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A Kormány tagjainak rendeletei

A nemzeti fejlesztési miniszter 34/2017. (VIII. 22.) NFM rendelete
az Electool Közbeszerzési Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság felett az államot megillető tulajdonosi
jogok és kötelezettségek összességét gyakorló szervezet kijelöléséről
Az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 71. § (2) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány
tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 109. § 3. pontjában meghatározott feladatkörömben
eljárva a következőket rendelem el:
1. §		
Az Electool Közbeszerzési Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság államot megillető társasági részesedése
felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összessége gyakorlójának 2020. december 31-ig
a Miniszterelnökséget jelölöm ki.
2. §		
Ez a rendelet a kihirdetése napján 18 órakor lép hatályba.
		

Dr. Seszták Miklós s. k.,

		

nemzeti fejlesztési miniszter
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IX. Határozatok Tára

A köztársasági elnök 319/2017. (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 –
példaértékű egyházi szolgálata, a családok védelmében tanúsított következetes kiállása, valamint nemzetközi
szinten is kiemelkedő teológiai és egyházjogi tudományos munkássága elismeréseként
Erdő Péter bíboros, prímás, esztergom-budapesti érsek, Széchenyi-díjas, a Magyar Tudományos Akadémia rendes
tagja, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem korábbi rektora, az egyetem Kánonjogi Posztgraduális Intézetének
professor emeritusa részére,
a magyar zeneművészetet virtuóz zongorajátékával, valamint kimagasló színvonalú karmesteri munkájával
egyedülálló módon gazdagító és világszerte sikerrel népszerűsítő, kivételesen értékes művészi pályafutása
elismeréseként
Vásáry Tamás Kossuth-díjas zongoraművész, karmester, a nemzet művésze részére a
MAGYAR SZENT ISTVÁN REND
kitüntetést adományozom.
Budapest, 2017. július 24.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

Ellenjegyzem:
Budapest, 2017. július 24.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

KEH ügyszám: VIII-1/03717-2/2017.

A köztársasági elnök 320/2017. (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 mezőgazdaság fejlesztése, valamint hazánk külföldi jó hírének erősítése érdekében végzett tevékenysége
elismeréseként
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Gábor Dzsingisz, a holland Mezőgazdasági, Természetgazdasági és Halászati Minisztérium volt államtitkára,
Haaksbergen város volt polgármestere, a Barankovics Alapítvány Kuratóriumának tagja, a budapesti holland
nagykövetség agrárattaséja részére a
MAGYAR ÉRDEMREND középkeresztje a csillaggal
polgári tagozata;
az erdélyi magyar evangélikus egyház, illetve a magyar történelmi egyházak érdekeinek és értékeinek képviselete
terén végzett kiemelkedő tevékenysége, odaadó szolgálata elismeréseként
Adorjáni Dezső Zoltán, a Romániai Evangélikus-Lutheránus Egyház püspöke részére,
a magyar–holland kapcsolatok fejlesztését, valamint az 1956-os forradalom és szabadságharc eseményeinek
hollandiai megismertetését szolgáló tevékenysége elismeréseként
dr. Bernard Bot, Hollandia volt külügyminisztere, a Meines Holla & Partners vállalat munkatársa részére,
a magyar–lengyel családpolitikai, illetve társadalmi kapcsolatok erősítése és fejlesztése érdekében végzett
tevékenysége elismeréseként
Elżbieta Rafalska, a Lengyel Köztársaság család-, munkaügyi és társadalompolitikáért felelős minisztere, a Szejm
képviselője részére,
az orvostudomány, elsősorban a kardiológia területén elért kiemelkedő eredményei, valamint a kanadai magyar
közösségben végzett több évtizedes, önzetlen munkája elismeréseként
dr. Forbáth Péter gyermekorvos, kardiológus, az Amerikai Magyar Orvosszövetség volt elnöke, kuratóriumi tagja
részére,
a magyar–japán kapcsolatok fejlesztését és elmélyítését elősegítő értékes munkája elismeréseként
Nabekura Sinicsi, Japán volt budapesti nagykövete, a Japán–Magyar Baráti Társaság főtitkára, a Gallery Abarth Inc.
vezető tanácsadója részére,
a magyar–kazah kapcsolatok fellendítését és erősítését, illetve stratégiai szintre való emelését szolgáló jelentős
tevékenysége elismeréseként
Nurbakh Rusztemov, a Kazah Köztársaság budapesti nagykövete részére,
a magyar–lengyel politikai és társadalmi kapcsolatok erősítését, illetve fejlesztését szolgáló tevékenysége
elismeréseként
Ryszard Iwon Terlecki, a Szejm alelnöke részére,
a magyar–azeri kapcsolatok elmélyítése érdekében végzett sokrétű tudományos, közéleti és diplomáciai
tevékenysége elismeréseként
dr. Vilayat Guliyev, az Azerbajdzsáni Köztársaság budapesti nagykövete részére a
MAGYAR ÉRDEMREND középkeresztje
polgári tagozata
kitüntetést adományozom.
Budapest, 2017. július 24.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök
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Ellenjegyzem:
Budapest, 2017. július 24.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

KEH ügyszám: VIII-1/03714-2/2017.

