek Zrt. vezérigazgatója részére,

a helyi gazdaság motorjaként működő, jelentős innovációval magas hozzáadott értékű, speciális elektrotechnikai 
termékeket gyártó és eredményes exporttevékenységet elérő cége irányítójaként végzett, sikeres szakmai munkája 
elismeréseként
Hirth Ferenc, a pécsi KONTAKT-Elektro Ipari, Kereskedelmi Kft. ügyvezetője részére,

az újkori magyar történelem legdicsőbb eseményében, az  1956-os forradalom és szabadságharcban tanúsított 
helytállása elismeréseként
Horváth Károly, a Magyar Politikai Foglyok Szövetségének tagja részére,

a hiszterézis tudományterületén elért, nemzetközileg is nagyra értékelt kutatási eredményei, iskolateremtő oktatói 
munkája, valamint értékes publikációs tevékenysége elismeréseként
Iványi Miklósné villamosmérnök, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, a Pécsi Tudományegyetem Műszaki és 
Informatika Karának professor emeritája, a „Pollack Periodica” című tudományos folyóirat társszerkesztője részére,

az intézmény létrehozásában végzett, meghatározó jelentőségű, valamint az  intézmény sikeres működtetését 
sokrétű tudásával és szakmai tapasztalatával szolgáló, kimagaslóan eredményes munkája elismeréseként
dr. Kis Norbert, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem rektorhelyettese, főiskolai tanár részére,

a magyar borok hírnevének öregbítése mellett a  magyar borászszakma összefogásában és képviseletében is 
jelentős szakmai és társadalmi munkája elismeréseként
Koczor Kálmán, a balatonfüredi Koczor Pincészet tulajdonosa részére,

a magyar ipar versenyképességét javító, a prototípusgyártás és a fröccsöntési technológia fejlesztése területén elért 
és a  beszállító iparban is sikeresen alkalmazott kutatási eredményei, valamint jelentős oktatói és szakmai közéleti 
tevékenysége elismeréseként
dr. Kovács József Gábor gépészmérnök, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gépészmérnöki Kara 
Polimertechnika Tanszékének tanszékvezető-helyettese, egyetemi docens, a Műanyagipari Mérnökök Egyesületének 
elnöke részére,

a településföldrajz területén végzett kutatásai, különösen a  területi és települési adottságok marketingszemléletű 
elemzésében és önkormányzati fejlesztésekben történő gyakorlati felhasználásában, illetve a  debreceni egyetem 
földrajzoktatásának megújításában nagy jelentőségű munkája elismeréseként
dr. Kozma Gábor geográfus, a Debreceni Egyetem Természettudományi és Technológiai Kar Földtudományi Intézete 
Társadalomföldrajzi és Területfejlesztési Tanszékének tanszékvezető egyetemi docense részére,

nemzetközi és hazai szinten is elismert biofizikai és sejtbiológiai kutatásai, főként a sejtek funkcionális állapota és 
a citoplazma membránon történő jelátvitele közötti összefüggésekkel kapcsolatos vizsgálatai, valamint az egyetem 
jó hírét nemzetközi fórumokon és kiállításokon is erősítő, aktív szakmai közéleti tevékenysége elismeréseként
dr. Krasznai Zoltán sejtbiológus, a  Debreceni Egyetem Általános Orvostudományi Kara Biofizikai és Sejtbiológiai 
Intézetének egyetemi docense részére,

a kun és lovas hagyományok megőrzését szolgáló tevékenysége, a  lovassportban elért eredményei, illetve 
a húsmarhatenyésztés területén végzett gazdálkodó munkája elismeréseként
dr. Kun Péter, lovas és kun hagyományőrző, családi gazdálkodó, a Kunszövetség ügyvivője részére,

a társadalom- és szociálpolitika területén, többek között válságkezelő programok és szociális tárgyú törvények 
kidolgozása, illetve a  társadalmi felzárkózást segítő munka koordinációja tekintetében is értékes szakmai pályája 
elismeréseként
Lakner Zoltán Lehel, a  Szociálpolitikai Szemle főszerkesztője, a  Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és 
Társadalomtudományi Kara Szociológiai Intézetének nyugalmazott egyetemi adjunktusa részére,
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az 1956-os forradalom és szabadságharc szellemiségének, emlékének ápolása érdekében végzett tevékenysége 
elismeréseként
Lánczi Lajos, a  Magyar Politikai Foglyok Szövetsége Hajdú-Bihar megyei Szervezetének elnökségi tagja, megbízott 
elnöke részére,

elsőrangú, különösen az  Ikarus autóbuszok innovatív megoldásokkal történő korszerűsítése és külföldi 
megismertetése terén kivételes gépésztervezői munkája elismeréseként
László Anna, az Ikarus Karosszéria- és Járműgyár volt vezető tervezője részére,

a magyar csillagászat legrégibb hagyományát jelentő napészlelés kiteljesítésével a  naptevékenység-változás 
jellemzőinek rekonstruálását lehetővé tevő és a  világon egyedülálló hosszúságú napfolt-adatbázis létrehozását 
eredményező debreceni napfizikai kutatásokban folytatott értékes irányító munkája elismeréseként
Ludmány András, a  Magyar Tudományos Akadémia Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont, Konkoly Thege 
Miklós Csillagászati Intézete Napfizikai Obszervatóriumának nyugalmazott tudományos főmunkatársa részére,

a világhírű magyar alapfokú zeneoktatás- és nevelés terén végzett kiemelkedően értékes és sokrétű szakmai, 
valamint eredményes intézményvezetői munkája elismeréseként
Magyar Margit szolfézs-zeneelmélet tanár, karvezető, a  Budapest VI. kerületi Tóth Aladár Zeneiskola 
intézményvezetője és Ifjúsági Szimfonikus Zenekarának alapítója, a  Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem 
módszertan és gyakorlatvezető tanára részére,

több évtizedes kiváló szakmai tevékenysége, valamint értékes kutatói, szakértői és tanácsadói munkája 
elismeréseként
Markos András szociológus részére,

a statisztika, az operációkutatás és a gazdaságmodellezés szaktekintélyeként végzett, főként a valószínűségszámítás, 
a matematikai statisztika és a gazdasági folyamatok statisztikai modellezése tekintetében meghatározó eredményei, 
több évtizedes értékes oktatói munkája, valamint nemzetközi és hazai szinten is nagyhatású publikációs 
tevékenysége elismeréseként
dr. Meszéna György matematikus, villamosmérnök, közgazdász, a  Budapesti Corvinus Egyetem 
Közgazdaságtudományi Kara Operációkutatás és Aktuáriustudományok Tanszékének professor emeritusa részére,

a szakképzés területén végzett nagy hatású, különösen a  szak- és felnőttképzés országos tartalmi és szerkezeti 
átalakítása, illetve fejlesztése tekintetében meghatározó szakmai munkája, a  duális szakképzés disszeminációja 
terén elért kiemelkedő eredményei, továbbá odaadó közösségépítő civil tevékenysége elismeréseként
Modláné Görgényi Ildikó, a Nemzeti Munkaügyi Hivatal nyugalmazott főigazgató-helyettese, a Nemzeti Szakképzési 
és Felnőttképzési Intézet volt főigazgatója részére,

a villamosenergiaiparágban a  beruházások, fejlesztések és üzemeltetés területén meghatározó, a  magyar 
villamosenergia-rendszer stabilitását és ellátásbiztonságát is szolgáló, elsőrendű szakmai és vezetői tevékenysége 
elismeréseként
Módos Géza László gépészmérnök, az MVM GTER Gázturbinás Erőmű Zrt. vezérigazgatója részére,

a hazai műemlékek, illetve az épített örökség megőrzése és méltó használata iránt elkötelezett, sokoldalú építészeti 
és műemlék-helyreállítási munkája, valamint értékes oktatói és társadalmi tevékenysége elismeréseként
dr. Nagy Gergely, a  Pannonterv Kft. ügyvezetője, a  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem 
Építészmérnöki Kara Lakóépülettervezési Tanszékének címzetes egyetemi docense részére,

elhivatott és példaadó életútja, a  rábízott kistelepüléseken élők lelki és szellemi életét meghatározó, értékes 
közösségteremtő és megtartó lelkipásztori szolgálata elismeréseként
Papp Endre címzetes kanonok, nyugalmazott plébános részére,

rendíthetetlen buzgalommal végzett és a  hagyományok iránt is elkötelezett, értékteremtő szolgálata, valamint 
odaadó és sokrétű ember- és közösségformáló tevékenysége, továbbá az  iskola létrehozása érdekében vívott 
küzdelme elismeréseként
Pásztor Győző olvasó kanonok, címzetes prépost, a  Váci Egyházmegye Dabas kerületi esperese, Dabas-Sári 
plébánosa és a Szent János Katolikus Általános Iskola spirituálisa részére,
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közel négy évtizedes, a magyar könnyűzenei életben jelentős és a 80-as években aratott sikerek óta máig népszerű 
előadóművészi pályája elismeréseként
Patkó Béla „Kiki” énekes, az Első Emelet zenekar frontembere részére,

a kistérségek, főként a Jászság szociológiai és szociálpolitikai problémáival foglalkozó, a tanítói foglalkozás és a falusi 
családok életmódjának változásaival, valamint a  felnőttek és időskorúak képzési lehetőségeivel kapcsolatos, nagy 
jelentőségű kutatásai elismeréseként
dr. Pethő László szociológus, az  Eötvös Loránd Tudományegyetem Pedagógiai és Pszichológiai Kara 
Neveléstudományi Intézetének nyugalmazott egyetemi docense részére,

a hazai közúti közlekedés területén több évtizede kiemelkedő színvonalon végzett sokrétű szakmai, illetve vezetői 
tevékenysége elismeréseként
Pozsonyi István, a KMKK Középkelet-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. szolnoki területi igazgatója, a Jászkun 
Volán Zrt. volt vezérigazgatója részére,

több mint négy évtizedes és széles körben elismert, főként a  gazdasági jog területén jelentős ügyvédi pályája, 
valamint aktív szakmai közéleti szerepvállalása elismeréseként
dr. Prandler János, a Harmincas Ügyvédi Iroda ügyvédje, a Budapesti Ügyvédi Kamara fegyelmi megbízottja részére,

az anyagmegmunkálás és alakítástechnológia szaktekintélyeként a gyártásautomatizálás és az elektronikus alakítás 
tárgykörében elért jelentős kutatási és fejlesztési eredményei, valamint a  kari tudományos élet összefogását 
szolgáló munkája elismeréseként
dr. Rácz Pál, az  Óbudai Egyetem Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Karának tudományos 
dékánhelyettese, az  Anyag- és Gyártástudományi Intézet Anyagtechnológiai Intézeti Tanszékének egyetemi 
docense részére,

a hazai és határon túli erdő- és vadgazda mérnökök képzése érdekében végzett elkötelezett oktatói munkája, 
valamint jelentékeny kutatói tevékenysége elismeréseként
dr. Sándor Gyula, a  Nyugat-magyarországi Egyetem Erdőmérnöki Kara Vadgazdálkodási és Gerinces Állattani 
Intézetének egyetemi docense részére,

a távol-keleti kultúrák megismertetése érdekében végzett, több évtizedes szerteágazó munkája elismeréseként
dr. Sári László József Attila-díjas író, műfordító, tibetológus, a Kelet Könyvkiadó irodalmi vezetője részére,

nagy jelentőségű és nemzetközileg is elismert, a  sejten belüli kalciummegoszlás funkcionális jelentőségének 
megértését elősegítő, illetve a  neurodegeneráció és a  neuroprotekció területén is kiemelkedő kutatómunkája, 
valamint a  morfometriai eljárások alkalmazásának hazai bevezetése érdekében végzett, kivételesen aktív 
tudományos közéleti tevékenysége elismeréseként
Siklós László Sándor, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, a Magyar Tudományos Akadémia Szegedi Biológiai 
Kutatóközpontja Biofizikai Intézetének tudományos tanácsadója részére,

a hazai repülés biztonságának javítása érdekében végzett elkötelezett, magas színvonalú szakmai tevékenysége, 
valamint a szakmai utánpótlásképzés iránt elhivatott oktatói munkája elismeréseként
Sipos Sándor gépészmérnök, repülőgépész szakmérnök, a  Közlekedésbiztonsági Szervezet repülési 
főosztályvezetője részére,

nagy szakmai alázattal végzett és koreográfiákat is ihlető, több évtizedes kiemelkedő művészi munkája 
elismeréseként
Szabadi Edit Liszt Ferenc-díjas balettművész, érdemes művész, a Magyar Nemzeti Balett volt magántáncosa részére,

a múlt reális értékelését és a  nemzeti identitás fejlődését elősegítő, a  honfoglalás kori magyar történelemmel 
foglalkozó tudományos munkája, nagyhatású kutatási eredményei elismeréseként
dr. Szabados György történész, az  MTA–HIM–SZTE–MOL Magyar Medievisztikai Kutatócsoportjának tudományos 
főmunkatársa részére,

több évtizedes tanári érdemei, valamint a tehetséggondozás területén végzett munkája és közéleti szerepvállalása 
elismeréseként
Szabó István Sándor pedagógus, a Kecskeméti Katona József Gimnázium igazgatója részére,
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a súlyos fogyatékkal élő személyek mindennapi életkörülményeinek javítását szolgáló, magas szintű szakmai 
tudásán alapuló, odaadó és fáradhatatlan ápolói és vezetői munkája elismeréseként
Szalai Zsuzsanna, az ipolytölgyesi Katolikus Szeretetszolgálat Szent Erzsébet Otthonának intézményvezetője részére,

a magyar vízügyi ágazatban végzett több évtizedes kiemelkedő szakmai és vezetői munkája, valamint értékes 
tudományos, ismeretterjesztő és oktatói tevékenysége elismeréseként
Szappanos Ferenc, a  Dél-dunántúli Vízügyi Igazgatóság nyugalmazott igazgatója, a  Pécsi Tudományegyetem 
tiszteletbeli tanára részére,

kiemelkedő színvonalú és sokoldalú irodalmi alkotómunkája, valamint jelentékeny közéleti tevékenysége 
elismeréseként
Szász András író, újságíró részére,

a kardiológiai rehabilitáció területén végzett több évtizedes, különösen a  kardiológia új szakterületét a  Dél-Alföld 
területén is meghonosító munkája, valamint kimagasló színvonalú oktatói és széles körű szakmai közéleti 
tevékenysége elismeréseként
dr. Szász Károly, a  Csongrád Megyei Mellkasi Betegségek Szakkórháza Kardiológia Rehabilitációs Osztályának 
főorvosa, a Magyar Kardiovaszkuláris Rehabilitációs Társaság volt elnöke részére,

példaadó tudományos életútja és magas színvonalú oktatómunkája, valamint a kórélettan területén nemzetközileg 
is nagyra értékelt kutatási eredményei, továbbá aktív szakmai közéleti tevékenysége elismeréseként
dr. Szelényi Zoltán, a  Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kara Transzlációs Medicina Intézetének 
professor emeritusa részére,

a helyi sportélet élénkítése iránt kivételesen elhivatott és eredményes pedagógusi és vezetői pályafutása, valamint 
a diáksportban és az utánpótlás-nevelésben is példaértékű szakmai munkája elismeréseként
Szondy György, a  nyíregyházi Arany János Gimnázium és Általános Iskola nyugalmazott címzetes igazgatója, 
a  Nyíregyházi Vasutas Sport Club úszószakosztályának volt vezetője, a  Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Úszó 
Szövetség volt elnöke, versenybíró részére,

nemzetközi és hazai szinten egyaránt kiemelkedő és példaértékű művészi pályája, kivételesen fantáziadús 
koreográfiái, valamint a  magyar táncművészet jó hírét erősítő, Európa-szerte betöltött és sikeres balettigazgatói 
munkái elismeréseként
Vámos György balettművész, koreográfus, a Budapesti Táncművészeti Főiskola tiszteletbeli professzora részére,

hazánk közelmúltban épült számos emblematikus épületét is magába foglaló, nagy jelentőségű tervezői életműve, 
valamint az  építészeti örökség megóvása érdekében végzett sokrétű szervezői, továbbá jelentékeny szakmai 
közéleti tevékenysége elismeréseként
Winkler Barnabás Ybl Miklós-díjas építész, a HAP Tervezőiroda Kft. és a HAP Galéria ügyvezetője, a Budapesti Műszaki 
és Gazdaságtudományi Egyetem Építészmérnöki Karának címzetes egyetemi tanára, a  Magyar Építőművészek 
Szövetségének volt alelnöke részére a

 MAGYAR ÉRDEMREND 
lovagkeresztje 
polgári tagozata;

közel két évtizedes jelentős szakmai munkája, kiemelkedő és felelősségteljes vezetői tevékenysége elismeréseként
dr. Kuczik János Zoltán rendőr ezredes, a  Budapesti Rendőr-főkapitányság rendészeti rendőrfőkapitány-helyettese 
részére,

közel három évtizedes példaértékű szakmai munkája, elhivatott és felelősségteljes vezetői tevékenysége 
elismeréseként
dr. Mecser Tamás Sándor rendőr ezredes, a  Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rendőr-főkapitányság bűnügyi 
rendőrfőkapitány-helyettese részére,

példamutató elhivatottsággal végzett, magas szintű katonadiplomáciai tevékenysége elismeréseként
Müller Zsolt Nándor alezredes, a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat iszlámábádi véderő-, katonai és légügyi attaséja 
részére,
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három évtizedes katonai szolgálata alatt, illetve parancsnokként végzett kiemelkedő szakmai és vezetői munkája 
elismeréseként
Takács Attila Géza dandártábornok, a  Magyar Honvédség debreceni 5. Bocskai István Lövészdandárjának 
parancsnoka részére a

 MAGYAR ÉRDEMREND 
lovagkeresztje 
katonai tagozata

kitüntetést adományozom.

Budapest, 2016. augusztus 2.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Budapest, 2016. augusztus 8.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

KEH ügyszám: VIII-1/04421-2/2016.

A köztársasági elnök 296/2016. (VIII. 22.) 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 –

Jász-Nagykun-Szolnok megye épített környezetét meghatározó, illetve Szolnok építészeti örökségének védelme 
terén jelentős, sokszínű és komplex alkotómunkája elismeréseként
Álmosdi Árpád építész, a szolnoki Ártér Építész Műterem Kft. tervezője részére,

Mindszenty József bíboros életművének kutatása és hagyatékának ápolása terén végzett önzetlen és odaadó 
munkája elismeréseként
Andor Imre Mindszenty József-kutató részére,

kiemelkedő pedagógiai és intézményvezetői munkája, valamint Hódmezővásárhely kulturális életét színesítő 
tevékenysége elismeréseként
Árva László, a hódmezővásárhelyi Németh László Gimnázium és Általános Iskola igazgatója és tanára részére,

a gyermekek szeretetteljes nevelése iránt elhivatott és az  óvodapedagógia hagyományait új gyakorlati 
módszerekkel sikeresen ötvöző munkája elismeréseként
Balogh Bálintné, a Terézvárosi Önkormányzat Játékvár Óvodájának intézményvezetője részére,

a magyarság országhatárokon átívelő egységét, valamint nyelvi és kulturális értékeinek megőrzését szolgáló, 
nemzetközi és hazai szinten is jelentős közéleti és sokrétű szervező tevékenysége elismeréseként
dr. Bándi Kund, az Összmagyar Testület ügyvezető elnöke részére,

közúti közlekedési és a  vasúti ágazatok területén a  szabályozási és irányítási feladatok ellátásában végzett magas 
szintű munkája elismeréseként
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Barna Péter, a  Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Gépjármű-közlekedési és Vasúti Főosztályának nyugalmazott 
főosztályvezetője részére,

a magyar kultúra minél szélesebb körben történő bemutatása iránt elkötelezett munkája és jeles közéleti 
tevékenysége elismeréseként
Bihari Antal operatőr, rendező, az esztergomi Körzeti Televízió alapítója és ügyvezetője részére,

a település fejlődését, illetve az  ott élők életlehetőségeinek javítását új munkahelyek létrehozásával is szolgáló 
eredményes munkája elismeréseként
Bodonné Gyöngy Erika, Tiszaörs község polgármestere részére,

a magyar népdalok átörökítését szolgáló előadóművészi tevékenysége, valamint a  fiatal népdalénekesek 
tehetséggondozása terén is értékes oktatói-nevelői munkája elismeréseként
Bodza Klára énekművész, népdalénekes, énektanár részére,

a honosítási ügyek döntésre történő előkészítéséhez szükséges szervezési és koordinációs feladatok magas 
színvonalon történő elvégzését is magába foglaló, példaértékű szakmai munkája elismeréseként
Cirléné Széll Margit, a  Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal Állampolgársági Igazgatóságának nyugalmazott 
igazgatóhelyettese részére,

a magyar sport és a fiatalok egészségének megőrzése iránt elkötelezett tanári pályája, valamint a hazai labdarúgás 
sikerét országos hírű utánpótlásképző műhely létrehozásával is segítő, értékes szakedzői munkája elismeréseként
Csende Sándor, a  volt debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetem Testnevelési Tanszékének nyugalmazott 
vezetője, a  Debreceni Sportiskola labdarúgó-szakosztályának volt szakágvezetője, a  Magyar Labdarúgó Szövetség 
Hajdú-Bihar Megyei Igazgatósága Verseny és Kupa Bizottságának elnöke részére,

a hazai vagyongazdálkodás területén a  kormányzati programok végrehajtásában és szervezetek kiépítésében 
végzett sokrétű szakmai és vezetői tevékenysége elismeréseként
Csillag Tamás, a Nemzeti Eszközkezelő Zrt. vezérigazgatója részére,

a magyar sport számos területén végzett értékes szakmai és vezetői munkája, különösen a magyar aerobik sportág 
megszervezésében és elismertetésében nemzetközi szinten is meghatározó tevékenységéért
Deésy György Bálint labdarúgó, szakedző, a  Budapest Honvéd Sportegyesület több szakosztályának volt vezetője, 
a  Budapesti Spartacus Sport Club szakmai elnökhelyettese, a  Magyar Aerobik Szövetség volt főtitkára, az  egykori 
Országos Testnevelési és Sport Hivatal volt főtanácsosa részére,

a vízügyi ágazat fejlődését elősegítő, különösen a  víziközmű és a  határvízi feladatok ellátása területén végzett, 
kimagasló színvonalú munkája elismeréseként
Domahidy László György geográfus, közgazdász, a Belügyminisztérium Vízgazdálkodási Főosztályának nyugalmazott 
főosztályvezető-helyettese, a Magyar–Román Határvízi Bizottság volt titkára részére,

a rosszindulatú daganatok patológiájának kutatásában nemzetközileg is kiemelkedő, különösen a citodiagnosztika 
hazai megvalósítása és elfogadtatása érdekében végzett meghatározó munkája elismeréseként
dr. Döbrössy Lajos, az  Országos Onkológiai Intézet Onkopatológiai Kutatóintézetének volt tudományos 
főmunkatársa, az Országos Tisztifőorvosi Hivatal szakmai tanácsadója részére,

a sportág és a  csapat sikerének érdekében végzett elkötelezett és eredményes sportvezetői tevékenysége 
elismeréseként
dr. Drucskó Zoltán, a  győri Rába ETO Futsal Club ügyvezető elnöke, a  Magyar Labdarúgó Szövetség Futsal 
Bizottságának elnöke részére,

a magyar klasszikus zenei és előadó-művészeti kultúra közel-keleti megismertetése és népszerűsítése érdekében 
végzett sokrétű tevékenysége elismeréseként
Erdélyi Zsuzsanna Mária zongoraművész, a  Dubai English Speaking College zongora-, zeneelmélet és kamarazene 
tanára részére,

több évtizedes példás elhivatottsággal végzett munkája és értékes diplomáciai tevékenysége elismeréseként
dr. Erényi István villamosmérnök, a  Nemzeti Fejlesztési Minisztérium volt Infokommunikációért Felelős Helyettes 
Államtitkárságának nyugalmazott tanácsadója, volt európai uniós és nemzetközi referens részére,
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több mint négy évtizede példaértékű elkötelezettséggel végzett orvosi munkája, valamint jelentős szakmai közéleti 
tevékenysége elismeréseként
dr. Faigl Ilona, az  újbudai Szent Kristóf Szakrendelő háziorvosa, a  Dr. Batthyány László Orvoskör Egyesület elnöke 
részére,

több évtizedes kiemelkedő szakmai és vezetői munkája, valamint a  Terrorelhárítási Központban létrehozott 
járóbeteg-szakellátás megszervezése és működtetése terén végzett tevékenysége elismeréseként
dr. Fehér Éva vezető főorvos, a Terrorelhárítási Központ Egészségügyi Szolgálatának vezetője részére,

több mint öt évtizedes zeneművészi pályája, valamint az  általa vezetett zeneiskola tartalmi megújításán keresztül 
a helyi művészeti életet is gazdagító, értékadó munkája elismeréseként
Fejes Antal csellista, gordonka- és szolfézstanár, a  Békési Zeneiskola nyugalmazott igazgatója, a  Békés Megyei 
Szimfonikus Zenekar szólamvezetője részére,

a cégcsoport hatékony gazdálkodásának és pénzügyi stabilitásának megteremtése, valamint piacbővítése 
érdekében végzett magas szintű vezetői munkája elismeréseként
Fekete Tibor, a COOP Szolnok Kereskedelmi Zrt. vezérigazgató-helyettese részére,

hazánk számos nevezetes épületének felújításában végzett kimagasló színvonalú művészi munkája elismeréseként
Félegyházi Károly fémműves iparművész részére,

az erdészeti szakemberek képzése területén több évtizeden át végzett példaértékű és generációk számára 
meghatározó oktatói munkája elismeréseként
dr. Firbás Oszkár erdőmérnök, a korábbi soproni Roth Gyula Erdészeti Technikum és Szakközépiskola nyugalmazott 
tanára részére,

a fogyatékkal élők sportja érdekében közel három évtizeden át végzett, önzetlen és eredményes munkája 
elismeréseként
Gráczer József ülőröplabdázó, a Humanitás SE nyugalmazott elnöke részére,

az intézmény biztonságos gazdálkodását, hatékony működését és infrastrukturális fejlesztését elősegítő magas 
színvonalú szakmai és vezetői munkája elismeréseként
Hajdúné Gácsi Mária Ibolya, a  Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Jász-Nagykun-Szolnok Megyei 
Kirendeltségének igazgatója részére,

az intézet gazdasági, igazgatási és szervezési feladatait magas szintű szakmai felkészültséggel végzett vezetői 
munkája elismeréseként
Horváth Péter, a Rendszerváltás Történetét Kutató Intézet és Archívum főigazgató-helyettese részére,

rendkívüli sportolói pályafutása során a  magyar hallássérültek asztalitenisz sportágában elért világraszóló 
eredményei elismeréseként
Ivánkay Terézia Mária hatszoros siketlimpiai bajnok, többszörös világ- és Európa-bajnok asztaliteniszező részére,

szakterületén elért kiemelkedő kutatási eredményei, valamint magas szintű oktatói munkája elismeréseként
dr. Kalmár Ferenc, a  Debreceni Egyetem Műszaki Karának tudományos dékánhelyettese, az  Épületgépészeti és 
Létesítménymérnöki Tanszék tanszékvezető főiskolai tanára részére,

a határon túli, mindenekelőtt a  kárpátaljai magyar nyelvű oktatás fejlesztése érdekében, valamint az  anyaországi 
továbbképzések és nyári egyetemek összefogása, illetve a Kárpát-medencei magyar pedagógusszervezetek közötti 
kapcsolattartás előmozdítása terén egyaránt nagy jelentőségű tevékenysége elismeréseként
Király Annamária, az  Emberi Erőforrások Minisztériuma Köznevelésért Felelős Államtitkári Kabinetjének volt 
közigazgatási tanácsadója részére,

a földművelésügyi igazgatás területén végzett közel két évtizedes munkája elismeréseként
Kiss Róbert, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Jász-Nagykun-Szolnok megyei igazgatóságának vezetője részére,