A köztársasági elnök 321/2017. (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 Európai Unió köz- és magánjoga területén végzett tudományos és egyetemi oktatói munkája, valamint
Magyarország érdekeit szolgáló magas színvonalú szakmai tanácsadói tevékenysége elismeréseként
Fabrice Picod, az Université Paris II Panthéon-Assas egyetemi tanára, az egyetem Európai Jogi Központjának vezetője
részére,
sokoldalú írói pályafutása, valamint a határokon átívelő magyar kulturális kapcsolatok elmélyítését szolgáló
tevékenysége elismeréseként
Gál Sándor József Attila-díjas író, költő, a Magyar Művészeti Akadémia rendes tagja részére,
a magyar–amerikai tudományos és oktatási kapcsolatokban végzett több évtizedes tevékenysége, valamint
az érsebészet területén elért eredményei elismeréseként
dr. Gloviczki Péter, az amerikai Mayo Klinika Ér- és Endovaszkuláris Sebészeti Osztályának professor emeritusa, a Mayo
Klinika Gonda Érgyógyászati Központjának volt igazgatója részére,
Magyarország gazdasági törekvéseinek németországi megismertetése, valamint a két ország közötti kapcsolatok
fejlesztése érdekében végzett példaértékű munkája elismeréseként
dr. Günther Horzetzky, Észak-Rajna-Vesztfália Gazdasági Minisztériumának államtitkára részére,
az erdélyi többnemzetiségű kulturális térben közéleti szereplőként, gondolkodóként és műfordítóként a békés
együttélést elősegítő intellektuális és művészi tevékenysége elismeréseként
Marius Tabacu zongorista, műfordító, a kolozsvári Transilvania Állami Filharmónia igazgatója részére,
a bírósági végrehajtás európai szintű modernizációja, valamint a bírósági végrehajtók közötti európai és nemzetközi
szintű együttműködés elősegítése érdekében végzett tevékenysége elismeréseként
Patrick Sannino, az Európai Bírósági Végrehajtói Kamara és a Francia Bírósági Végrehajtói Kamara elnöke részére,
az európai és nemzetközi közjog területén végzett kiemelkedő tevékenysége elismeréseként
Spyridon Flogaitis, az Európai Közjogi Szervezet igazgatója, az igazgatótanács elnöke részére,
a moldvai csángómagyar kultúra kutatása és széles körű megismertetése terén végzett hiánypótló munkája
elismeréseként
dr. Tánczos Vilmos néprajzkutató, a kolozsvári Babeș–Bolyai Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kara Magyar
Néprajz és Antropológia Tanszékének egyetemi tanára részére a
MAGYAR ÉRDEMREND tisztikeresztje
polgári tagozata;
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a magyar–lengyel politikai, társadalmi és regionális kapcsolatok erősítését és fejlesztését szolgáló munkája, valamint
Magyarország melletti következetes kiállása elismeréseként
Adam Sebastian Jarubas, a Szentkereszt vajdaság marsallja, a Lengyel Néppárt elnökhelyettese részére,
a magyar gazdaság fejlődését elkötelezetten szolgáló vállalatvezetői munkája, valamint önzetlen karitatív
tevékenysége elismeréseként
Alexander Pappas, a Pappas Holding GmbH ügyvezető tulajdonosa részére,
a magyar–lengyel politikai, társadalmi és kulturális kapcsolatok fejlesztését szolgáló tevékenysége elismeréseként
Andrzej Misiołek, a lengyel Szenátus képviselője részére,
a felvidéki magyarság megmaradását, identitásának megőrzését szolgáló önzetlen közéleti és kulturális
tevékenysége elismeréseként
Bárdos Gyula, a Szlovákiai Magyar Társadalmi és Közművelődési Szövetség – Csemadok országos elnöke részére,
a magyar kultúra nemzetközi népszerűsítését, valamint a külföldön élő magyar művészek támogatását szolgáló
tevékenysége elismeréseként
Bartha Miklós István nemzetközi műkereskedő, a baseli Von Bartha Galéria tulajdonosa részére,
a magyar–lengyel politikai és társadalmi kapcsolatok erősítését és fejlesztését szolgáló tevékenysége elismeréseként
Beata Mazurek, a Szejm képviselője részére,
a vajdasági magyar közösség kulturális életének alakítása és szellemi örökségének kutatása terén végzett több
évtizedes munkája elismeréseként
Csáky Sörös Piroska, az Újvidéki Egyetem Bölcsészettudományi Kara Magyar Nyelv és Irodalom Tanszékének
nyugalmazott egyetemi tanára, az újvidéki Petőfi Sándor Magyar Művelődési Központ elnökségi tagja részére,
a magyar–svéd tudományos kapcsolatok elmélyítését szolgáló munkája, valamint Ady Endre budapesti
síremlékének felújítása érdekében végzett tevékenysége elismeréseként
Csillag István, a Stockholmi Egyetem Fizika Tanszékének professzora részére,
jelentős irodalom- és helytörténeti kutatásai, több évtizedes pedagógusi pályája, valamint gazdag publikációs
tevékenysége elismeréseként
Dánielisz Endre irodalomtörténész, pedagógus, a nagyszalontai Arany János Emlékmúzeum volt igazgatója részére,
a kísérleti részecskefizika területén elért, nemzetközileg is kiemelkedő kutatási eredményei, valamint a magyar–
amerikai tudományos kapcsolatok erősítését szolgáló tevékenysége elismeréseként
Dávid Gábor István, a Stony Brook University kutatóprofesszora, a Debreceni Egyetem vendégprofesszora, a Magyar
Tudományos Akadémia Wigner Fizikai Kutatóközpontjának külső munkatársa részére,
a magyar–lengyel politikai és társadalmi kapcsolatok erősítése mellett a magyar kultúra széles körű lengyelországi
megismertetését szolgáló tevékenysége elismeréseként
Dorota Czudowska, a lengyel Szenátus képviselője, a Lengyel–Magyar Baráti Tagozat alelnöke részére,
a kárpátaljai magyarság kultúrájának és művelődéstörténetének megismertetését szolgáló sokrétű tevékenysége,
valamint a magyar történelmi emlékhelyek létrehozása érdekében végzett munkája elismeréseként
dr. Dupka György író, költő, a Kárpátaljai Magyar Művelődési Intézet ügyvezető igazgatója, a Magyar Értelmiségiek
Kárpátaljai Közösségének elnöke, az Együtt című folyóirat felelős kiadója és lapigazgatója, a Szolyvai
Emlékparkbizottság titkára részére,
az ausztráliai magyar közösségek és egyesületek összetartozásának erősítését szolgáló, három évtizedes
példaértékű munkája elismeréseként
Fodor Sándor, az Ausztráliai Magyar Szövetség és a Victoriai Magyar Tanács volt elnöke részére,
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Magyarország pozitív ausztriai megítélését elősegítő tevékenysége elismeréseként
dr. Gerhard Feltl vállalati tanácsadó, az Antall-kormány volt főtanácsadója részére,
a magyar–német gazdasági kapcsolatok fejlesztése és Magyarország jó hírének erősítése érdekében végzett több
évtizedes önzetlen munkája elismeréseként
Ghéczy Zsolt, a hesseni tartományi kormány magyar ügyekkel kapcsolatos megbízottja, a Wiesbadeni Közigazgatási
és Gazdasági Akadémia vezetőségének tagja, a Wiesbadeni Kereskedelmi és Iparkamara nyugalmazott ügyvezető
igazgatója részére,
a külhoni magyarság körében végzett önzetlen közösségszervező munkája, valamint a magyarországi erdészeti
oktatást támogató tevékenysége elismeréseként
Grátzer Miklós, a New York-i Egyetem Erdészeti és Környezettudományi Karának volt professzora,
a Nyugat-magyarországi Egyetem díszdoktora részére,
az 1956-os forradalom és szabadságharc idején tanúsított helytállása, valamint az amerikai és a kanadai