értékes szakmai munkája mellett számos rangos hazai futóverseny szervezőjeként végzett, a  magyar 
szabadidősport és a  magyar futókultúra, illetve az  egészséges életmód népszerűsítését is elősegítő tevékenysége 
elismeréseként
Kocsis Árpád, a Budapest Sportiroda Kft. ügyvezető-versenyigazgatója részére,
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a településen élők és a  görögkatolikus hívek életét is gazdagító, elhivatott papi szolgálata, illetve példaadó 
közösségépítő munkája elismeréseként
Kocsis István Iván, a Miskolci Görögkatolikus Egyházmegye emődi szervezőlelkészségének lelkésze részére,

a legkülönbözőbb karaktereket is kivételes bábmozgató tehetséggel és hiteles művészi átéléssel megformáló 
alakításai elismeréseként
Kovács Judit, a Budapest Bábszínház művésze részére,

példamutató művészi munkája, valamint klasszikus és kortárs darabokban egyaránt magas szintű, érzékeny és 
egyéni szerepformálásai elismeréseként
Kozmér Alexandra Harangozó Gyula-díjas táncművész, a Magyar Nemzeti Balett első magántáncosnője részére,

a város és térsége házhoz menő szelektív hulladékgyűjtési rendszerének sikeres kialakítása és működtetése 
érdekében végzett munkája elismeréseként
Lits László építőmérnök, mérnök-közgazdász, a  Nemzeti Hulladékgazdálkodási Szolgáltató, Szolnok Közszolgáltató 
Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója részére,

a település és a helyi közösség érdekében több évtizeden át végzett sokrétű és elkötelezett közéleti tevékenysége 
elismeréseként
Ludnik Ferenc, a  Kolping Oktatási és Szociális Intézményfenntartó Szervezet volt gazdasági vezetője, a  miskolci 
Szent Anna Kolping Család Egyesület elnöke részére,

a hazai szövetkezeti kereskedelmi rendszer átalakításában és működtetésében betöltött meghatározó szerepe 
elismeréseként
Mezei János, a CO-OP Star Kereskedelmi Zrt. kereskedelmi igazgatója részére,

példaértékű kulturális szervező tevékenysége, különösen a  2015 nyarán megrendezett pécsi Europa Cantat 
XIX. kórusfesztivál előkészítésében és lebonyolításában végzett kiemelkedő színvonalú munkája elismeréseként
Móczár Gábor Attila, az  EUROPA CANTAT Pécs 2015 Nonprofit Kft. ügyvezetője, az  Europa Cantat magyarországi 
irodájának elnöke, a Magyar Kórusok és Zenekarok Szövetségének társelnöke, a Zsolnay Örökségkezelő Nonprofit 
Kft. program-, marketing- és nemzetközi kapcsolatok igazgatója részére,

a közigazgatás területén a  térség és a  település érdekében végzett több évtizedes értékes szakmai munkája 
elismeréseként
dr. Modrovits Sándor, Pécs Megyei Jogú Város aljegyzője részére,

a térség kulturális életében betöltött meghatározó szerepe, a közösségépítést és értékközvetítést egyaránt elősegítő 
tevékenysége elismeréseként
Molnár Lajos Milán, a szolnoki Aba-Novák Agóra Kulturális Központ Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója részére,

három évtizedes példaadó pedagógusi munkája, valamint a  város kultúrája és a  népi hagyományok ápolása iránt 
kivételesen elhivatott, a  múzeumpedagógiai tagintézmény létrehozásában és a  gyűjtemény gondozásában is 
jelentékeny szakmai életútja elismeréseként
Molnár Melinda múzeumpedagógus, etnográfus, a  besenyszögi Chiovini Ferenc Kolping Katolikus Általános 
Iskola Alapfokú Művészeti Iskola igazgatóhelyettese, a  Vehiculum-Ház Közérdekű Muzeális Gyűjtemény 
Múzeumpedagógiai Tagintézményének vezetője részére,

a harci íjászatban elért rendkívüli eredményei, valamint értékteremtő hagyományőrző tevékenysége elismeréseként
Mónus József László többszörös világbajnok és -rekorder tradicionális távlövő íjász részére,

a magyar paraszti világot bensőséges hangulatú csendéletekben és tájképekben megörökítő alkotásai, Eger város 
kulturális életét is meghatározó művészi pályája elismeréseként
Nagy Ernő festőművész részére,

a finnugor irodalom szakavatott ismerőjeként a nyelvészet és a műfordítás terén nyújtott értékes szakmai, valamint 
magas színvonalú oktatói munkája elismeréseként
dr. Nagy Katalin, az  Eötvös Loránd Tudományegyetem Tanító- és Óvóképző Kar, Magyar Nyelvi és Irodalmi 
Tanszékének nyugalmazott főiskolai tanára részére,
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a világ legmagasabb pontjának, a  Mount Everest csúcsának északi oldalról első magyarként történő sikeres 
megmászásával nyújtott teljesítménye elismeréseként
dr. Neszmélyi Emil Balázs hegymászó-felfedező, a Fehér Győrky Neszmélyi Ügyvédi Iroda ügyvédje részére,

egyedi és különleges virágmotívumokon alapuló alkotásokat kiérlelő művészi pályája elismeréseként
Orvos András festőművész részére,

a legkülönbözőbb műfajokban egyforma művészi alázattal és nagy tapasztalattal megformált, kivételes színészi 
attitűdöt tükröző alakításai elismeréseként
Pál Attila, a Kecskeméti Katona József Színház színművésze részére,

példaszerű szakmai felkészültséggel végzett önkormányzati érdekképviseleti munkája elismeréseként
Papp Erika, a Megyei Jogú Városok Szövetségének főtitkára részére,

magas szintű hangszeres és zeneszerzői tudás birtokában végzett zeneoktatói munkája, valamint 
a  gordonkatanítást Európa és a  világ számos országában használatos kották megjelentetésével is gazdagító 
tevékenysége elismeréseként
Pejtsik Árpád gordonkaművész-tanár, a budapesti Szabolcsi Bence Zeneiskola óraadó tanára részére,

a múzeum és a  kulturális szakigazgatás iránti példás elkötelezettséggel végzett színvonalas szakmai és vezetői 
munkája elismeréseként
Pintérné Bánóczi Ágnes, a Szépművészeti Múzeum Magyar Nemzeti Galériájának gazdasági igazgatója részére,

a település fejlesztése érdekében és a  helyi civil szervezetekkel szoros együttműködésben végzett munkája 
elismeréseként
Rácz Róbert, Börcs község polgármestere részére,

a szövetkezeti kereskedelmi rendszer leendő szakembereinek képzését szolgáló magas szintű vezetői tevékenysége 
elismeréseként
Riczkó Eleonóra, a kecskeméti ÁFEOSZ Kereskedelmi, Közgazdasági Szakközépiskola és Kollégium igazgatója részére,

a város kulturális életét sokoldalú művészeti szervező tevékenységével és elhivatott tanári munkájával gazdagító 
életpályája elismeréseként
Román Károly irodalomtörténész, a  székesfehérvári Vasvári Pál Gimnázium volt irodalom- és történelemtanára 
részére,

a világ több országában is kiadott és játszott, páratlanul műfajgazdag, és mívesen kidolgozott kompozíciókat 
magába foglaló életműve elismeréseként
Rózsa Pál zeneszerző részére,

nagyfokú hivatástudattal, magas színvonalon végzett sokrétű és eredményes szakmai munkája elismeréseként
dr. Sándor Erzsébet, Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának aljegyzője részére,

a Jászság kulturális értékeinek megőrzését és népszerűsítését szolgáló sokrétű és önzetlen kultúraszervező 
tevékenysége elismeréseként
dr. Suba Györgyné népművelő, helytörténeti kutató, a  Jászapáti Honismereti Szakkör alapító titkára, a  Keresztény 
Értelmiségiek Szövetsége és a Jászok Egyesülete jászberényi csoportjainak alapító titkára részére,

a közép-európai és magyar régizenét ihletett és szuggesztív formában interpretáló előadóművészete, 
a  magyar énekelt költészet terén végzett hiánypótló zenetörténeti kutatásai, valamint elsőrangú művészet- és 
tudománytörténeti előadásai és négy évtizedes oktatói-nevelői munkája elismeréseként
Szabó István lantművész, zenetörténész, a  budapesti Kossuth Lajos Két Tanítási Nyelvű Műszaki Szakközépiskola 
tanára részére,

a kis- és nagycsaládok többféle szervezeti keretben történő szolgálatával töltött értékteremtő munkája, különösen 
az érdekvédelmi egyesület vezetésében kifejeződő áldozatos és lelkiismeretes tevékenysége elismeréseként
Székely Hajnalka, a Nagycsaládosok Országos Egyesületének volt elnöke részére,

a város kulturális emlékeinek ápolása iránt elhivatott értékőrző munkája, valamint a helyi társadalmi életben végzett 
sokrétű, a  Kárpát-medencei magyarság összetartozás-érzését erősítő programok szervezését is magába foglaló 
tevékenysége elismeréseként



12568 M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2016. évi 122. szám 

Szilágyi Árpád József nyugalmazott építész, a  Szegedi Hagyományőrző és Városképvédő Egyesület alapítója, 
a budapesti székhelyű Panoráma Világklub dél-alföldi szervezetének alapítója részére,

a magyar erdőkért több mint három évtizeden át nagyfokú hivatástudattal végzett eredményes szakmai és vezetői 
munkája, különösen a Jeli Arborétum fejlesztését és népszerűsítését szolgáló tevékenysége elismeréseként
Tóth Pál, a Szombathelyi Erdészeti Zrt. Vasvári Erdészeti Igazgatóságának nyugalmazott vezetője részére,

az értelmileg akadályozott és autista gyermekek tanítását szolgáló intézményegység szakmai feltételeinek 
megteremtése és a fiatal gyógypedagógusok képzése iránt elhivatott szakmai és vezetői munkája elismeréseként
Török Ildikó gyógypedagógus, a  budapesti Benedek Elek Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes 
Gyógypedagógiai Módszertani Intézet intézményegység-vezetője részére,

a város és a térség fejlődése, valamint a helyiek egészségének megőrzése érdekében végzett lelkiismeretes munkája 
elismeréseként
dr. Udvardi Erzsébet belgyógyász-kardiológus szakorvos, háziorvos, Kisbér város volt polgármestere részére,

a település fejlesztése és az  ott élő emberek életminőségének javítása érdekében végzett két és fél évtizedes 
munkája elismeréseként
Valiczkó Mihály, Győrasszonyfa község társadalmi megbízatású polgármestere részére,

a hazai pálinkafőző mesterség legnemesebb hagyományait követő, kiváló minőségű vadgyümölcspárlatokat 
előállító főzde vezetőjeként végzett munkája elismeréseként
Varga László pálinkafőző mester, a csetényi Bakonyi Íz és Párlat Kft. nyugalmazott ügyvezetője részére,

a színház több évtizedes sikeres gazdasági működtetésében végzett értékes vezetői munkája, valamint a  színházi 
törvény kidolgozásában, illetve a Magyar Színházi Társaság tevékenységében vállalt jelentős szerepe elismeréseként
Wettstein Tibor, a Madách Színház gazdasági igazgatója részére,

a magyar labdarúgás sikerességét az utánpótlás-válogatottak nevelésével megalapozó, több évtizedes eredményes 
vezetőedzői munkája és közösségépítő tevékenysége elismeréseként
Ziegler János labdarúgó-szakedző, vezetőedző, a Piliscsabai Atlétikai és Futball Club szakmai vezetője részére,

nagylelkű mecénási tevékenységével az erdélyi magyarság nyelvi jogaiért és a magyar nemzeti értékek nemzetközi 
megismertetéséért tevékenykedő civil szervezetek munkájához nyújtott támogatása elismeréseként
dr. Zsembery Ferenc, a Mediagnost Kft. alapítója és nyugalmazott gyártási igazgatója, pénzügyi vezetője részére a