magyarságért több mint fél évszázadon keresztül végzett áldozatos munkája elismeréseként
Kántor Pál, a hamiltoni Kálvin János Magyar Református Egyház lelkésze, költő részére,
az erdélyi magyar nyelvű felsőoktatás megszervezésében vállalt jelentős szerepe elismeréseként
dr. Kása Zoltán, a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem Marosvásárhelyi Kara Matematika-Informatika
Tanszékének professzora részére,
a magyar–német, illetve magyar–szász kapcsolatok fejlesztése, valamint Magyarország jó hírnevének erősítése
érdekében végzett értékes munkája elismeréseként
Katharina Landgraf, a Bundestag képviselője, a Magyar–Német Parlamenti Baráti Csoport tagja részére,
a magyar–kazah tudományos és kulturális kapcsolatok elmélyítését szolgáló tevékenysége, valamint Mándoky
Kongur István magyar turkológus hagyatékának méltó ápolása terén végzett értékes munkája elismeréseként
Kidirali Darhan, a Nemzetközi Türk Akadémia elnöke, a Yegemen Kazakhstan napilap főszerkesztője részére,
a háromszéki magyar kulturális élet és közművelődés területén végzett sokrétű értékőrző munkája elismeréseként
Kiss Jenő, a sepsiszentgyörgyi Bod Péter Megyei Könyvtár volt igazgatója, a Romániai Magyar Könyvtárosok
Egyesületének alapítója és tiszteletbeli elnöke, a Háromszéki Mikes Kelemen Közművelődési Egyesület alapítója és
ügyvezető titkára részére,
a magyar–török kapcsolatok elmélyítése iránt elkötelezett, példamutató tevékenysége elismeréseként
Levend Arisoy, a Turkish Airlines szingapúri irodájának vezetője, a légitársaság magyarországi irodájának volt vezetője
részére,
a portugáliai magyarság körében a magyar kultúra megőrzését és népszerűsítését szolgáló aktív szervező
tevékenysége elismeréseként
Lukács Antoinette, a Magyar–Portugál Együttműködési Egyesület alapító tagja és alelnöke részére,
a magyar múlt és kultúra amerikai megismertetésére irányuló tevékenysége, valamint a magyar
cserkészhagyományok ápolását szolgáló áldozatos munkája elismeréseként
Mészárosné dr. Vareska Andrea, a Külföldi Magyar Cserkészszövetség clevelandi körzeti parancsnoka, a Clevelandi
Magyar Múzeum igazgatója részére,
a vajdasági magyar közösségek terület- és gazdaságfejlesztési stratégiájának kidolgozása és megvalósítása terén
végzett magas színvonalú munkája elismeréseként
dr. Nagy Imre, az Újvidéki Egyetem Természettudományi és Matematikai Kara Földrajz Intézetének egyetemi tanára,
a Kaposvári Egyetem Gazdaságtudományi Kara Regionális Tudományok és Statisztikai Intézetének egyetemi
docense, a pécsi székhelyű Magyar Regionális Tudományos Társaság alelnöke részére,
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Magyarország jó hírének erősítése, valamint a rászorulók támogatása érdekében végzett tevékenysége
elismeréseként
Okolicsányi Lajos, a Padovai Egyetem professzora részére,
az európai és magyar zenekultúra hírnevét öregbítő, több évtizedes zenetanári, karnagyi és zenetudományi pályája,
valamint értékteremtő kulturális közéleti tevékenysége elismeréseként
dr. Radics Éva, a Grazi Zeneművészeti Egyetem nyugalmazott tanára részére,
Magyarország pozitív hollandiai megítélésének erősítése mellett az ottani magyar vállalkozások sikerét is aktívan
szolgáló tevékenysége elismeréseként
Szabó Zsolt, a Capgemini The Netherlands B.V. elnökhelyettese, a Hungarian Business Network tanácsadó
testületének tagja részére,
a Horvátországban élő magyarság képviselete érdekében folytatott több évtizedes közéleti tevékenysége, valamint
az egészségmegőrzés terén végzett szakmai munkája elismeréseként
dr. Szántó Tibor, az Eszék-Baranya megyei Közegészségügyi Intézet osztályvezető főorvosa, a Horvátországi
Magyarok Demokratikus Közösségének ügyvezető elnökségi tagja részére,
a magyar–kazah gazdasági és kereskedelmi kapcsolatok fejlesztését, valamint a magyar üzleti érdekek
érvényesítését elősegítő tevékenysége elismeréseként
Szarszenov Dzsambulat, Magyarország aktobei tiszteletbeli konzulja, a Kazah–Magyar Üzleti Tanács társelnöke,
a KazEnergy Szövetség elnökhelyettese részére,
az 1956-os forradalom és szabadságharc eszméje melletti következetes kiállása, valamint a forradalom emlékének
ápolását szolgáló tevékenysége elismeréseként
Szilágyi Árpád, a Volt Politikai Foglyok Szövetsége Hargita Megyei Szervezetének elnöke részére,
Magyarország és a magyar kultúra kanadai népszerűsítése mellett az 1956-os forradalom és szabadságharc
emlékének megőrzését szolgáló tevékenysége elismeréseként
Szilasi Gábor fotóművész részére,
a magyar–német, illetve magyar–bajor kapcsolatok fejlesztése, valamint Magyarország jó hírnevének erősítése
érdekében végzett példaértékű munkája elismeréseként
Tobias Josef Zech, a Bundestag képviselője részére,
az észtországi hungarológiai kutatás és egyetemi oktatás területén végzett több évtizedes munkája elismeréseként
Tõnu Seilenthal, a Tartui Egyetem Humántudományi és Művészeti Kara Finnugor Tanszékének tanszékvezető
egyetemi docense, a Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság alelnöke részére,
a magyar–dán kapcsolatok erősítése iránt kivételesen elkötelezett munkája elismeréseként
Torben Bæk Sørensen, a Dán–Magyar Baráti Társaság elnöke részére,
a hollandiai magyar közösség összetartása érdekében végzett jelentős szervező tevékenysége elismeréseként
Urbán Ákos, a Hollandiai Magyar Szövetség elnöke, a Nyugat-Európai Országos Magyar Szervezetek Szövetségének
titkára részére,
az 1956-os forradalom és szabadságharc idején tanúsított helytállása, valamint a New York-i magyar közösség
kulturális életében betöltött szerepe elismeréseként
Üsztöke István, a Hungarian American Television volt vezetője részére,
kimagasló művészi pályája, valamint a Kárpát-medencei művészek közötti kapcsolatok erősítését szolgáló
tevékenysége elismeréseként
Véső Ágoston Munkácsy Mihály-díjas festőművész, a Nagybányai Festőtelep művészeti vezetője részére,
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a magyar–indiai gazdasági kapcsolatok erősítését a vállalat magyarországi gyártóegységeinek kiépítésével és ezáltal
új munkahelyek teremtésével elősegítő munkája elismeréseként
Vivek Chaand Sehgal, a Samvardhana Motherson Group társalapítója és elnöke részére,
a környezettudatos hulladékgazdálkodási rendszer magyarországi kiépítése érdekében végzett munkája, valamint
a magyar gazdaság fejlődését új munkahelyek létrehozásával szolgáló tevékenysége elismeréseként
Wiedner Rudolf Franz, a HUKE cégcsoport tulajdonosa és ügyvezetője részére,
rendkívül gazdag irodalomtudományi életműve, valamint a szlovákiai magyar felsőoktatás színvonalának emelése
érdekében végzett tevékenysége elismeréseként
Zsilka Tibor, a Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem Közép-európai Tanulmányok Kara Közép-európai Nyelvek és
Kultúrák Intézetének igazgatója, egyetemi tanár részére a
MAGYAR ÉRDEMREND lovagkeresztje
polgári tagozata
kitüntetést adományozom.
Budapest, 2017. július 24.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

Ellenjegyzem:
Budapest, 2017. július 24.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

KEH ügyszám: VIII-1/03715-2/2017.

A köztársasági elnök 322/2017. (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 székelyudvarhelyi mentőszolgálat korszerűsítése, valamint a Kárpát-medencei mentősök szakmai
együttműködésének elősegítése érdekében végzett tevékenysége elismeréseként
dr. Ambrus József, a Hargita Megyei Mentőszolgálat székelyudvarhelyi mentőállomásának vezető főorvosa részére,
a magyar nemzetiségi politika németországi és bajorországi megismertetése, valamint a két nép közötti barátság
ápolása érdekében végzett tevékenysége elismeréseként
prof. dr. Andreas Otto Weber, a Keleti Németek Házának igazgatója részére,
az erdélyi magyarság hitének megerősítése mellett a gyimesi fiatalság életkörülményeinek javítását is elhivatottan
szolgáló egyházi és közösségépítő tevékenysége elismeréseként
Bodó György, a gyimesközéploki Szent Mária Magdolna Római Katolikus Plébánia plébánosa részére,
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az ausztráliai, főként a queenslandi magyarság körében végzett több évtizedes közösségépítő tevékenysége
elismeréseként
Bozsik Tamás, a queenslandi Gold Coast-i Magyar Nyugdíjas Klub elnöke részére,
a Kodály-módszer széles körű portugáliai megismertetése és a zenepedagógus szakmán belüli népszerűsítése
érdekében végzett munkája elismeréseként
Cristina Brito Da Cruz zenepedagógus, az Escola Superior de Música de Lisboa tanszékvezető tanára részére,
az erdélyi táncházmozgalom aktív tagjaként a népzene- és néptánchagyományok továbbadása érdekében végzett
sokrétű értékőrző tevékenysége elismeréseként
Deák Gyula Levente, a Háromszék Táncegyüttes igazgatója, a Romániai Magyar Néptánc Egyesület elnöke részére,
az Ausztráliában élő magyar keresztyének lelki életét gazdagító lelkészi szolgálata, valamint fáradhatatlan
közösségépítő és kulturális szervező tevékenysége elismeréseként
Dézsi Csaba, az Ausztráliai Magyar Református Egyház lelkész-elnöke, a Fitzroy North-i Magyar Református
Gyülekezet lelkipásztora részére,
a magyar–osztrák kapcsolatok ápolása és fejlesztése érdekében végzett lelkiismeretes munkája elismeréseként
Felker Judith, az Osztrák–Magyar Társaság főtitkára részére,
a magyar kultúra és történelem nemzetközi megismertetését többek között a madridi 1956-os emlékmű
megalkotásával szolgáló művészi pályája elismeréseként
Fodor-Lengyel Zoltán festőművész, szobrászművész, az Apoyo el Arte Alapítvány alapítója és elnöke részére,
a magyar néptánckultúra finnországi népszerűsítését, valamint a magyar–finn társadalmi és kulturális kapcsolatok
fejlesztését szolgáló munkája elismeréseként
Gazdag Béla táncpedagógus részére,
a magyar irodalom vietnami népszerűsítését, valamint a két nép baráti és kulturális kapcsolatainak elmélyítését
szolgáló tevékenysége elismeréseként
dr. Giap Van Chung műfordító részére,
az 1956-os forradalom és szabadságharc eszméje melletti bátor kiállása, valamint az erdélyi magyarság nemzeti
identitásának megőrzését szolgáló tevékenysége elismeréseként
Gráma János, a Volt Politikai Foglyok Maros Megyei Szövetségének titkára részére,
a kárpátaljai magyarság érdekképviseletét, valamint anyanyelvének és kultúrájának megőrzését szolgáló
példaértékű pedagógusi és közéleti tevékenysége elismeréseként
Gulácsy Géza, a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség alelnöke, a szövetség Jótékonysági Alapítványának
igazgatója, a Munkácsi Szent István Líceum és a Munkácsi 3. számú II. Rákóczi Ferenc Középiskola tanára részére,
példaadó életútja, valamint a diaszpórában élő magyarság vallási és kulturális életében betöltött szerepe
elismeréseként
dr. Győri Róbert, a Los Angeles-i Egyesült Magyar Ház korelnöke részére,
a felvidéki magyar kórusmozgalom jelentős személyiségeként végzett kiemelkedő művészi tevékenysége
elismeréseként
Havasi József operaénekes, karnagy, a kassai Csermely Kórus alapítója és vezetője részére,
a felvidéki magyarság identitásának megőrzését szolgáló kultúraszervező tevékenysége, valamint a „Felcserélt
otthonok” című kiállítás megszervezése során végzett munkája elismeréseként
Jarábik Gabriella, a Szlovákiai Magyar Kultúra Múzeumának igazgatója részére,
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több évtizedes pedagógusi pályája, valamint a szlovákiai magyarság népi kultúrájának és hagyományainak
megőrzését szolgáló munkája elismeréseként
Jókai Mária, a Kalászi Kilencéves Alapiskola nyugalmazott pedagógusa részére,
a magyar történelem és kultúra külföldi megismertetését, valamint az 1956-os forradalom és szabadságharc
emlékének ápolását szolgáló tevékenysége elismeréseként
Keszei Imre 1956-os szabaságharcos, a Brüsszeli Magyar Ház tagja részére,
a kárpátaljai szovjet megszállás eseményeinek széles körű megismertetését szolgáló, elhivatott kutatói és
publikációs tevékenysége elismeréseként
Korszun Olekszij Mihajlovics történész, közíró, a Kárpátaljai Megyei Rehabilitációs Bizottság tagja részére,
az Ausztráliában élő magyarok anyanyelvi oktatása, valamint a magyar nyelvű érettségi lehetőségének megőrzése
érdekében végzett odaadó munkája elismeréseként
Körlaki Ágnes Mária, a Victorian School of Languages tanára részére,
a málenkij robot kárpátaljai vonatkozásaival kapcsolatos kutatásai és a „GULAG-GUPVI Emlékév” során tartott
előadásai elismeréseként
Molnár D. Erzsébet történész, a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Történelem és Társadalomtudományi
Tanszékének főiskolai docense részére,
az észak-európai magyarság lelki gondozása mellett anyanyelvének, kultúrájának és identitásának megőrzése iránt
is elkötelezett, több évtizedes szolgálata elismeréseként
Molnár-Veress Pál, a Svédországi Protestáns Magyar Egyházi Közösség lelkésze részére,
a „GULAG-GUPVI Emlékév” során Magyarországon és Erdélyben végzett történészi és kultúraszervező tevékenysége
elismeréseként
dr. Murádin János Kristóf történész, a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem Nemzetközi Kapcsolatok és
Európai Tanulmányok Szakának egyetemi adjunktusa, a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem Kolozsvári
Karának kari kancellárja részére,
a magyar vívósport hollandiai népszerűsítését szolgáló tevékenysége elismeréseként
Nagy Lajos vívóedző, a hollandiai Pallós vívóegyesület alapítója, természetgyógyász részére,
a magyar–dán gazdasági kapcsolatok erősítését a vállalat magyarországi gyártóbázisainak kiépítésével elősegítő
munkája, valamint aktív társadalmi tevékenysége elismeréseként
Niels Due Jensen, a Poul Due Jensen Foundation elnöke, a Grundfos Csoport volt vezérigazgatója, a Grundfos
Holding és a Grundfos Management volt elnöke részére,
az 1956-os forradalom és szabadságharc idején az elnyomó kommunista rezsim ellen fegyveres ellenállóként
tanúsított bátor helytállása elismeréseként
Olga Murphy 1956-os szabadságharcos részére,
a belgiumi magyar közösség érdekében végzett önzetlen munkája, valamint az 1956-os forradalom és
szabadságharc emlékének ápolását szolgáló tevékenysége elismeréseként
Orémusz József 1956-os szabaságharcos, a Brüsszeli Magyar Ház tagja részére,
a tokaji borvidék fejlődése, valamint a magyar borok spanyolországi népszerűsítése érdekében végzett
tevékenysége elismeréseként
Rafael Alonso Santos, a Vega Sicilia és az Oremus Pincészet volt export igazgatója részére,
a magyar zeneművészet kanadai népszerűsítése mellett a magyarországi kulturális programok és zenei tehetségek
támogatását is odaadóan szolgáló tevékenysége elismeréseként
Reményi Mihály Imre, a torontói Reményi House of Music üzletvezetője részére,
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a magyar–német baráti kapcsolatok és a helyi magyarság összetartozásának erősítése mellett kultúránk
németországi népszerűsítését is több évtizede szolgáló munkája elismeréseként
Rozmán Lajos, a Nürnbergi Magyar Kultúregyesület volt elnöke, a Rozmán Ungarn Reisen és az Ungarwein
tulajdonosa és üzletvezetője részére,
az erdélyi szórványban élő magyarság körében végzett elkötelezett néptáncoktatói és közösségépítő tevékenysége
elismeréseként
Sándor Csaba Lajos, a balánbányai Tanulók Háza néptáncoktatója, koreográfusa, az Ördögborda Néptáncegyüttes
alapító vezetője részére,
az ausztriai magyarság körében végzett több évtizedes kultúra- és közösségszervező munkája elismeréseként
Stipsicz Károlyné, a bécsi Szent István Egylet díszelnöke, volt elnöke részére,
a helyi magyar közösség fejlődése, kultúrájának megőrzése és a fiatalok szülőföldön maradása mellett
az anyaországgal való kapcsolatok ápolását is elkötelezetten szolgáló munkája elismeréseként
Székely Ernő, Csíkszentkirály község polgármestere részére,
a diaszpórában élő, főként a németországi magyar közösség érdekében végzett több évtizedes munkája, valamint
az erdélyi magyarokat támogató tevékenysége elismeréseként
Szilágyi Szabolcs, a Németországi Magyar Szervezetek Szövetségének elnökhelyettese, a Hannoveri Magyar
Egyesület volt elnöke részére,
a magyar–lengyel kapcsolatok ápolása és a magyar kultúra lengyelországi népszerűsítése érdekében végzett
kiemelkedő tevékenysége elismeréseként
Tadeusz Kwiatkowski, Dąbrowa Tarnowska polgármestere részére,
a magyar−dán kapcsolatok fejlesztését főként a hazai borkultúra és gasztronómia dániai megismertetésével
szolgáló munkája, valamint az ott élő magyarokat támogató tevékenysége elismeréseként
Tillike Ida Marthe Jørgensen, a Hungaria Vinimport igazgatója, a koppenhágai Hungaria Restaurant & Vinbar volt
tulajdonosa és volt vezetője részére,
a São Pauló-i magyarság összetartozásának erősítése, valamint a magyar hagyományok népszerűsítése érdekében
több évtizeden át végzett munkája elismeréseként
Tirczka Palluch Erzsébet, a São Pauló-i Magyar Ház igazgatóságának tagja részére,
a szórványban élő magyarság nemzeti öntudatának és anyanyelvének megőrzését, valamint a népzenei
hagyományok ápolását szolgáló értékőrző munkája elismeréseként
Tóth Sándor pedagógus, a Hajdina Néptáncegyüttes alapítója és vezetője részére,
a magyar kultúra és hagyományok ápolását szolgáló, valamint a torontói magyar közösség összetartozását erősítő
több évtizedes munkája elismeréseként
Varga István, a Kanadai Magyar Kulturális Tanács kelet-kanadai alelnöke részére,
a felvidéki magyarság kultúrájának megőrzése iránti elkötelezettsége, valamint sokoldalú szervező és közösségépítő
tevékenysége elismeréseként
Zvolenský Gabriella, a királyhelmeci Bodrogközi és Ung-vidéki Közművelődési Intézet igazgatója részére a
MAGYAR ARANY ÉRDEMKERESZT
polgári tagozata;
elhivatott hitoktatói munkája, valamint a „Vakációs Bibliahét” megrendezését szolgáló tevékenysége elismeréseként
Demeter Irén református vallástanár részére,
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az 1956-os forradalom és szabadságharc emlékének ápolása érdekében végzett áldozatos munkája elismeréseként
Dittmar Zoder, a gießhübli ZOTRON elektronikai kisvállalat tulajdonosa és vezetője részére,
a kárpátaljai magyarság megmaradása érdekében folytatott közéleti tevékenysége, valamint a kárpátaljai magyar
nyelvű oktatás területén végzett pedagógusi munkája elismeréseként
Krüzsely Tibor, a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség Viski Alapszervezetének volt elnöke részére,
a helyi magyar közösség megmaradása, valamint a fiatalok magyar nyelvű oktatása érdekében végzett odaadó
szervező munkája elismeréseként
Szecskó Zsuzsanna, a muraszombati Magyar Baráti Kör – Művelődési Egyesület alapító tagja és elnöke részére,
a moldvai csángómagyar gyerekek megsegítése érdekében végzett önzetlen karitatív tevékenysége elismeréseként
Willemse Jolán, a Keresztszülők a Moldvai Csángó Magyarokért Egyesület alelnöke és szociális felelőse részére a
MAGYAR EZÜST ÉRDEMKERESZT
polgári tagozata;
a magyar–bolgár kulturális kapcsolatok ápolása és erősítése, valamint a magyar művészek bulgáriai népszerűsítése
érdekében végzett munkája elismeréseként
Dimitar Zsecsev Ruszev, a haszkovói Jazz Klub alapítója és elnöke részére,
a távol-keleti harcművészetek magyarországi népszerűsítése és a japán kendzsucu sportág hazai bevezetése
érdekében végzett tevékenysége elismeréseként
Suzuki Kimiyoshi harcművész, a Shinbukan Dojo Klub alapítója részére,
a magyar–lengyel kapcsolatok fejlesztését és a magyar kultúra lengyelországi megismertetését és népszerűsítését
szolgáló tevékenysége elismeréseként
Szilágyi László, a łódźi Lengyel–Magyar Baráti Társaság tagja részére a
MAGYAR BRONZ ÉRDEMKERESZT
polgári tagozata
kitüntetést adományozom.
Budapest, 2017. július 24.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