 MAGYAR ARANY ÉRDEMKERESZT 
polgári tagozata;

a tömeges bevándorlás okozta válsághelyzet kezelésével kapcsolatos feladatok ellátása során tanúsított helytállása 
elismeréseként
Agárdi Péter ezredes, a  Honvédelmi Minisztérium Hatósági Hivatala Katonai Építésügyi Hatósági Igazgatóságának 
igazgatója részére,

a katona-egészségügy területén végzett több évtizedes, kimagasló szakmai és vezetői munkája elismeréseként
dr. Bakity Boldizsár nyugállományú orvos ezredes, a  Magyar Honvédség Egészségügyi Központja I. Sebészeti 
Osztályának osztályvezető főorvosa részére,

a tömeges bevándorlás okozta válsághelyzet kezelésével kapcsolatos feladatok ellátása során tanúsított helytállása 
elismeréseként
Bellovics Pál alezredes, a  Magyar Honvédség Összhaderőnemi Parancsnoksága Üzembentartási és Ellátási 
Főnökségének megbízott főnöke részére,

három évtizedes példás szakmai és felelősségteljes vezetői munkája elismeréseként
Csányi Illés rendőr alezredes, a  Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság Bűnügyi Igazgatósága Gazdaságvédelmi 
Osztályának vezetője részére,

a tömeges bevándorlás okozta válsághelyzet kezelésével kapcsolatos feladatok ellátása során tanúsított helytállása 
elismeréseként
Drót László ezredes, a Magyar Honvédség 5. Bocskai István Lövészdandárának dandárparancsnok-helyettese részére,
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széles körű szakmai ismeretek és tapasztalatok birtokában, magas színvonalon végzett vezetői munkája 
elismeréseként
Hirschberger József tűzoltó ezredes, a  Zala Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság gazdasági igazgatóhelyettese 
részére,

a tömeges bevándorlás okozta válsághelyzet kezelésével kapcsolatos feladatok ellátása során tanúsított helytállása 
elismeréseként
Kender Tamás alezredes, a  Honvéd Vezérkar Hadműveleti Főnöksége Szárazföldi Haderőnemi Osztályának volt 
vezető kiemelt referens főtisztje, a  NATO Szárazföldi Komponens Parancsnokság (Izmir) Hadműveleti Főnöksége 
Művelettervező Osztályának vezetője részére,

hivatása iránti elkötelezettséggel végzett felelősségteljes szakmai és vezetői munkája elismeréseként
dr. Kuti István László rendőr ezredes, a Tolna Megyei Rendőr-főkapitányság Paksi Rendőrkapitányságának vezetője 
részére,

a tömeges bevándorlás okozta válsághelyzet kezelésével kapcsolatos feladatok ellátása során tanúsított helytállása 
elismeréseként
Lőrincz Gábor ezredes, a  Honvédelmi Minisztérium Honvéd Vezérkar Hadműveleti Csoportfőnöksége Hadműveleti 
Osztályának vezetője részére,

a szervezet érdekében a  belső ellenőrzés területén végzett értékes vezetői munkája és odaadó szolgálatellátása 
elismeréseként
Mecsei Judit tűzoltó ezredes, a  Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatósága Ellenőrzési 
Szolgálatának vezetője részére,

a tömeges bevándorlás okozta válsághelyzet kezelésével kapcsolatos feladatok ellátása során tanúsított helytállása 
elismeréseként
Preininger Győző alezredes, a  Magyar Honvédség 25. Klapka György Lövészdandár Logisztikai Zászlóaljának 
zászlóaljparancsnoka részére,

példaszerű szakmai és felelősségteljes vezetői tevékenysége elismeréseként
Sashalmi Zoltán rendőr alezredes, a  Zala Megyei Rendőr-főkapitányság Bűnügyi Igazgatóság Elemző-Értékelő 
Osztályának vezetője részére,

a tömeges bevándorlás okozta válsághelyzet kezelésével kapcsolatos feladatok ellátása során tanúsított helytállása 
elismeréseként
Somogyi János József ezredes, a  Magyar Honvédség hódmezővásárhelyi 5. Bocskai István Lövészdandárjának 
volt dandárparancsnok-helyettese, a  Magyar Honvédség Rendelkezési Állomány – Szövetséges Erők Szárazföldi 
Parancsnokság – Izmir Törzsfőnök Műveleti Helyettese részére,

példás szakmai munkája, különösen a híradás területén nyújtott kiemelkedő teljesítménye elismeréseként
Szabó Tamás alezredes, a Magyar Honvédség székesfehérvári Összhaderőnemi Parancsnoksága Híradó, Informatikai 
és Információvédelmi Főnökségének kiemelt főtisztje részére a

 MAGYAR ARANY ÉRDEMKERESZT 
katonai tagozata

kitüntetést adományozom.

Budapest, 2016. augusztus 2.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Budapest, 2016. augusztus 8.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

KEH ügyszám: VIII-1/04422-2/2016.
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A köztársasági elnök 297/2016. (VIII. 22.) 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 településen található műemlékek megmentését szolgáló alapítvány tagjaként a  magyar keresztény kulturális 
örökség védelme érdekében végzett munkája elismeréseként
Bittmann Károly, a Zirci Országzászló Alapítvány titkára részére,

Emőd város történetének és népi hagyományainak kutatását és megismertetését célzó értékőrző munkája 
elismeréseként
Czecze József helytörténeti kutató, nyugalmazott rendőr alezredes részére,

a hazai út- és autópálya-építési, illetve vasútipálya-korszerűsítési programok megvalósulását környezetkímélő 
bányászati technológiákkal előállított, minőségi alapanyagok biztosításával segítő munkája elismeréseként
Cseh Zoltán, a tarcali Colas Északkő Bányászati Kft. ügyvezetője részére,

jelentős pszichiátriai tudományos és szakmai munkája, valamint Nógrád megye életében meghatározó közéleti 
tevékenysége elismeréseként
dr. Csekey László, a balassagyarmati Dr. Kenessey Albert Kórház és Rendelőintézet osztályvezető főorvosa részére,

az intézet hatékony működését, fejlődését és nemzetközi elismertetését szolgáló példaértékű szakmai és vezetői 
munkája elismeréseként
Csesztregi Tamás, a  Bűnügyi Szakértői és Kutató Intézet Szakértői Főosztálya, Szerves Kémiai Analitikai Szakértői 
Osztályának vezetőhelyettese részére,

a fogyatékkal élő emberek integrációja és foglalkoztatása terén végzett emberközpontú, újító szellemű szakmai 
tevékenysége elismeréseként
Dávid Andrea, a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft. vezető szakértője részére,

magas művészi színvonalon megformált táncos, valamint énekes szólista szerepei elismeréseként
Eredics-Fekete Zsuzsanna táncművész, a Magyar Nemzeti Táncegyüttes szólistája részére,

a magyar mozdulatművészet régi hagyományainak továbbéltetése iránt elkötelezett és odaadó művészi munkája 
elismeréseként
Fenyves Márk mozdulatművész-táncművész, tánctörténeti és táncelméleti kutató, az Orkesztika Alapítvány elnöke és 
kurátora részére,

nemzetközi és hazai szinten is kimagasló tudományos tevékenysége, valamint több tudományterületre is kiterjedő, 
elkötelezett oktatói munkája elismeréseként
dr. Garamvölgyi Rita, a Kaposvári Egyetem Diagnosztikai és Onkoradiológiai Intézetének igazgatóhelyettese részére,

több mint négy évtizedes odaadó, főként a  módszertani fejlesztések tekintetében jelentős szakmai tevékenysége 
elismeréseként
dr. Goda László vízrajzi referens, az  Alsó-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság Vízrajzi és Adattári Osztályának 
nyugalmazott vezetője részére,

a szervezetben történt részvételét követő, és a  hadifogság, majd a  kommunista diktatúra idején elszenvedett 
megpróbáltatások ellenére is elvhű magatartást tükröző, és az  egyház életét is gazdagító, rendkívüli életútja 
elismeréseként
Hollai Ferenc, az egykori Katolikus Iparos- és Munkásifjak Országos Egyesületének titkára részére,

a hazai táv- és hírközlés fejlődése érdekében végzett sokrétű szakmai tevékenysége elismeréseként
dr. Huszty Gábor, az ENTEL Kft. villamosmérnöke részére,

a magyar és roma népzene hagyományait külföldön és hazánkban is nagy sikerrel népszerűsítő muzsikusi 
tevékenysége elismeréseként
Kalló János hegedűművész, zenekarvezető prímás részére,



M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2016. évi 122. szám 12571

kulturális értékeink továbbörökítését a  magyar népdalok és históriás énekek hiteles interpretálásával szolgáló 
értékőrző művészi munkája elismeréseként
Kátai Zoltán énekmondó, zeneszerző részére,

a magyar irodalmi és szellemi életet több műfajban is gazdagító pályája, valamint színvonalas kutató- és 
oktatómunkája elismeréseként
dr. Kelemen Erzsébet író, költő, drámaíró, vizuális művész, irodalomtörténész, a  Szent József Gimnázium, 
Szakközépiskola és Kollégium tanára, szaktanácsadó és minősített kutatótanár részére,

a zenei nevelés iránti példás elhivatottsággal végzett tanári munkája, valamint a város kulturális életét is színesítő 
kórusvezetői tevékenysége elismeréseként
Kiss Veronika Krisztina, a  mosonmagyaróvári Ujhelyi Imre Általános Iskola nyugalmazott énektanára, a  Halmos 
László Énekegyüttes alapító tagja és művészeti vezetője, a  Gradistyei Horvátok Egyesülete kórusának vezetője, 
a Vissz-Hang Vegyeskar vezetője részére,

magas színvonalú és a gyermekek szellemi, erkölcsi nevelése iránt is elhivatott munkája elismeréseként
Kovácsné Kosztor Marianna, a Kiskunfélegyházi Dózsa György Általános Iskola tanítója részére,

a gyermekek személyiségfejlesztését és a  hátrányos helyzetű tanulók esélyegyenlőségének megteremtését szem 
előtt tartó, értékes oktatói és nevelői munkája elismeréseként
Kozma Éva Mária, a szolnoki Liget Úti Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Fejlesztő Nevelés-Oktatást Végző Iskola és 
Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény gyógypedagógusa részére,

több mint öt évtizedes sokoldalú alkotóművészi pályája, valamint kivételes és értékteremtő művészeti 
oktatómunkája elismeréseként
Mizser Pál festőművész, grafikus, szobrász, gobelintervező, a  váci Duna Műhely alapítója, a  Szőnyi István 
Képzőművészeti Szabadiskola tanára részére,

a gyermekek nevelése iránti példaadó elhivatottsággal végzett óvodapedagógusi munkája és intézményvezetői 
tevékenysége elismeréseként
Molnár László Antalné, a  Hajdúnánási Óvoda intézményvezető-helyettese, a  Szivárvány Tagintézmény vezetője 
részére,

a Választási Hálózat és a  kormányablakok távközlési rendszerének, valamint a  megyei kormányhivatalok 
adatkommunikációs hálózatának kidolgozása terén végzett magas szintű munkája elismeréseként
Onder Zoltán, a  Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. Hang és Video Rendszerek Osztályának vezetője 
részére,

magas szakmai felkészültségen alapuló példaértékű életpályája, valamint Gyula városában végzett értékes közéleti 
tevékenysége elismeréseként
dr. Ökrös István nyugalmazott állatorvos, a Dr. Ökrös Állatkórház alapítója részére,

a nemzetközi és hazai energetika és nukleáris technika területén végzett magas színvonalú szakmai és vezetői 
tevékenysége elismeréseként
Pekárik Géza, az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. műszaki igazgatója részére,

a Duna–Tisza-közének, különösen Kecskemét városának társadalmi életét meghatározó igényes és humanitást 
tükröző szakmai munkája elismeréseként
Sebőkné Tőzsér Judit, a Gong Rádió Kft. tulajdonos-ügyvezetője részére,

a magyar és a török kultúra, nyelv és irodalom kölcsönös megismertetésén és népszerűsítésén keresztül a két nép 
kapcsolatának elmélyítését szolgáló értékteremtő munkája elismeréseként
Tasnádi Edit turkológus, műfordító, a Magyar–Török Baráti Társaság alapító tagja és alelnöke részére,

a település és a térség érdekében végzett magas szintű szakmai munkája elismeréseként
Vankóné Jekli Anikó, Tiszaroff község jegyzője részére,

a hazai alapfokú gitároktatás, tehetséggondozás és gitártanítási módszertan kidolgozása területén végzett 
elkötelezett és magas szintű munkája elismeréseként
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Vass Valéria zenepedagógus, a  budapesti Tóth Aladár Zeneiskola Alapfokú Művészeti Iskola gitártanára, 
az akkordikus tanszak vezetője részére,

kiemelkedő szorgalommal és hozzáértéssel végzett szakmai munkája elismeréseként
Vilk Istvánné, a Miskolci Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság nyugalmazott írnoka részére a

 MAGYAR EZÜST ÉRDEMKERESZT 
polgári tagozata;

a katonai szervezet napi életének irányításában, valamint a központ belső szabályzórendszerének átdolgozásában 
végzett példaértékű szakmai és vezetői munkája elismeréseként
Germus Ferenc alezredes, a  Magyar Honvédség Görgei Artúr Vegyivédelmi Információs Központjának törzsfőnöke 
részére,

a súlyos életellenes bűncselekmények felderítésében példás elkötelezettséggel és szakmai igényességgel végzett 
munkája elismeréseként
Gulyás József rendőr alezredes, a Baranya Megyei Rendőr-főkapitányság Bűnügyi Igazgatósága Bűnügyi Osztályának 
kiemelt főnyomozója részére,

a tömeges bevándorlás okozta válsághelyzet kezelésével kapcsolatos feladatok ellátása során tanúsított kimagasló 
helytállása elismeréseként
Imre József Ernő alezredes, a  Magyar Honvédség 5. Bocskai István Lövészdandárja Helyőrségtámogató Alegységek 
Hódmezővásárhelyi Helyőrségtámogató Parancsnokságának parancsnoka részére,

közel három évtizeden keresztül végzett kiemelkedő szakmai munkája elismeréseként
Kamp János büntetés-végrehajtási alezredes, az  Állampusztai Mezőgazdasági és Kereskedelmi Kft. foglalkoztatási 
osztályvezetője részére,

az intézmény informatikai területét érintő fejlesztések kidolgozásában és megvalósításában végzett értékes és 
elhivatott szakmai munkája elismeréseként
Szalai Tihamér rendőr alezredes, a Terrorelhárítási Információs és Bűnügyi Elemző Központ informatikusa részére,

nagyfokú elkötelezettséggel végzett szakorvosi és vezetői munkája elismeréseként
dr. Szomolányi Gábor tűzoltó ezredes, a  Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Humán 
Szolgálata Országos Egészségügyi, Pszichológiai és Munkabiztonsági Ellátó Központjának főosztályvezetője, vezető 
főorvos részére,

széles körű tapasztalatok birtokában következetesen végzett szakmai munkája elismeréseként
Uzonyi Adél büntetés-végrehajtási alezredes, az  Igazságügyi Megfigyelő és Elmegyógyító Intézet Klinikai 
Pszichológiai Osztályának vezetője részére a