Ellenjegyzem:
Budapest, 2017. július 24.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

KEH ügyszám: VIII-1/03716-2/2017.
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A köztársasági elnök 323/2017. (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 mérnöktársadalom, valamint a mérnöki munka megbecsülése érdekében végzett áldozatos munkája
elismeréseként
Barsiné Pataky Etelka, a Magyar Mérnöki Kamara alapító tagja, volt elnöke részére a
MAGYAR ÉRDEMREND középkeresztje a csillaggal
polgári tagozata;
kimagasló, műfajgazdag írói és publicisztikai életműve, a katolicizmus több ezer éves értékrendjét közvetítő, mély
társadalomkritikai érzékenységről árulkodó alkotásai elismeréseként
Czakó Gábor Kossuth-díjas és József Attila-díjas író, nyelvrégész, a Magyar Művészeti Akadémia rendes tagja részére,
a népességtudomány és népességpolitika területén folytatott több mint öt évtizedes, nemzetközi szinten is
kimagasló kutatói és oktatói pályája, nagy hatású tudományos életműve elismeréseként
Demény Pál György demográfus és közgazdász, a Magyar Tudományos Akadémia külső tagja, a New York-i
Population Council volt tudományos főmunkatársa, a Population and Development Review alapítója és volt
főszerkesztője részére,
a hazai kardiológia területén elért magas szintű tudományos eredményei, elhivatott gyógyítói munkája, valamint
példaértékű egyetemi vezetői és nemzetközi jelentőségű szakmai közéleti tevékenysége elismeréseként
dr. Édes István, az orvostudomány doktora, a Debreceni Egyetem Klinikai Központja Kardiológiai és Szívsebészeti
Klinikájának igazgatója, egyetemi tanár részére,
a szervezet átalakítási folyamatainak megvalósítását és erőforrás-gazdálkodásának új alapokra helyezését innovatív
szemlélete mellett példaértékű szakmai felkészültségével is elősegítő tevékenysége elismeréseként
dr. Elek János, az Állami Számvevőszék volt főtitkára részére,
több évtizedes egyházi szolgálata, valamint a magyar–lengyel keresztény kulturális és lelki örökség ápolásában,
illetve a Szent Fausztina nővér által közvetített Isteni Irgalmasság szellemében történő evangelizáció hazai
elterjesztésében vállalt jelentős szerepe elismeréseként
dr. Katona István, az Egri Főegyházmegye nyugalmazott segédpüspöke, a Szent Fausztina Isteni Irgalmasságért
Alapítvány volt elnöke részére,
világszerte elismert tudományos kutatói pályája mellett az egyetem nemzetközi kapcsolatrendszerének
megszilárdítása érdekében végzett tudományszervezői munkája, valamint szerteágazó karitatív tevékenysége
elismeréseként
dr. Kóczy T. László, a műszaki tudomány doktora, a győri Széchenyi István Egyetem Gépészmérnöki, Informatikai és
Villamosmérnöki Kara Informatika Tanszékének professzora részére,
a polgári perrendtartásról és az ügyvédi tevékenységről szóló törvények kodifikációjában való kimagasló szakmai
színvonalú közreműködése, valamint az Ügyvédi Biztosító Egyesületben végzett tevékenysége elismeréseként
dr. Kovács Kázmér, a Magyar Ügyvédi Kamara elnökhelyettese, a Kovács Kázmér Ügyvédi Iroda és Társulás vezetője
részére,
a jogtudományok – mindenekelőtt a nemzetközi jog, az emberi jogok, a kisebbségvédelem, valamint a nemzetközi
büntetőjog – területén elért eredményei, iskolateremtő kutatói és oktatói tevékenysége elismeréseként
dr. Kovács Péter, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, a hágai Nemzetközi Büntetőbíróság bírája, a Pázmány
Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Karának kutatóprofesszora, volt alkotmánybíró részére,
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a fiatalok, a családok és a betegek támogatása iránt elkötelezett egyházi szolgálata, valamint Bódi Mária Magdolna
munkáslány szentté avatása és életpéldájának megismertetése érdekében végzett tevékenysége elismeréseként
dr. Márfi Gyula, a Veszprémi Főegyházmegye érseke részére,
a keresztény és a nemzeti értékek iránt elkötelezett, értékteremtő közéleti és közösségszervező tevékenysége
elismeréseként
dr. Rubovszky András jogász, a Széchenyi Társaság főtitkára részére,
az elméleti szilárdtest-fizika területén elért nemzetközileg is kiemelkedő tudományos eredményei, valamint
iskolateremtő egyetemi oktatói és tudományos közéleti tevékenysége elismeréseként
Sólyom Jenő Széchenyi-díjas és állami díjas fizikus, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja, a Magyar
Tudományos Akadémia Wigner Fizikai Kutatóközpontjának és az Eötvös Loránd Tudományegyetem
Természettudományi Karának professor emeritusa részére,
a várandós édesanyák és a magzatok egészségének megóvása érdekében végzett kivételesen magas színvonalú
munkája, nemzetközi szinten is jelentős szakmai eredményei elismeréseként
dr. Szabó István, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, a Pécsi Tudományegyetem Szülészeti és Nőgyógyászati
Klinikájának professor emeritusa részére,
több évtizedes kiemelkedő teológusi, vallástörténészi és tanári pályája, valamint példaértékű lelkipásztori szolgálata
elismeréseként
dr. Vladár Gábor, a Pápai Református Teológiai Akadémia volt rektora, egyetemi tanár részére a
MAGYAR ÉRDEMREND középkeresztje
polgári tagozata
kitüntetést adományozom.
Budapest, 2017. július 24.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

Ellenjegyzem:
Budapest, 2017. július 24.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

KEH ügyszám: VIII-1/03718-2/2017.