 MAGYAR EZÜST ÉRDEMKERESZT 
katonai tagozata;

a település fejlesztése érdekében végzett munkája, valamint Weöres Sándor emlékének ápolását és a  költő 
szülőházának megóvását is szolgáló tevékenysége elismeréseként
Baranyai Ernő, Csönge község volt polgármestere részére,

kivételesen eredményes utánpótlás-nevelői tevékenysége elismeréseként
Beregszászi Szabolcs röplabda-mesteredző részére,

eredményes sportolói pályafutása és sikeres utánpótlás-nevelői munkája elismeréseként
Csuhay József labdarúgó, edző részére,

a hazai teremlabdarúgó-sport népszerűsítése és a hátrányos helyzetű gyermekek megsegítése érdekében végzett 
tevékenysége elismeréseként
Gabora János Gyula, a  Gabora Gála a  Gyermekekért jótékonysági öregfiúk teremlabdarúgótorna-sorozat 
ötletgazdája és főszervezője részére,
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a fiatalok nevelése iránt elkötelezett, példaértékű pedagógusi munkája elismeréseként
Gergely Gabriella, a Budapesti Gépészeti Szakképzési Centrum Ganz Ábrahám Két Tanítási Nyelvű Szakközépiskolája 
és Szakiskolája tanára, a  Budapesti Római Katolikus Egyetemi Lelkészség Leánykollégiumának tanára, egyetemi 
kollégiumi gondnoka részére,

a színház egyedi látványvilágát kreatív fényterveivel gazdagító munkája elismeréseként
Jánoska György, a Budapest Bábszínház fővilágosítója részére,

az intézmény fejlődését innovatív oktatási-nevelési módszerek bevezetésével szolgáló értékes szakmai és vezetői 
munkája elismeréseként
Király István Andrásné, a Nagyrédei Kastély Óvoda vezetője részére,

kivételes jellemábrázoló képességgel és magas szintű technikai tudással megvalósított szerepformálásai 
elismeréseként
Kocsis Andrea, a Miskolci Balett táncművésze részére,

a tömeges bevándorlás okozta válsághelyzet kezelésével kapcsolatos feladatok ellátása során tanúsított kimagasló 
helytállása elismeréseként
Kondor Zoltán, a  Magyar Honvédség 37. II. Rákóczi Ferenc Műszaki Ezrede Víztisztító Századának volt 
századparancsnoka részére,

a magyar néptánc hagyományait hiteles alakításaival és kiváló karakterformáló képességével megjelenítő művészi 
munkája elismeréseként
Kosina Mária Mónika, a Hagyományok Háza – Magyar Állami Népi Együttes táncművésze részére,

sikeres sportolói és edzői pályája, valamint a sportág elismertetése és népszerűsítése iránt elkötelezett sportvezetői 
tevékenysége elismeréseként
Ludvigh Zoltán búvárúszó mesteredző, a  Magyar Búvár Szakszövetség tiszteletbeli alelnöke, a  Bács-Kiskun Megyei 
Búvárszövetség főtitkára, a Hírös-Sport Nonprofit Kft. sportszakmai referense részére,

négy évtizeden át nagy hivatástudattal végzett szakmai és igazgatási munkája elismeréseként
Nádaski Mária, a Battonyai Járásbíróság nyugalmazott tisztviselője részére,

a klasszikus és modern balett, illetve a  néptánc területén egyaránt magas szintű művészi pályája, valamint 
eredményes táncpedagógusi munkája elismeréseként
Nagyné Beer Noémi táncművész, táncpedagógus, koreográfus, az  ADONIKA Mozgásművészeti Stúdió és 
Táncegyüttes művészeti vezetője részére,

művészi alkotómunkája, valamint a város kulturális életében a helyi képzőművészek bemutatkozásához lehetőséget 
biztosító szervező tevékenysége elismeréseként
Peti Sándor fotóművész, a dunakeszi Dunart Képzőművészeti Egyesület alapítója és elnöke részére,

a kar sikeres működése érdekében végzett sokrétű és értékes szakmai munkája elismeréseként
Sárváriné Dezső Edit, a Pannon Egyetem Gazdaságtudományi Karának ügyvivő szakértője részére,

a politikai üldözést elszenvedettek érdekében végzett önzetlen és odaadó munkája elismeréseként
Szabados László Károly, a  Magyar Politikai Foglyok Szövetsége Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Szervezetének 
elnökhelyettese részére,

a színház előadásainak sikerét széles körű zenei műveltsége mellett igényes hangkeveréseivel és 
hangaaláfestéseivel támogató munkája elismeréseként
Tihanyi Attila, a Budapest Bábszínház hangtárvezetője részére,

a hátrányos helyzetű gyermekek nevelése és önálló életre való felkészítése iránti példaadó elhivatottsággal végzett 
munkája elismeréseként
Vásárhelyi János, a bicskei Kossuth Zsuzsa Gyermekotthon és Általános Iskola igazgatója részére,

a hallgatói tanulmányi adminisztrációs rendszer korszerűsítésében és hatékony működtetésében végzett magas 
szintű munkája elismeréseként
dr. Végső János, a Debreceni Egyetem Hallgatói Kapcsolatok és Szolgáltatások Központja Hallgatói Adminisztrációs 
Központjának nyugalmazott vezetője részére,
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a fogyatékkal élők lelkiismeretes gondozása és társadalmi elfogadtatása érdekében, valamint az  intézmény 
korszerűsítése terén végzett értékes munkája elismeréseként
Vörösné Békéssy Klára, a szolnoki „Liget Otthon” Fogyatékos Személyek Ápoló, Gondozó Otthona intézményvezetője 
részére a

 MAGYAR BRONZ ÉRDEMKERESZT 
polgári tagozata;

a tömeges bevándorlás okozta válsághelyzet kezelésével kapcsolatos feladatok ellátása során tanúsított kimagasló 
helytállása elismeréseként
Barna Róbert törzszászlós, a  Magyar Honvédség 86. Szolnok Helikopter Bázisa Szállítóhelikopter Zászlóaljának 
vezénylő zászlósa részére,

a tömeges bevándorlás okozta válsághelyzet kezelésével kapcsolatos feladatok ellátása során tanúsított kimagasló 
helytállása elismeréseként
Bernáth Zsolt főtörzsőrmester, a  Magyar Honvédség Bakony Harckiképző Központja Ellenőr Századának beosztott 
altisztje részére,

a tömeges bevándorlás okozta válsághelyzet kezelésével kapcsolatos feladatok ellátása során tanúsított kimagasló 
helytállása elismeréseként
Csinga Mihály ezredes, a Magyar Honvédség Logisztikai Központjának parancsnokhelyettese részére,

a rendőri munka és a bűnügyek felderítése iránt elhivatott, magas szintű szakmai munkája elismeréseként
Dejcsics Róbert címzetes rendőr törzszászlós, a Vas Megyei Rendőr-főkapitányság Szombathelyi Rendőrkapitányság, 
Bűnügyi Osztálya Felderítő Alosztályának nyomozója részére,

a tömeges bevándorlás okozta válsághelyzet kezelésével kapcsolatos feladatok ellátása során tanúsított kimagasló 
helytállása elismeréseként
Kocsis Lajos ezredes, a  Honvédelmi Minisztérium Védelmi Hivatala Védelmi Igazgatási és Koordinációs 
Igazgatóságának igazgatója részére,

Zirc város közrendvédelmi, közlekedésrendészeti és bűnügyi munkájának eredményességét szolgáló példaértékű 
vezetői tevékenysége elismeréseként
Komenda József címzetes rendőr főtörzszászlós, a  Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság Veszprémi 
Rendőrkapitányság Zirci Rendőrőrse Közrendvédelmi Alosztályának szolgálatirányító parancsnoka részére,

a tömeges bevándorlás okozta válsághelyzet kezelésével kapcsolatos feladatok ellátása során tanúsított kimagasló 
helytállása elismeréseként
Lengyel Csaba alezredes, a Honvéd Vezérkar Logisztikai Csoporfőnökségének vezető kiemelt főtisztje részére,

a tömeges bevándorlás okozta válsághelyzet kezelésével kapcsolatos feladatok ellátása során tanúsított kimagasló 
helytállása elismeréseként
Rozsonits Tibor József főhadnagy, a  Magyar Honvédség 2. Különleges Rendeltetésű Ezrede 34. Bercsényi 
László Különleges Műveleti Zászlóalja 1. Különleges Műveleti Százada 4. Különleges Műveleti Csoportjának 
csoportparancsnoka részére,

a tömeges bevándorlás okozta válsághelyzet kezelésével kapcsolatos feladatok ellátása során tanúsított kimagasló 
helytállása elismeréseként
Salamon Béla őrnagy, a  Magyar Honvédség 64. Boconádi Szabó József Logisztikai Ezrede Nemzeti Támogató 
Zászlóaljának törzsfőnöke részére,

több mint két évtizeden keresztül végzett kiemelkedő szakmai tevékenysége elismeréseként
Tolnai Attila címzetes büntetés-végrehajtási zászlós, a  Baranya Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet 
körletfelügyelője részére,

a tömeges bevándorlás okozta válsághelyzet kezelésével kapcsolatos feladatok ellátása során tanúsított kimagasló 
helytállása elismeréseként
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Vadászi Norbert alezredes, a Magyar Honvédség vitéz Szurmay Sándor Budapest Helyőrség Dandárának logisztikai 
főnöke részére a

 MAGYAR BRONZ ÉRDEMKERESZT 
katonai tagozata

kitüntetést adományozom.

Budapest, 2016. augusztus 2.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Budapest, 2016. augusztus 8.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

KEH ügyszám: VIII-1/04423-2/2016.

A köztársasági elnök 298/2016. (VIII. 22.) 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–lengyel egyházi kapcsolatok továbbfejlesztése érdekében végzett áldozatos tevékenysége, különösen 
Esterházy János boldoggá avatása és számos más magyar vonatkozású kulturális, egyházi, illetve társadalmi ügy 
kapcsán nyújtott kiemelkedő támogatása elismeréseként
Kazimierz Nycz bíboros, Varsó érseke részére a

 MAGYAR ÉRDEMREND 
középkeresztje a csillaggal 
polgári tagozata;

a Szolidaritás élharcosaként a  kommunista elnyomás elleni küzdelemben honfitársai és az  egész keleti blokk 
országai számára példát adó határozott kiállása, illetve a  rendszerváltoztatást követő értékes és meghatározó 
jelentőségű közéleti tevékenysége elismeréseként
Adam Józef Lipiński, a  lengyel Miniszterelnöki Hivatal parlamenti államtitkára, a  Szejm képviselője, a  Jog és 
Igazságosság alelnöke részére,

a magyar–német kereskedelmi kapcsolatok erősítése érdekében végzett kiemelkedő szakmai tevékenysége 
elismeréseként
Jürgen Illing ügyvéd részére,

az 1956-os forradalom és szabadságharc idején a  megszállókkal szembeni küzdelemben tanúsított, a  haza 
iránti szeretettől vezérelt bátor helytállása, illetve 1956 szellemi örökségének méltó ápolásában is kimagasló 
tevékenysége, példamutató életpályája elismeréseként
Lassan György, a  Magyar Politikai Foglyok Szövetsége Los Angeles-i Szervezetének elnöke, az  56-os Magyarok 
Világszövetségének társalapítója részére,
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a kétoldalú kapcsolatok továbbfejlesztése iránt elkötelezett, Magyarország ausztriai és nemzetközi hírnevét erősítő 
tevékenysége elismeréseként
Maria Rauch-Kallat, az Osztrák–Magyar Baráti Társaság elnöke, volt miniszter és országgyűlési képviselő részére,

a kétoldalú kapcsolatok elmélyítése, különösen a  gazdasági és kereskedelmi együttműködések kiszélesítése iránt 
elkötelezett, a magyar törekvéseket is támogató, meghatározó jelentőségű tevékenysége elismeréseként
Nyikolaj Vasziljevics Fjodorov, az  Oroszországi Föderáció Szövetségi Gyűlésének első elnökhelyettese, a  Csuvas 
Köztársaság volt elnöke, a Magyar–Orosz Kormányközi Gazdasági Együttműködési Bizottság társelnöke részére,

a magyar–lengyel politikai és társadalmi kapcsolatok erősítését szolgáló, kivételesen elkötelezett és értékes 
tevékenysége elismeréseként
Piotr Aleksander Naimski, a lengyel Miniszterelnöki Hivatal stratégiai energetikai infrastruktúráért felelős államtitkára 
és a Szejm képviselője, a lengyel országgyűlés Lengyel–Magyar Baráti Tagozatának elnöke részére,

a segélyszolgálat létrehozását szolgáló, illetve az  egyházi jogok visszaszolgáltatását biztosító jogi keretek 
kidolgozása terén nélkülözhetetlen és odaadó munkája, valamint értékes közéleti tevékenysége elismeréseként
Puskás Bálint Zoltán, a  Román Alkotmánybíróság tagja, a  Román Szenátus volt alelnöke, a  Romániai Magyar 
Demokrata Szövetség alapító tagja, a Romániai Máltai Segélyszolgálat tiszteletbeli elnöke részére,

a világhírű magyar klasszikus zenét méltó és avatott módon képviselő sikeres előadóművészi pályája, illetve 
kivételes zongoraoktatási metódust továbbörökítő művésztanári tevékenysége elismeréseként
Rév Lívia zongoraművész-tanár részére,

a keresztény kulturális örökség, illetve a  magyar–brit kulturális kapcsolatok ápolása terén egyaránt meghatározó, 
valamint a  Becket Szent Tamás Esztergomban őrzött relikviájának angliai bemutatása és a  hozzá kapcsolódó 
zarándoklat szellemi védnökeként és támogatójaként is kiemelkedő tevékenysége elismeréseként
The Lord Alton of Liverpool, a Lordok Háza független tagja részére a

 MAGYAR ÉRDEMREND 
középkeresztje 
polgári tagozata;

a romániai magyar ifjúság és a hátrányos helyzetű fiatalok megsegítése érdekében végzett karitatív tevékenysége, 
valamint az  erdélyi magyarság közéleti képviselete, illetve az  erdélyi magyar tudományosság hírnevét erősítő 
munkája elismeréseként
dr. Bárányi Ferenc, a Romániai Máltai Segélyszolgálat alelnöke és alapító tagja, volt román egészségügyi miniszter és 
szenátor részére,

a gyógynövényhatástan és -gyógyítás mai napig is aktív előadójaként és kutatójaként Erdély gyógy- és 
fűszernövényeinek feltárása, illetve a  téma tudományos megalapozottsággal történő vizsgálatában korszakalkotó 
tevékenysége elismeréseként
dr. Csedő Károly gyógyszerész, gyógynövényszakértő, a Román Orvostudományi Akadémia tagja, a Marosvásárhelyi 
Orvostudományi és Gyógyszerészeti Egyetem Gyógyszerésztudományi Karának volt dékánja és professor emeritusa, 
a Magyar Tudományos Akadémia Kolozsvári Akadémiai Bizottságának tagja részére,

Marton Marcell kármelita szerzetes boldoggá avatása, valamint Marcell atya személyének és lelkiségének 
magyarországi és külföldi megismertetése érdekében végzett áldozatos munkája elismeréseként
Luigi Borriello szerzetes, teológus, a nápolyi Dél-itáliai Pápai Teológiai Fakultás professzora részére,

a magyar–kanadai kulturális kapcsolatok elmélyítése iránt elhivatott, az  egyetemes emberi és művészi értékek 
gyarapítása mellett az  intézmény tevékenységének kiszélesítésében is eredményes és példamutató tevékenysége 
elismeréseként
dr. Peter Simon, a torontói Royal Conservatory of Music elnöke részére,

az utazás és a  turizmus terén jelentős vállalatbirodalom kiépítése mellett a  szegény sorsú, többek között 
magyarországi hátrányos helyzetű térségekben élők, illetve rászoruló gyermekek és családok iránti 
gondoskodásban megnyilvánuló példás társadalmi elkötelezettsége elismeréseként
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Regine Sixt, a Sixt GmbH & Co. Autovermietung KG nemzetközi autókölcsönző vállalat marketingigazgatója, a Regine 
Sixt Gyermek Segély Alapítvány alapítója és elnöke részére,

rendkívül sikeres és számos rangos elismeréssel is honorált, a filmgyártást és a televíziózást egyaránt meghatározó 
pályája, illetve a  magyar kultúra képviselete és népszerűsítése iránt elkötelezett példaadó tevékenysége 
elismeréseként
Robert Lantos film- és sorozatproducer, a  Serendipity Point Films tulajdonosa, az  amerikai Mozgókép Művészeti 
és Tudományos Akadémia, a  Brit Film és Televíziós Akadémia, az  Európai Filmakadémia tagja, a  montréali McGill 
Egyetem tiszteletbeli doktora részére,

a magyar–olasz felsőoktatási kapcsolatok erősítése és a Padovában tanuló magyar diákok támogatása terén, illetve 
az 1956-os forradalom és szabadságharc emlékének ápolásában is jelentős tevékenysége elismeréseként
Rosario Rizzuto, a Padovai Egyetem rektora, egyetemi tanár részére,

fiatal magyar tudósok amerikai kutatómunkájának nagyvonalú támogatásában kifejeződő, példaszerű és önzetlen 
tevékenysége elismeréseként
dr. Rosztóczy Ferenc, a  Rosztoczy Foundation és a  Rosztoczy Foundation Scholarship Program alapítója, 
az Avondale-i Stotz Equipment Co. elnöke részére,

kiemelkedően sikeres dániai pályafutása során a  magyar zenekultúra iránti töretlen elkötelezettsége, a  kétoldalú 
kulturális, elsősorban zeneművészeti kapcsolatok fejlesztése érdekében végzett odaadó művészi tevékenysége 
elismeréseként
Vető Tamás Pál karmester, karnagy, a  Dán Királyi Operaház volt karigazgatója és karmestere, az  Ars Nova 
Énekegyüttes alapító művészeti vezetője részére a

 MAGYAR ÉRDEMREND 
tisztikeresztje 
polgári tagozata

kitüntetést adományozom.

Budapest, 2016. augusztus 2.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Budapest, 2016. augusztus 8.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

KEH ügyszám: VIII-1/04424-2/2016.
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A köztársasági elnök 299/2016. (VIII. 22.) 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 sokszínű magyar–lengyel együttműködés fejlődését ösztönző és a  kapcsolatok gazdagságának helyben történő 
megélését szolgáló tevékenysége elismeréseként
dr. Aldona Chlewicka, a  bydgoszczi Nagy Kázmér Egyetem könyvtárának igazgatója, egyetemi oktató, a  Tarnówi 
Magyarbarátok Társaságának egyik alapítója részére,

a magyar kultúra lengyelországi népszerűsítése, illetve a magyar–lengyel kapcsolatok szorosabbra fűzése érdekében 
végzett sokoldalú tevékenysége elismeréseként
Anna Bartos, a Lengyel–Magyar Baráti Társaság alelnöke részére,

a magyar irodalom lengyelországi megismertetését és népszerűsítését szolgáló, illetve a fiatal műfordítók kinevelése 
iránt is elkötelezett, odaadó tevékenysége elismeréseként
Anna Górecka műfordító, a Literatura na Świecie folyóirat szerkesztője részére,

a magyar–olasz kapcsolatok ápolása iránt elkötelezett, a  város magyar vonatkozású emlékeinek megerősítését, 
illetve a magyar alapítású családi cég világsikerét is szolgáló, értékőrző tevékenysége elismeréseként
Anna Rossi Illy, Magyarország trieszti tiszteletbeli konzulja, az Illy Caffè tiszteletbeli elnöke részére,

az ausztráliai magyar közösség érdekében végzett odaadó társadalmi tevékenysége, valamint lelkiismeretes oktatói 
és irodalomszervezői munkája elismeréseként
Bagin Lívia, az  ausztráliai Magyar Élet című hetilap munkatársa, a  melbourne-i magyar nyelviskola volt tanára 
részére,

az ausztráliai magyarok körében a nemzeti identitás és kultúra megőrzése érdekében végzett széles körű szervező 
és közösségépítő tevékenysége elismeréseként
Bakos János, a Melbourne-i Magyar Központ egyik volt igazgatója részére,

kulturális programok szervezése, magyar gazdasági szereplők piaci megjelenése, illetve konzuli ügyek intézése terén 
egyaránt kiváló, a magyar–kirgiz kapcsolatok fejlődését elősegítő tevékenysége elismeréseként
dr. Baljan Genrih Grigorjevics, Magyarország bishkeki tiszteletbeli főkonzulja, a  Karven Group s.r.o. tulajdonosa és 
elnöke részére,

a magyar–ukrán tudományos és oktatási együttműködés, különösen a  jogtudományi és egyetemközi kapcsolatok 
élénkítése terén meghatározó tevékenysége elismeréseként
Bosickij Jurij Ladiszlavovics, az Ukrán Nemzeti Tudományos Akadémia Kijevi Jogi Egyetemének rektora részére,

a magyar kultúra Indonéziában történő népszerűsítése és a helyi magyar közösség összefogása érdekében végzett 
odaadó konzuli érdekvédelmi tevékenysége elismeréseként
Cristofoli Gabriella, Magyarország denpasari tiszteletbeli főkonzulja részére,

a határon túli magyar ifjúság, a hátrányos helyzetű fiatalok és az elesettek megsegítése érdekében végzett önzetlen 
és elkötelezett munkája elismeréseként
Dénes Mihály, a  Romániai Máltai Segélyszolgálat elnöke, a  sepsiszentgyörgyi Zambelli Metal SRL beszerzési 
irodavezetője részére,

a magyar–amerikai kapcsolatok elmélyítését, valamint a  Magyarországon zajló folyamatok pozitív amerikai 
megítélését szolgáló értékes tevékenysége elismeréseként
Dennis Alan Ross, az Amerikai Egyesült Államok Kongresszusának képviselője, a Kongresszus Magyar–Amerikai Baráti 
Tagozatának társelnöke részére,

az erdélyi magyarság nemzeti identitásának megőrzését és hitéletének gyakorlását elősegítő, több évtizedes kitartó 
szolgálata elismeréseként
Dimény András nyugalmazott unitárius lelkész részére,
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kiváló műfordítói pályája, a magyar irodalom ismeretére nevelő értékes oktatói munkája, valamint a magyar–lengyel 
kulturális kapcsolatok szorosabbra fűzését elősegítő tevékenysége elismeréseként
dr. Elzbieta Cygielska filológus, műfordító, a  Varsói Tudományegyetem Modern Filológiai Kar Magyar Tanszékének 
docense részére,

magyar diákok amerikai egyetemi posztgraduális képzését, illetve szakmai gyakorlatát támogató, értékteremtő 
tevékenysége elismeréseként
Forgách Péter Vilmos, a Calasanctius Training Program alapítója részére,

a magyar gasztronómia amerikai népszerűsítését szolgáló munkája, valamint sokrétű civil, humanitárius és kulturális 
szervező tevékenysége elismeréseként
Grauzer Csilla, Magyarország Saint Louis Park-i tiszteletbeli konzulja, a Minnesota Hungarians Inc. elnöke, a Soft Flow 
Hungary Kft. irodavezetője részére,

az 1956-os forradalom és szabadságharc idején tanúsított hősies helytállása, valamint a haza és a nemzet ügye iránt 
a  megtorlás elszenvedését követő emigráció évei alatt is töretlenül elkötelezett és példaadóan tevékeny életútja 
elismeréseként
Hóka Ernő Antal, a  Magyar Szabadságharcos (Nemzetőr) Világszövetség egyik alapítója és elnöke, a  Fáklyaláng és 
Magyar Honlap című újságok volt kiadója részére,

a magyar–dél-koreai zeneművészeti kapcsolatok élénkítése iránt elkötelezett, az  együttműködést személyes 
művészi pályáján keresztül, illetve zeneoktatói munkájában is megjelenítő tevékenysége elismeréseként
Hwang Yunha zongoraművész, a Koreai Liszt Társaság elnöke részére,

a magyar élelmiszeripar fejlődését tradicionális magyar termékek – mint a  mangalicahús és a  téliszalámi – japán 
piacra történő sikeres bevezetése érdekében végzett tevékenysége elismeréseként
Ikeda Sin, a Miyazaki-i Kyodo International Inc. alapítója, volt elnöke, jelenlegi tanácsadója részére,

a magyar kulturális örökség Brazíliában való népszerűsítését és átadását szolgáló tevékenysége, valamint a  helyi 
zeneoktatás fejlesztése, a  közösségformálás, illetve a  hagyományőrzés terén egyaránt értékteremtő és példaadó 
intézményirányítói munkája elismeréseként
Íróffy Gábor Zsolt bencés szerzetes, a Sao Paulo-i Szent Imre Kollégium örökös tiszteletbeli igazgatója, az Eszterháza 
Zeneiskola alapítója és igazgatója részére,

az észak-kaliforniai diaszpóra lelki és kulturális életét gazdagító, a  magyar nyelv és kultúra ápolását és 
továbbörökítését szolgáló mecénási tevékenysége elismeréseként
Jackovics Tamás, a Jackovics Enterprises Inc. igazgatója részére,

a magyar–lengyel egyházi és tudományos kapcsolatok erősítése, különösen a  katolikus pedagógia tudományos 
eredményeinek magyarországi megismertetésében nagy jelentőségű tevékenysége elismeréseként
Jan Zimny katolikus pap, a  Stalowa Wola-i II. János Pál Lublini Katolikus Egyetem Jogi és Társadalomtudományi 
Karának professzora, a Katolikus Pedagógia című folyóirat magyarországi elindítója részére,

a magyar–francia együttműködés fejlesztése, különösen a  lotaringiai régió kereskedelmi kapcsolatai, illetve 
az egyetemközi kooperáció terén jelentős előrelépést hozó, elkötelezett tevékenysége elismeréseként
Jean-Pierre Prudhon, Magyarország nancy-i tiszteletbeli konzulja, a  nancy-i Egyetem Európai Központja 
Adminisztratív Tanácsa tagja, a  Saint Charles Nancy Alapítvány Châtelet à Meudon-i idősotthont támogató 
egyesületének elnöke, a lotaringiai Habitat & Humanisme Egyesület alapítója és tiszteletbeli elnöke részére,

a magyar–amerikai gazdasági és kulturális kapcsolatok elmélyítését szolgáló sokrétű és elkötelezett tevékenysége 
elismeréseként
John Embry Parkerson, Magyarország atlantai tiszteletbeli főkonzulja, ügyvéd, a  Hall Booth Smith nemzetközi 
ügyvédi iroda munkatársa, a World Trade Center Atlanta elnöke részére,

a magyar–lengyel egyházi, kulturális és társadalmi kapcsolatok erősítése, különösen a  két nemzet ellenzéki erői 
közötti együttműködés terén, valamint a  rendszerváltoztatást követő rendi újjászerveződés, illetve a  katolikus 
ifjúságnevelés érdekében végzett, rendkívüli jelentőségű tevékenysége elismeréseként
Józef Puciłowski, a  Szent Domonkos Rend szerzetese és magyarországi volt elöljárója, történész, műfordító, 
a Pázmány Péter Katolikus Egyetem volt tanára részére,
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rendkívül színvonalas irodalmi, művészeti és lelkiismeretes közösségmegtartó munkája elismeréseként
Józsa Erika újságíró, zeneszerző, előadóművész, az  ausztráliai Magyar Élet című hetilap szerkesztője, a  sydney-i 
magyar televízió alapító tagja, a Duna Televízió ausztráliai tudósítója, a Sydney Egyetem tanára részére,

a felvidéki magyar nyelvű felsőoktatás fejlődését elősegítő, a  helyi magyar közösséget is építő tudományos és 
tudományszervezői munkája elismeréseként
Komzsík Attila, a Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem Közép-európai Tanulmányok Karának volt dékánja, egyetemi 
oktató részére,

a magyar nyelv, kultúra és önazonosság emigrációban való megőrzése érdekében végzett kitartó munkája, valamint 
közép-ázsiai kulturális gyökereink megismertetése által a  nemzeti öntudat megerősítését is szolgáló történészi 
tevékenysége elismeréseként
dr. Kósa Géza Attila, az ausztráliai Deakin Egyetem könyvtárának nyugalmazott társ-főigazgatója, a Szabad Magyar 
Református Egyház Wantirnai Egyházközségének gondnoka részére,

a magyar kultúra ausztriai népszerűsítését szolgáló, illetve a  rendszerváltozás előtt a  demokráciáért küzdő hazai 
ellenzéki mozgalmakat támogató tevékenysége elismeréseként
Kovács Erzsébet, a bécsi Kosmos Könyvesbolt, illetve a Kosmos Kiadó és Galéria volt tulajdonosa részére,

a queenslandi magyarság kulturális és vallási életét gazdagító, illetve identitásának megőrzését elősegítő áldozatos 
szolgálata elismeréseként
Kovács Lőrinc, Magyarország brisbane-i tiszteletbeli konzulja, az Ausztráliai Magyar Református Egyház lelkipásztora 
részére,

a magyar irodalomtörténet területén végzett kimagasló kutató- és oktatómunkája, valamint jelentős 
oktatásszervezői tevékenysége elismerésként
Kozma Dezső irodalomtörténész, a  Partiumi Keresztény Egyetem Bölcsészettudományi Karának nyugalmazott 
dékánja részére,