A köztársasági elnök 324/2017. (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 –
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Magyarország, Békés megye és Szarvas város fejlesztése érdekében több évtizeden át kivételesen magas
színvonalon végzett képviselői, illetve településvezetői munkája elismeréseként
Babák Mihály, Szarvas város polgármestere részére,
sikeres sportolói pályafutása, valamint hazánk legidősebb aktív világcsúcstartójaként elért rendkívüli eredményei
elismeréseként
dr. Bánki Horváth Béla szenior úszó részére,
a táplálkozási allergiák és megbetegedések kutatása terén folytatott magas színvonalú tudományos tevékenysége,
valamint a magyar dietetikusok képzésében végzett több évtizedes oktatói munkája elismeréseként
dr. Barna Mária, a Semmelweis Egyetem Egészségtudományi Kara Dietetikai és Táplálkozástudományi Tanszékének
nyugalmazott tanszékvezető főiskolai tanára, professor emerita, a Magyar Táplálkozástudományi Társaság alelnöke
részére,
a gazdaságfejlesztési koncepciók, stratégiák és középtávú operatív programok kidolgozása és megvalósítása
érdekében végzett tevékenysége elismeréseként
Benkovics Alajos, a Komárom-Esztergom Megyei Iparszövetség társadalmi elnöke részére,
a hazai táplálkozástudományban kiemelkedő kutatói és oktatói pályája, a magyar lakosság táplálkozási szokásainak
felmérése és egészségének megőrzése érdekében végzett nagy hatású munkája elismeréseként
dr. Biró György, az orvostudomány doktora, a Haynal Imre Egészségtudományi Egyetem Közegészségtani
Tanszékének nyugalmazott egyetemi tanára, a Magyar Táplálkozástudományi Társaság örökös tiszteletbeli elnöke
részére,
a hazai jogtudomány fejlődését sokrétű kutatási eredményeivel szolgáló tudományos és oktatói tevékenysége
elismeréseként
dr. Blutman László, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, a Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi
Kara Nemzetközi Jogi és Európa-jogi Tanszékének tanszékvezető egyetemi tanára részére,
eredményes szakmai és vezetői pályafutása, valamint a környezetvédelmi jog területén végzett magas színvonalú
munkája elismeréseként
dr. Bonomi Nóra Katalin, a Legfőbb Ügyészség Közérdekvédelmi Főosztálya Gyermekvédelmi és Környezetvédelmi
Osztályának osztályvezető ügyésze részére,
az újrainduló közigazgatási bíráskodásban és a terület szakmai megalapozásában betöltött meghatározó szerepe,
valamint a bírák képzését szolgáló munkája elismeréseként
dr. Buzinkay Zoltán, a Kúria nyugalmazott tanácselnöke, a Közigazgatási Bírák Egyesületének alapító tagja részére,
a debreceni zenei felsőoktatás fejlesztése érdekében végzett eredményes munkája, valamint a város kulturális
életében betöltött jelentős szerepe elismeréseként
dr. Duffek Mihály zongoraművész-tanár, a Debreceni Egyetem Zeneművészeti Karának tanszékvezető egyetemi
tanára, megbízott dékán részére,
a város és a régió egészségügyi ellátásának megszervezése terén végzett értékes szakmai munkája, valamint
lelkiismeretes oktatói tevékenysége elismeréseként
dr. Facskó Andrea, a Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Karának tanszékvezető egyetemi tanára,
az egyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központjának elnöke részére,
kimagasló művészi pályája során az operairodalom legnagyobb klasszikus baritonszerepeiben nyújtott emlékezetes
alakításai elismeréseként
Fokanov Anatolij operaénekes, érdemes és kiváló művész részére,
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a magzatvédelem területén végzett fáradhatatlan jogászi munkája, valamint az 1956-os szabadságharc
eseményeinek tényszerű bemutatását szolgáló kutatásai és publikációi elismeréseként
dr. Jobbágyi Gábor, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Kara Magánjogi és Kereskedelmi
Tanszékének professor emeritusa részére,
több évtizedes példaadó papi szolgálata, különösen a közösségépítés és az ifjúsági pasztoráció terén végzett
áldozatos munkája elismeréseként
dr. Kállay Emil piarista szerzetes, volt tartományfőnök, nyugalmazott főiskolai tanár részére,
a büntetőjog területén európai szinten is elismert, kimagasló kutatói és oktatói tevékenysége elismeréseként
dr. Karsai Krisztina, a Szegedi Tudományegyetem oktatási rektorhelyettese, az Állam- és Jogtudományi Kar Bűnügyi
Tudományok Intézetének vezetője, egyetemi tanár részére,
a magyar orvostudomány területén kiemelkedő több évtizedes oktatói és nemzetközileg is elismert kutatói
munkája, valamint aktív tudományos közéleti tevékenysége elismeréseként
dr. Koller Ákos, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, a Testnevelési Egyetem Természettudományi Intézetének
professzora, az egyetem Tudományos Tanácsának elnöke részére,
a magyar nyelvterület egészére kiterjedő szociolingvisztikai kutatások tudományos alapjainak kidolgozása és
megszervezése érdekében végzett jelentős munkája elismeréseként
dr. Kontra Miklós, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, a Károli Gáspár Református Egyetem
Bölcsészettudományi Kara Magyar Nyelvtudományi Tanszékének egyetemi tanára részére,
az iparos szakemberek érdekeinek képviseletét szolgáló társadalmi tevékenysége, valamint több évtizedes, magas
színvonalú műszerészmesteri munkája elismeréseként
Kurucz Zsigmond, az Ipartestületek Országos Szövetségének örökös tiszteletbeli elnöke, nyugalmazott
műszerészmester részére,
a hematológia, az immunológia és a gyermekgyógyászat területén végzett több évtizedes szakmai pályafutása,
valamint a csontvelő-átültetési eljárások hazai megújításában játszott jelentős szerepe elismeréseként
dr. h.c. Nagy Kálmán orvos, címzetes egyetemi tanár, a Temesvári Egyetem díszdoktora, a Miskolci
Gyermekegészségügyi Központ és Hematológiai és Transzplantációs Osztály volt vezetője, a Haynal Imre
Egészségtudományi Egyetem II. sz. Gyermekgyógyászati Tanszékének volt vezetője részére,
több évtizedes bírósági vezetői pályafutása, valamint bírák és fogalmazók generációinak szakmai kiteljesedését
segítő tevékenysége elismeréseként
dr. Péli-Toóth Sándor, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság nyugalmazott tanácselnöke részére,
Győr város és a régió lakosságának szolgálatában – főként a gyógyítás, az egészségmegőrzés és az egészségügyi
oktatás területén – végzett példaértékű szakmai és közéleti tevékenysége elismeréseként
dr. Schmidt Péter, a Semmelweis Egyetem és a Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kara Családorvosi
Intézetének egyetemi oktatója, a Soproni Egyetem egyetemi magántanára, a győri Gyermek-háziorvosi Rendelő
gyermekgyógyász főorvosa, Győr város volt társadalmi megbízatású alpolgármestere részére,
széles körű tudományos ismeretterjesztő és tudomány-népszerűsítő tevékenysége, valamint a folyóirat
működtetése és megújítása érdekében végzett értékes munkája elismeréseként
Staar Gyula, a Természet Világa tudományos ismeretterjesztő folyóirat nyugalmazott főszerkesztője részére,
a kozmikus távolságskálát hitelesítő pulzáló változócsillagok kutatása területén végzett több évtizedes, nemzetközi
szinten is nagyra értékelt tudományos munkája, valamint ismeretterjesztő tevékenysége elismeréseként
dr. Szabados László, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, a Magyar Tudományos Akadémia Csillagászati és
Földtudományi Kutatóközpontja Konkoly-Thege Miklós Csillagászati Intézetének kutató professor emeritusa részére,
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az állategészségügy területén több évtizeden át végzett kiemelkedő szakmai, tudományos kutatói, oktatói és
intézményvezetői munkája elismeréseként
dr. Tanyi János, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, a Debreceni Egyetem Agrártudományi Központja
Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Karának professor emeritusa, a Nemzeti
Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal Állategészségügyi Diagnosztikai Igazgatóságának nyugalmazott igazgatója
részére,
több évtizedes bírósági pályafutása, magas szintű szakmai igényességet tükröző, példaértékű munkája
elismeréseként
dr. Wlassits Gábor, a Gyulai Törvényszék nyugalmazott tanácselnöke, címzetes táblabíró részére a
MAGYAR ÉRDEMREND tisztikeresztje
polgári tagozata;
az egészségügy területén több mint négy évtizeden át végzett magas szintű gyógyító munkája elismeréseként
dr. Sedivi László nyugállományú orvos ezredes, a Magyar Honvédség Egészségügyi Központja Hévízi Mozgásszervi
Rehabilitációs Intézetének intézetvezető főorvosa részére a
MAGYAR ÉRDEMREND tisztikeresztje
katonai tagozata
kitüntetést adományozom.
Budapest, 2017. július 24.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

Ellenjegyzem:
Budapest, 2017. július 24.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

KEH ügyszám: VIII-1/03719-2/2017.