Magyarország és a  magyar kultúra széles körű franciaországi bemutatása, valamint a  Franciaországban élő 
magyarok, illetve a magyar gyökerekkel rendelkező franciák közötti kapcsolatok erősítése érdekében végzett három 
évtizedes odaadó tevékenysége elismeréseként
Lilla Fourrier, a párizsi Alcyon – Külföldön Élő Magyarok Egyesülete alapítója és elnöke részére,

a magyar gyógyszeripar 25 éves elkötelezett képviselete mellett az általános magyar érdekek megjelenítése terén is 
nélkülözhetetlen és odaadó munkája elismeréseként
Mavlyuda Karimova, a Richter Gedeon Csoport Tádzsikisztáni Képviseletének igazgatója részére,

a magyar néptánckultúra megismertetését szolgáló szakmai munkája, valamint a magyar nemzet iránt elkötelezett, 
értékteremtő közéleti tevékenysége elismeréseként
Mercz Ilona, a sydney-i Magyar Ház Szövetkezet igazgatója részére,

az olaszországi magyar kulturális jelenlét elmélyítése, illetve a helyi magyarok érdekeinek képviselete, közösségeik 
összefogása tekintetében is rendkívül aktív és tevékeny szerepvállalása elismeréseként
dr. Miliczky Erzsébet, Magyarország bolognai tiszteletbeli konzulja, az Olasz–Magyar Kulturális Egyesület társalapítója 
részére,

jelentős oktatói és kutatói eredményei, a  kárpátaljai magyar diákok egyetemi jelentkezését ösztönző és a  Magyar 
Tannyelvű Humán- és Természettudományi Kar létrehozásával kapcsolatos tevékenysége, illetve a magyar tannyelvű 
iskolákban is végzett aktív munkája elismeréseként
Mitsa Volodimir, a  fizikai tudományok doktora, az  Ungvári Nemzeti Egyetem Magyar Tannyelvű Humán- és 
Természettudományi Kara Fizika és Matematika Tanszékének professzora, az Ukrán Felsőoktatási Akadémia rendes 
tagja, a Magyar Tudományos Akadémia külső köztestületi tagja részére,

a dán–magyar kapcsolatok fejlődését elősegítő tevékenysége, illetve sikeres védőügyvédi karrierje mellett a dániai 
magyarságnak hosszú évtizedeken át nyújtott önzetlen jogi és jogvédő segítsége elismeréseként
Németh Károly László, a koppenhágai Advokaterne Németh & Sigetty A/S ügyvédje, a Dán Menekültügyi Tanács volt 
jogi munkatársa részére,
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az erdélyi magyarság hitének és lelki életének megerősödését elősegítő, odaadó egyházi és közösségépítő 
szolgálata elismeréseként
Oláh Dénes, a  Gyulafehérvári Római Katolikus Érsekség Maros–Küküllői Egyházkerületének főesperese, 
a marosvásárhelyi Keresztelő Szent János Egyházközség plébánosa részére,

a magyar színházművészet magas szintű képviseletében és a  magyar irodalom Kárpát-medencén túli 
népszerűsítésében egyaránt meghatározó jelentőségű művészi pályája elismeréseként
Petrécs Anna színművész részére,

példaértékű tudományos és oktatói tevékenysége, különösen az  egyetemen zajló magyar nyelvű 
gyógyszerészképzés, illetve az önálló magyar oktatási struktúrák létrehozása érdekében végzett áldozatos munkája 
elismeréseként
dr. Sipos Emese, a  Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem Gyógyszerészeti Karának volt 
dékánhelyettese, egyetemi tanár részére,

a közgazdaságtudományok, főként az  agrárökonómia területén végzett több évtizedes tudományos kutatói 
és oktatói munkája, valamint széles körű szakmai közéleti és páratlanul gazdag publikációs tevékenysége 
elismeréseként
dr. Somogyi Sándor agrármérnök, a  Pannon Egyetem Agrártudományi Centrum Georgikon Kara Gazdasági és 
Társadalomtudományi Tanszékének professor emeritusa részére,

számos, korábban a  cenzúra által betiltott kézirat megjelentetését lehetővé tevő munkája, illetve a  magyar és 
román nép közötti párbeszédet, egymás kulturális értékeinek kölcsönös elismerését, valamint a  többnyelvűség 
elfogadtatását is elősegítő tevékenysége elismeréseként
Szabó Gyula Miklós közíró, szerkesztő, a Kriterion Könyvkiadó igazgatója részére,

a helyi közösségben több évtizede végzett, a nemzeti identitás megőrzését szolgáló és az összetartozást is erősítő, 
sokszínű és önzetlen munkája elismeréseként
Szenthe Anna, a Kanadai Magyar Kulturális Tanács elnöke, a Kanadai Magyar Nők Országos Szövetségének alapítója 
és elnöke, a Diaszpóra Tanács kanadai társelnöke részére,

a magyar–lengyel kapcsolatok szorosabbra fűzése iránt kivételesen elkötelezett, a  két nép közötti legendás 
barátságot a  magyarok áldozatkészségét megélt szemtanú odaadásával és hitelességével képviselő, önzetlen és 
máig aktív tevékenysége elismeréseként
Tadeusz Selbirak, a Boglarczykok Egyesületének tagja részére,

a nemzetközi és a  hazai táncéletet egyaránt gazdagító, érdemdús művészi és oktatói pályája, illetve a  magyar 
táncművészképzés fejlesztését szolgáló értékes tevékenysége elismeréseként
Téri Evelyn táncművész, a  Vienna International Ballet and Contemporary Competition igazgatója, balettmestere, 
koreográfusa, a Wiener Staatsoper Balett Osztályának professzora, a Bécsi Városi Konzervatórium Balett Iskolájának 
művészeti vezetője részére,

a magyar–kanadai gazdasági és politikai kapcsolatok elmélyítése érdekében végzett, valamint a  helyi magyar 
közösség fennmaradása és kultúrájának ápolása iránt is elhivatott tevékenysége elismeréseként
dr. Thomas Gordon Frohlinger, Magyarország winnipegi tiszteletbeli konzulja, a  Manitobai Magyar Kulturális 
Egyesület tiszteletbeli jogtanácsosa részére,

a magyar mangalicahús Japánban történő népszerűsítése, illetve a téliszalámi és más hungarikumok japán szakmai 
közönség körében való megismertetése érdekében végzett odaadó tevékenysége elismeréseként
Ucunomija Hiszatosi, az All Japan Chefs Association elnöke részére a

 MAGYAR ÉRDEMREND 
lovagkeresztje 
polgári tagozata;

a magyar–vatikáni kapcsolatok fejlesztése érdekében végzett tevékenysége elismeréseként
Domenico Giani főfelügyelő, a Vatikánvárosi Csendőrség parancsnoka részére a
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 MAGYAR ÉRDEMREND 
lovagkeresztje 
katonai tagozata

kitüntetést adományozom.

Budapest, 2016. augusztus 2.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Budapest, 2016. augusztus 8.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

KEH ügyszám: VIII-1/04425-2/2016.

A köztársasági elnök 300/2016. (VIII. 22.) 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 település közösségi életét erősítő, valamint a  helyi magyarság megmaradását szolgáló, fáradhatatlan 
tevékenysége elismeréseként
Almási Vince Pál, Kisiratos község polgármestere részére,

az Erdélyben élő nemzetiségek népszokásainak és kultúrájának számos ágát felölelő, értékteremtő kutató- és 
oktatómunkája elismeréseként
Asztalos Enikő néprajzkutató, a  volt marosvásárhelyi Népi Egyetem Magyar Néprajz és Népművészet Szakának 
nyugalmazott tanára részére,

a magyarság és a  helyi közösség iránt elkötelezett, példaadó szolgálata, valamint a  kútvölgyi kápolna felújítása, 
illetve a  zarándokhely és a  könyvtár kialakítása és működtetése érdekében végzett önzetlen és odaadó munkája 
elismeréseként
Beatrix Van Den Borre szerzetes, a  Magyarországi Kútvölgyi Engesztelő Szűz Mária Kápolna gondnoka, a  Newman 
Barátai Nemzetközi Központ budapesti Newman-könyvtárának vezetője részére,

a Kárpát-medencei magyarság körében 25 éve végzett elkötelezett karitatív tevékenysége elismeréseként
Dirk Jan Groot, a Dorcas Aid-Hungary Közhasznú Alapítvány volt alelnöke részére,

az amerikai magyarság anyanyelvének és kultúrájának megőrzését odaadóan szolgáló közösségi munkája 
elismeréseként
Erika Fedor, a  Washingtoni Magyar Ház társalapítója és kincstárnoka, az  Amerikai Magyar Szövetség tagja, 
az Amerikai Magyar Koalíció vezetőségi tagja részére,

művészi pályája során a  magyar kultúra ausztráliai népszerűsítése érdekében végzett önzetlen tevékenysége 
elismeréseként
Eszter Mikes-Liu, az Australian Opera and Ballett Orchestra csellistája és szólamvezetője részére,

a székely népzene és néptánc hagyományait hitelesen közvetítő előadóművészi pályája, valamint sokrétű 
közösségépítő és értékteremtő oktatói munkája elismeréseként
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Gábos Endre néptáncos, koreográfus, népdalénekes, a Hargita Nemzeti Székely Népi Együttes szólótáncosa részére,

a felvidéki magyarság önazonosságának megőrzése és kulturális kincseinek továbbörökítése érdekében végzett 
közösségi munkája, illetve aktív közéleti tevékenysége elismeréseként
dr. Hecht Anna, a Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetségének tagja és volt megbízott országos elnöke, a Somorja 
és Vidéke Kulturális Társulás tagja, a somorjai Híd Vegyeskar vezetője és karnagya részére,

a magyar történelem és kultúra belgiumi megismertetését szolgáló jelentős művészi pályája, valamint a belgiumi 
magyarság közösségi életében meghatározó támogató tevékenysége elismeréseként
Horváth Pál Gyula grafikus-, festő- és szobrászművész, ipari formatervező részére,

a helyi közösség kultúrájának és identitásának megőrzése iránt elkötelezett tevékenysége elismeréseként
Horváth Zoltán Tiborné, a  Szivárvány Gold Coast-i Magyar Iskola alapítója és vezetője, a  Gold Coast-i Magyar 
Egyesület tagja, a Brisbane-i Magyar Színtársulat tagja részére,

a felvidéki magyarság körében végzett értékőrző közéleti és kulturális tevékenysége elismeréseként
Hrubík Béla, Ipolynyék község polgármestere, a Csemadok volt országos elnöke, a Százak Tanácsának tagja részére,

a Szlavónia és Szerémség területén élő magyarok körében végzett, a magyar nyelv és kultúra népszerűsítése iránt 
elkötelezett munkája elismeréseként
Jakumetović Rozália nyugalmazott gyógyszerész, a  Vukovári Magyarok Egyesületének elnöke, a  Horvátországi 
Magyarok Demokratikus Közössége országos szervezetének elnökségi tagja részére,

az ausztriai magyarság mellett a  szórványmagyarság körében végzett lelki gondozás, illetve a  magyar nyelvű 
igehirdetés és a gyülekezetépítés terén egyaránt jelentős és lelkiismeretes szolgálata elismeréseként
Karvanská Monika, a  Szlovákiai Református Keresztyén Egyház és az  Ausztriai Magyar Református Lelkigondozó 
Szolgálat lelkipásztora részére,

az 1945 utáni magyar–lengyel történelem összekapcsolódásainak kölcsönös megismertetését célzó, 
Magyarországon és Lengyelországban is számos helyen sikerrel bemutatott kiállítás, dokumentumfilm és más 
kulturális események létrejöttében játszott meghatározó szerepe elismeréseként
dr. Konrad Bialecki történész, a  lengyel Nemzeti Emlékezet Intézete Poznańi Területi Képviseletének főmunkatársa 
részére,

a szlovéniai magyarság kultúrájának megőrzését, mindenekelőtt a magyar néphagyományok felelevenítését célzó 
programokkal szolgáló értékteremtő munkája elismeréseként
Kovács Katalin, a Dobronaki Kétnyelvű Általános Iskola igazgatója és tanára részére,

a kárpátaljai magyar nyelvű oktatásban végzett kimagasló szakmai munkája és elhivatott pedagógusi tevékenysége 
elismeréseként
Kulin Judit, az  Ungvári 10. számú Dayka Gábor Magyar Tannyelvű Középiskola Matematika és Informatika 
Tanszékének adjunktusa részére,

a vajdasági sportélet felvirágoztatása, a tehetséges fiatalok felkarolása és gondozása terén példamutató pedagógusi 
pályája elismeréseként
Ladóczki Gábor, a Szabadkai Műszaki Szakfőiskola nyugalmazott testnevelő tanára, edző, vízilabdázó, jégkorongozó, 
a Jégkorong Játékvezetők Egyesületének volt elnöke részére,