A köztársasági elnök 325/2017. (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 keresztény kultúra ápolását és értékrendjének hirdetését fáradhatatlanul közvetítő, több évtizedes szolgálata
elismeréseként
Ajtós József László címzetes prépost, esperes, Paloznak, Felsőörs plébánosa, a Veszprémi Főegyházmegye papja
részére,
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sokoldalú színházművészi tevékenysége, valamint a művészeti felsőoktatásban végzett tanári munkája
elismeréseként
Almási-Tóth András rendező, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Ének Tanszékének egyetemi docense, az Opera
Program vezetője részére,
a nyugdíjbiztosítási ágazatban végzett magas színvonalú szakmai tevékenysége elismeréseként
Bálintné Füleky Jolán, az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság Nyugdíjfolyósító
szaktanácsadója részére,

Igazgatóságának

Magyarország egyik legnagyobb baromfifeldolgozó cége élén végzett vezetői munkája, valamint a hazai
gazdaságfejlesztés, élelmiszeripari feldolgozás és innováció területén folytatott kiemelkedő tevékenysége
elismeréseként
Bárány László, a Master Good cégcsoport tulajdonosa, a Magyar Broilerszövetség elnöke részére,
hazánk német és amerikai gazdasági kapcsolatainak erősítése mellett a hazai befektetések ösztönzése terén is
kimagasló vállalatvezetői tevékenysége elismeréseként
dr. Bársony Farkas, a General Electric Hungary Kft. ügyvezető igazgatója, az Amerikai Kereskedelmi Kamara elnöke
részére,
a fogyatékkal élők és a megváltozott munkaképességű emberek foglalkoztatása, illetve társadalmi integrációja iránt
elkötelezett vállalatvezetői tevékenysége elismeréseként
Becker György László, az ERFO Közhasznú Nonprofit Kft., a Kézmű Közhasznú Nonprofit Kft. és a FŐKEFE Közhasznú
Nonprofit Kft. vezérigazgatója részére,
több évtizedes újságírói pályája, valamint kiemelkedő próza- és forgatókönyvírói, műfordítói és szerkesztői
tevékenysége elismeréseként
Benedek István Gábor író, újságíró, a Remény folyóirat főszerkesztője részére,
több évtizedes pályája során a világ operairodalmának legjelentősebb basszbaritonszerepeiben nyújtott
emlékezetes alakításai elismeréseként
Berczelly István Liszt Ferenc-díjas operaénekes, érdemes és kiváló művész, a Magyar Állami Operaház örökös tagja
részére,
magas színvonalú, sokoldalú művészeti pályája, valamint a rászorulók megsegítése érdekében végzett áldozatos
munkája elismeréseként
Beregszászi Olga színművész, zeneszerző, előadóművész részére,
több évtizede lelkiismeretesen végzett egyházi szolgálata elismeréseként
Berkesi Gábor, a Budapest-Pozsonyi úti Református Egyházközség lelkipásztora, a budapesti Baár–Madas Református
Gimnázium, Általános Iskola és Kollégium iskolalelkésze részére,
a hazai közúti pályaszerkezetek korszerű és gazdaságos megvalósítása érdekében, valamint az utak teherbírásának
vizsgálata terén végzett hat évtizedes szakmai munkája elismeréseként
dr. Boromissza Tibor nyugalmazott mérnök részére,
a járműgyártás fejlődését szolgáló több évtizedes munkája, valamint a helyi gépészmérnökképzés elindításában
játszott szerepe elismeréseként
Brumbauer József, a szombathelyi BPW-Hungária Kft. ügyvezető igazgatója részére,
a jogtudományok, mindenekelőtt az agrárjog területén folytatott kutatásai, valamint a fiatal jogászgenerációk
pályájának egyengetését elhivatottan szolgáló tevékenysége elismeréseként
dr. Csák Csilla, a Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Karának egyetemi docense, a Comité Européen de Droit
Rural alelnöke részére,
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az iskola folyamatos megújítása mellett a közösségépítésre és a tehetséges diákok felkarolására is nagy hangsúlyt
fektető, értékteremtő intézményvezetői munkája elismeréseként
Csere István, a Máriaremete-Hidegkúti Ökumenikus Általános Iskola igazgatója részére,
példaértékű egyházi vezetői és lelkészi szolgálata elismeréseként
Csernák István nyugalmazott lelkész, a Magyarországi Metodista Egyház korábbi szuperintendense részére,
a város kézilabdasportjáért végzett eredményes és magas színvonalú munkája elismeréseként
Csima László, a Balatonfüred Kézilabda Sportjáért Közhasznú Egyesület Alapítvány elnöke, a Balatonfüredi KSE volt
elnöke részére,
a papíripart szolgáló kutató-fejlesztő tevékenysége, a környezetkímélő cellulóz vizsgálata terén végzett kiemelkedő
munkája elismeréseként
dr. Csóka Levente, a Soproni Egyetem Faalapú Termékek és Technológiák Intézetének egyetemi tanára részére,
a ciszterci gimnáziumok megerősítése mellett a zirci apátság épületeinek egész országra kiterjedő közösségi célú
megújítása, valamint a rend hagyományainak felélesztése érdekében végzett munkája elismeréseként
Dékány Árpád Sixtus, a Zirci Ciszterci Apátság kiérdemesült főapátja részére,
a határainkon túl élő magyar szerzetesközösségekkel való kapcsolattartás erősítése, a kárpátaljai misszió segítése,
valamint a rendtartomány nemzetközi kapcsolatainak bővítése érdekében végzett tevékenysége elismeréseként
Dobszay Márton Benedek, a Magyarok Nagyasszonya Ferences Rendtartomány tartományfőnöke részére,
négy évtizedes, magas színvonalú zene- és előadóművészi pályája elismeréseként
Dorozsmai Péter előadóművész, a Korál együttes dobosa, a Tom-Tom Stúdió vezetője, a Tom-Tom Kiadó ügyvezető
igazgatója részére,
több évtizedes pedagógusi pályája, Kaposvár kulturális életének fellendítését szolgáló munkája, valamint
irodalomszervező tevékenysége elismeréseként
Egerszegi Edit, a Berzsenyi Dániel Irodalmi és Művészeti Társaság ügyvezető titkára, Kaposvár Megyei Jogú
Város Polgármesteri Hivatala Oktatási, Kulturális és Sport Igazgatóságának volt vezető főtanácsosa, kulturális
főmunkatársa részére,
a magyar zeneművészet értékeinek népszerűsítése mellett a hazai zenei nevelés és tehetséggondozás iránt is
elkötelezett munkája elismeréseként
Ember Csaba, a balassagyarmati Rózsavölgyi Márk Alapfokú Művészeti Iskola igazgatója, a Balassagyarmati Dalegylet
elnök-karnagya részére,
az egyházközség érdekében végzett odaadó lelkipásztori szolgálata, valamint magas színvonalú tudományos és
oktatói tevékenysége elismeréseként
dr. Enghy Sándor református lelkipásztor, a Sárospataki Református Teológiai Akadémia egyetemi tanára részére,
orvosi pályafutása során szakmai tudásával elsősorban a végső stádiumú rosszindulatú daganatos betegségben
szenvedők fájdalmának enyhítését szolgáló példaértékű munkája elismeréseként
dr. Farkas Elek onkológus főorvos, belgyógyász, az esztergomi Vaszary Kolos Kórház Hospice Ápolási Osztályának
nyugalmazott vezetője részére,
négy évtizedes, magas színvonalú zene- és előadóművészi pályája elismeréseként
Fekete Tibor előadóművész, a Korál együttes és a Budapesti Operettszínház basszusgitárosa részére,
négy évtizedes, magas színvonalú zene- és előadóművészi pályája elismeréseként
Fischer László Tamás előadóművész, a Korál együttes szólógitárosa részére,
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egyházi szolgálata, valamint magas színvonalú tudományos és oktatói tevékenysége elismeréseként
dr. Gaál Sándor, a Debreceni Református Hittudományi Egyetem Teológiai Intézete Missziói és Felekezettudományi
Tanszékének egyetemi docense, a Tiszántúli Református Egyházkerület Nyírségi Egyházmegyéjének esperese
részére,
a „GULAG-GUPVI Emlékév” során végzett áldozatos munkája, az elhallgatott múlt eseményeinek széles körű
megismertetését szolgáló ismeretterjesztő tevékenysége elismeréseként
Hartmann Józsefné Nagy Rózsa Klára egykori Gulag-fogoly részére,
a település infrastrukturális fejlesztésén túl a lakosság életkörülményeinek javítása iránt is elkötelezett városvezetői
munkája elismeréseként
Herczeg Zsolt, Mezőtúr város polgármestere részére,
a neveléstudomány területén végzett kutatásai, valamint a hazai pedagógusképzés fejlesztését szolgáló oktatói
tevékenysége elismeréseként