a magyar–lengyel művészeti kapcsolatok szorosabbra fűzését és a  magyar kultúra lengyelországi bemutatását 
szolgáló, elkötelezett tevékenysége elismeréseként
Malgorzata Malaszko muzikológus, a Lengyel Rádió 2. Programjának igazgatója, vezető szerkesztője részére,

a vajdasági magyar oktatás és kultúra területén végzett publikációs tevékenysége, valamint önzetlen közösségi 
munkája elismeréseként
Mihályi Katalin, a Magyar Szó újságírója, művelődési szerkesztője, a Magyarságkutató Tudományos Társaság alapító 
tagja részére,

erdélyi és kárpátaljai rászorulók javát szolgáló értékes karitatív munkája elismeréseként
Ormós Ajtony, a  Svájci Keresztény Magyar Munkavállalók Szövetsége, a  Nyugat-Európai Magyar Református 
Lelkigondozó Szolgálat tagja részére,
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a helyi magyar közösség nemzeti identitásának megőrzése, valamint a  magyar kultúra brazíliai népszerűsítése 
érdekében végzett közösségszervező és hagyományőrző munkája elismeréseként
Pedro Marques da Silva, a Sao Pauló-i Magyar Ház elnöke, a Pántlika Néptáncegyüttes művészeti vezetője részére,

a marosvásárhelyi magyar közösség életében meghatározó, a  magyar nyelv és hagyományok átadását szolgáló 
támogató tevékenysége elismeréseként
Petry Zalán Endre, a Primacom Kft. tulajdonosa, ügyvezető igazgatója részére,

a magyar–thaiföldi gazdasági kapcsolatokat jelentős magyarországi befektetésével erősítő, valamint hazánk 
érdekeinek képviseletét nemzetközi fórumokon is segítő tevékenysége elismeréseként
Pipat Paniangvait, a  Thai President Foods Public Company Limited vezérigazgatója, a  Thai Kereskedelmi Kamara 
tiszteletbeli igazgatója részére,

az 1945 utáni magyar–lengyel történelem összekapcsolódásainak kölcsönös megismertetését célzó, 
Magyarországon és Lengyelországban is számos helyen sikerrel bemutatott kiállítás, dokumentumfilm és más 
kulturális események létrejöttében játszott meghatározó szerepe elismeréseként
Rafał Reczek történész, a lengyel Nemzeti Emlékezet Intézete Poznańi Területi Képviseletének igazgatója részére,

a kanadai magyarság nemzeti identitásának és kultúrájának megőrzését szolgáló önzetlen közösségépítő munkája 
elismeréseként
Roy Mária elektromérnök, a  Kanadai Magyar Mérnök Egyesület volt országos elnöke, a  montreali Magyar Szent 
István Bál volt elnöke részére,

a magyar történelem és kultúra belgiumi megismertetését szolgáló, valamint a belgiumi magyarok körében végzett 
aktív közösségi és karitatív tevékenysége elismeréseként
Somssich Orsolya nyugalmazott ápolónő részére,

a magyar kultúra értékeinek továbbadása iránt elkötelezett, az  amerikai magyarok életében meghatározó 
tevékenysége, valamint aktív mentori és támogató szerepe elismeréseként
Stefan John Fedor, a  Washingtoni Magyar Ház társalapítója és elnöke, az  Amerikai Magyar Szövetség volt elnöke, 
az Amerikai Magyar Koalíció vezetőségi tagja részére,

a nyugat-ukrajnai magyar hadtörténeti helyszínek és hadisírok kutatása mellett az  első és második világháborús 
hadisírok és katonai emlékek rendbehozatala érdekében végzett odaadó tevékenysége elismeréseként
Strömpl András, a Lembergi Magyarok Kulturális Szövetségének elnökhelyettese részére,

a macedón emberek magyar nemzet iránti rokonszenvét tápláló, a helyi magyarság összefogását és identitásának 
megőrzését, illetve a  hagyományok ápolását is szolgáló, kiemelkedő aktivitással ellátott tevékenysége 
elismeréseként
Sutus József, a Macedóniai Magyarok Teleház Szervezetének elnöke részére,

a magyar kultúra határokon átívelő összetartó erejét hirdető, értékteremtő művészi munkája és sokrétű karitatív 
tevékenysége elismeréseként
Tamás Gábor előadóművész, zeneszerző részére,

a kárpátaljai felsőoktatásban végzett tudományos és oktatói munkája, valamint a magyar közösség megmaradását 
szolgáló közéleti tevékenysége elismeréseként
Tarics Zoltán, az  Ukrán Nemzeti Tudományos Akadémia Elektronfizikai Kutatóintézet tudományos titkára, 
a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség Ungvári Alapszervezetének elnöke részére,

a helyi magyar nyelvű felsőoktatás területén végzett sokrétű, számos oktatási intézmény fejlesztését elősegítő 
munkája elismeréseként
Vass Ilona, a  beregszászi II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola rektorhelyettese, a  Kárpátaljai Magyar 
Tanárképző Főiskoláért Jótékonysági Alapítvány igazgatója részére,

a magyar filmművészet bulgáriai megismertetése és népszerűsítése érdekében végzett magas színvonalú és 
sokoldalú munkája elismeréseként
Vera Najdenova, a  Krasztju Szarafov Színművészeti Főiskola Filmtudományi Szakának volt vezetője, nyugalmazott 
vendégprofesszora, a Bolgár Filmművészek Szövetsége Filmkritikusok Csoportjának volt elnöke részére,
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példaadó szakmai alázattal végzett művészi munkája, érzékeny szerepformálásai elismeréseként
Virág Sylvia operaénekes részére a

 MAGYAR ARANY ÉRDEMKERESZT 
polgári tagozata;

a magyar–lengyel civil, kulturális, önkormányzati és politikai kapcsolatok erősítése iránt különlegesen elhivatott és 
aktív tevékenysége elismeréseként
Adam Łeski, a katowicei Polgármesteri Hivatal Promóciós Osztálya, Külső Promóciós Referatúrájának vezetője részére,

a magyar–olasz kulturális kapcsolatok, különösen az  olaszországi magyar kulturális jelenlét elmélyítése terén 
végzett állhatatos munkája elismeréseként
Anna Rossi, Magyarország Velencei Tiszteletbeli Főkonzulátusának konzuli ügyintézője, a Trivenetói Olasz–Magyar 
Kulturális Társaság titkárságvezetője részére,

a szlovákiai magyar építészeti örökség megőrzése és megújítása érdekében végzett munkája, valamint a Szepsiben 
és környékén élő magyarok kultúrájának megtartását szolgáló közösségszervező tevékenysége elismeréseként
Bubenko György építész, a  BUBI-GOLD s.r.o. tulajdonosa, a  Csemadok Szepsi területi választmányának alelnöke 
részére,

a magyar és roma népzenei hagyományok ápolása és népszerűsítése iránt elhivatott előadóművészi pályája 
elismeréseként
Farkas Nándor zenész, a 100 Tagú Cigányzenekar örökös tiszteletbeli tagja részére,

a melbourne-i magyar néptáncmozgalom aktív résztvevőjeként a  néptánchagyományok megőrzését és 
népszerűsítését szolgáló, elkötelezett tevékenysége elismeréseként
Kövesdy Éva, a Melbourne-i Magyar Központ Fonó Néptáncegyüttesének tagja részére,

a Vajdaságban élő magyarság II. világháború utáni történelmének kutatása terén jelentős munkája, valamint 
társadalmi és publikációs tevékenysége elismeréseként
dr. Mészáros Zoltán történész, kutató, a  Szabadkai Történelmi Levéltár főlevéltárosa, az  Új Magyar Képes Újság 
Horvátországi Magyar Hetilap és a Hét Nap Vajdasági Magyar Hetilap külső munkatársa részére,

magyar vonatkozású hely- és jogtörténeti tárgyú kutatásai, valamint a  magyar–szlovák kulturális és egyházi 
kapcsolatok erősítését szolgáló tevékenysége elismeréseként
dr. Németh Szilvia történész-levéltáros, a Pozsonyi Egyetemi Könyvtár munkatársa részére,

a magyar nyelv, kultúra és hagyományok megőrzése iránt elkötelezett tanári pályája, valamint a  kárpátaljai 
magyarság körében végzett aktív társadalmi tevékenysége elismeréseként
Pallagi Magdolna, az  Izsnyétei Általános Iskola nyugalmazott tanára, a  Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség 
Izsnyétei Alapszervezetének elnökségi tagja és volt elnöke részére,

a magyar vonatkozású brüsszeli kulturális és építészeti értékek megóvása terén, illetve az anyaországi és a határon 
túli magyarok érdekében végzett önzetlen támogató tevékenysége elismeréseként
Szabó János építési vállalkozó, a János Szabó Construct tulajdonosa részére,

a helyi magyar közösségben a magyar kultúra és nemzeti örökség megőrzése és átadása iránt elhivatottan végzett 
tevékenysége elismeréseként
Szántó-Molnár Terézia, a Zürichi Magyar Egyesület vezetőségi tagja, a Svájci Magyarház Alapítvány kuratóriumi tagja, 
a Svájci Magyarház Független Hírmondó társ-főszerkesztője részére,

a magyar–osztrák kulturális kapcsolatok és az  Ausztriában élő magyar közösség érdekében végzett munkája, 
valamint a határon túli magyar diákok anyanyelvi oktatását támogató jótékonysági tevékenysége elismeréseként
dr. Szendey Ágnes, a bécsi Szent István Egylet nyugalmazott szervezési referense részére,

értékes pedagógusi pályája, valamint a  szlovákiai magyar kulturális életet gazdagító elkötelezett tevékenysége 
elismeréseként
Újváry László, a lévai Juhász Gyula Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola nyugalmazott igazgatója részére a
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 MAGYAR EZÜST ÉRDEMKERESZT 
polgári tagozata;

a Bulgáriában található magyar történelmi emlékek felkutatásában és megőrzésében végzett, valamint a  magyar 
kultúrát népszerűsítő tevékenysége elismeréseként
Anyuta Petrova Kamenova-Borin, Csiprovci város Történeti Múzeumának igazgatója részére,

a magyar költészet klasszikusainak bolgár nyelven történő megjelenését, valamint a magyar kultúra népszerűsítését 
szolgáló tevékenysége elismeréseként
Marin Georgiev Marinov író, költő, műfordító, a Literaturen Forum Kiadó ügyvezetője, a Literaturen Forum folyóirat 
szerkesztője részére,

a Kárpát-medencei magyar néptáncok bemutatásán keresztül a  szórványban élő magyarság identitásának és 
kulturális kapcsolatainak erősítését szolgáló tevékenysége elismeréseként
Mitro Csaba, az  abaújszinai Rozmaring Néptáncegyüttes vezetője és koreográfusa, a  Csemadok Abaújszinai 
Alapszervezetének volt elnöke részére a

 MAGYAR BRONZ ÉRDEMKERESZT 
polgári tagozata

kitüntetést adományozom.

Budapest, 2016. augusztus 2.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Budapest, 2016. augusztus 8.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

KEH ügyszám: VIII-1/04426-2/2016.

A Kormány 1452/2016. (VIII. 22.) Korm. határozata
a Magyar Állami Operaház 2016–2018 évek közötti korszerűsítéséről

A Kormány
 1.  egyetért a  Magyar Állami Operaház (a  továbbiakban: Operaház) épületének, üzemházának és további, 

funkcióváltással érintett ingatlanjainak korszerűsítését célzó beruházásnak (a  továbbiakban: beruházás) 
a 2016–2018 évek között az Operaház általi megvalósításával;

 2.  úgy dönt, hogy a beruházás összesen legfeljebb 23 157 060 ezer forint keretösszegből valósulhat meg;
 3.  egyetért azzal, hogy a  beruházás keretében történik az  Operaház homlokzatának felújítása, a  színpadtechnika 

korszerűsítése, az  akusztika és a  nézők kényelmi szintjének javítása, a  zenekari árok átalakítása, a  műemléki 
díszítések restaurálása, továbbá az  Operaház közműhálózatának cseréje, gyengeáramú rendszereinek telepítése, 
az  épületen belül szükséges funkcióváltások lebonyolítása, valamint az  Operaház üzemházának, műhelyeinek 
felújítása. A felújított Operaház megnyitásának határideje 2018. május 24.;

Felelős: emberi erőforrások minisztere
Határidő: folyamatos, az Operaház megnyitására 2018. május 24.
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 4.  felhívja a  nemzetgazdasági minisztert, hogy az  emberi erőforrások miniszterének bevonásával gondoskodjon 
a beruházás 2016. évi ütemének megvalósításához szükséges 1 391 570 ezer forint összegű forrás biztosításáról;

Felelős: nemzetgazdasági miniszter
 emberi erőforrások minisztere
Határidő: felmerülés ütemében

 5.  felhívja a  nemzetgazdasági minisztert és az  emberi erőforrások miniszterét, hogy a  beruházás 2017. és 2018. évi 
üteméhez igazodva gondoskodjanak a beruházás megvalósításához szükséges 21 765 490 ezer forint biztosításáról 
a központi költségvetés XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezetében.

Felelős: nemzetgazdasági miniszter
 emberi erőforrások minisztere
Határidő: a 2017. évben a felmerülés ütemében, illetve a 2018. évi a központi költségvetés tervezése 

keretében

  Dr. Semjén Zsolt s. k.,
  miniszterelnök-helyettes

A Kormány 1453/2016. (VIII. 22.) Korm. határozata
a Népművészet Mestere díj 2016. évi adományozásáról

Magyarország Kormánya 2016-ban

Bartos Béla szűcsnek,
Bujdosó Sándorné szövő, hímzőnek,
Fazekas Ferenc fazekasnak,
Füstös János táncosnak,
Galánfiné Smidt Teréz szövőnek,
Hodorog András furulyásnak,
Jámbor István prímásnak,
Kerekes Endréné Radó Mária hímzőnek,
Mónus Béla fafaragónak,
Szilágyi Ferenc énekesnek

a Népművészet Mestere díjat adományozza.

  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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