dr. Horváth H. Attila, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Pedagógiai és Pszichológiai Kara Neveléstudományi
Intézetének egyetemi docense részére,
a település fejlesztését, valamint az ott élők életminőségének javítását szolgáló több évtizedes munkája
elismeréseként
Huszár Zoltán, Örvényes község polgármestere részére,
zenepedagógusi pályája, valamint Szeleczky Zita színművésznő életművének gondozása és széles körű
megismertetése érdekében végzett munkája elismeréseként
Jávor Zoltán Árpád, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kara Vitéz János
Tanárképző Központjának nyugalmazott főiskolai tanára részére,
a kommunista diktatúra idején vértanúhalált halt hét ferences szerzetes boldoggá avatásának előkészítése
érdekében, valamint a Kegyhely átalakítása során végzett munkája, továbbá egyháztörténeti kutatásai
elismeréseként
dr. Kálmán Peregrin ferences szerzetes és plébános, a Mátraverebély-Szentkúti Nemzeti Kegyhely volt igazgatója
részére,
a magyar gazdaság fejlesztését a munkahelyteremtés és az ipari innováció területén elért eredményeivel szolgáló
kiemelkedő vállalatvezetői, valamint szakmai közéleti tevékenysége elismeréseként
Karsai Béla, a székesfehérvári Karsai Műanyagtechnika Holding Zrt. tulajdonosa, a Fejér megyei Kereskedelmi és
Iparkamara elnökségi tagja részére,
egyedi énekhangjával és jellegzetes stílusával színházi és koncertszínpadokon egyaránt sikeres, sokoldalú
előadóművészi pályája elismeréseként
Keresztes Ildikó előadóművész részére,
a halbiológia és halrendszertan területén folytatott négy évtizedes kiemelkedő oktatói és kutatói tevékenysége
elismeréseként
dr. Kiss István, a Szent István Egyetem Mezőgazdaság- és Környezettudományi Kar Állattudományi Alapok Intézete
Állattani és Állatökológiai Tanszékének egyetemi docense részére,
a növénynemesítés területén elért jelentős kutatási eredményei, valamint oktatói tevékenysége elismeréseként
dr. Kiss József, a Nyugat-magyarországi Egyetem Mezőgazdaság- és Élelmiszertudományi Karának nyugalmazott
egyetemi docense részére,
három és fél évtizedes, odaadó lelkipásztori szolgálata, valamint aktív társadalmi tevékenysége elismeréseként
Kiss Miklós, a Győr-Mosoni Evangélikus Egyházmegye esperese részére,
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az ősi magyar monda- és dallamvilágot a modern kor zenei nyelvével ötvöző, számos nagy sikerű slágert, filmzenét
és rockoperát magába foglaló művészi pályája elismeréseként
Koltay Gergely zenész, zeneszerző, a Kormorán együttes alapító tagja részére,
Európa egyik leggazdagabb közép- és kelet-ázsiai fa-, illetve cserjegyűjteményének létrehozása, valamint
a gyűjteményes és történeti kertek védelme érdekében végzett értékőrző munkája elismeréseként
Kósa Géza, a Magyar Tudományos Akadémia Ökológiai Kutatóközpontja osztályvezetője, a Nemzeti Botanikus Kert
vezetője részére,
három és fél évtizedes szakmai pályafutása, valamint az elektronikus közigazgatás központi informatikai
alkalmazásainak fejlesztése terén végzett példaértékű munkája elismeréseként
Kovács László, a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. műszaki fejlesztési igazgatója részére,
az ifjúságügy, az oktatás, valamint a művészet és a tudomány területén végzett kulturális közéleti tevékenysége
elismeréseként
dr. Kucsera Tamás Gergely, a Magyar Művészeti Akadémia főtitkára részére,
kiemelkedően eredményes sportolói és edzői pályafutása elismeréseként
Lantosné Ducza Anikó olimpiai és világbajnoki bronzérmes tornász részére,
a közgazdaságtudományok területén folytatott jelentős oktatói tevékenysége elismeréseként
dr. Madár Péter, a Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Karának címzetes egyetemi tanára részére,
a magyarországi német nemzetiségi oktatás szakmai színvonalának emelése érdekében végzett értékes tanári és
kutatói munkája elismeréseként
dr. Márkus Éva, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Tanító- és Óvóképző Karának dékánhelyettese, egyetemi
docens részére,
a gazdaság fejlesztése érdekében kiemelkedő elhivatottsággal végzett, több évtizedes szakmai munkája
elismeréseként
Miklóssy Ferenc, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara általános alelnöke, a Hajdú-Bihar Megyei Kereskedelmi és
Iparkamara elnöke, a debreceni KEVIÉP Építőipari és Kereskedelmi Kft. ügyvezető igazgatója részére,
a büntetőjog területén végzett több mint négy évtizedes, nemzetközileg is jelentős tudományos, valamint
iskolateremtő oktatói tevékenysége elismeréseként
dr. Nagy Ferenc, a Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kara Bűnügyi Tudományok Intézetének
egyetemi tanára részére,
a magyar olimpiai mozgalom iránti elkötelezettsége, valamint a hazai sportlövészet nemzetközi hírnevének
erősítését szolgáló szakmai munkája elismeréseként
Nagy György, a Magyar Sportlövők Szövetségének elnöke részére,
a Szovjetunióba kényszermunkára elhurcoltak emlékének ápolása, valamint a GULAG-túlélők megsegítése
érdekében végzett áldozatos munkája elismeréseként
Nagyné Pintér Jolán, a GULÁG-okban Elpusztultak Emlékének Megörökítésére Alapítvány elnöke részére,
a hazai gépipar fejlődését korszerű gyártási megoldások, új technológiák és irányítási módszerek alkalmazásával
szolgáló több évtizedes tevékenysége elismeréseként
Novotni Lajos, a HAJDU Cégcsoport Igazgatóságának elnöke részére,
a kiváló minőségű magyar borok előállítása, valamint széles körű külföldi és hazai népszerűsítése iránt elkötelezett
munkája elismeréseként
Nyári László, a tolcsvai Pannon Tokaj Pincészet Kft. ügyvezető igazgatója részére,
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nemzetközi hírű orvosi pályafutása során az idegsebészet területén elért figyelemre méltó szakmai eredményei,
valamint több évtizedes, elhivatott oktatói tevékenysége elismeréseként
dr. Nyáry István, a Szent János Kórház és Észak-budai Egyesített Kórházak Idegsebészeti Osztályának osztályvezetőhelyettese, szakmai tanácsadója, a Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Kara Idegsebészeti
Tanszékének professor emeritusa részére,
a gasztroenterológia megyei szintű megszervezése, a krónikus veseelégtelenségben szenvedők kezelése, valamint
a kórház épületének rekonstrukciója érdekében végzett munkája elismeréseként
dr. Pák Gábor belgyógyász, gasztroenterológus, nefrológus, az esztergomi Vaszary Kolos Kórház volt orvosigazgatója,
nyugalmazott osztályvezető főorvosa részére,
az intézet hatékony gazdálkodásához és a kutatómunka feltételeinek megteremtéséhez hozzájáruló szakmai és
vezetői tevékenysége elismeréseként
Pálinkás Miklósné dr., a Magyar Tudományos Akadémia Atommagkutató Intézetének volt gazdasági igazgatója
részére,
a társasági és cégjog területén végzett kodifikációs tevékenysége mellett több évtizedes tudományos, illetve
szakmai-közéleti tevékenysége, valamint a hazai gazdaságtudományi felsőoktatásban végzett munkája
elismeréseként
dr. Pázmándi Kinga Ágnes, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gazdaság- és Társadalom
tudományi Kara Üzleti Jog Tanszékének tanszékvezető egyetemi docense, az Üzleti Tudományok Intézetének
igazgatója részére,
a területfejlesztés terén végzett több évtizedes kutatói, valamint sokrétű szakértői tevékenysége elismeréseként
dr. Perger Éva Ildikó, a Magyar Tudományos Akadémia Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpontja
Regionális Kutatások Intézetének tudományos főmunkatársa részére,
az egyetemes és magyar színház- és filmművészetet gazdagító dráma- és filmrendezései mellett kultúránk külföldi
népszerűsítését is elkötelezetten szolgáló sokoldalú művészi munkája elismeréseként
Pozsgai Zsolt drámaíró, színházi és filmrendező, forgatókönyvíró, a Pátria Kiadó alapítója és vezetője részére,
a magyar történelem tudományos igényű és hiteles bemutatását, valamint az anyaországi és határon túli magyarság
történelmi ismereteinek bővítését szolgáló munkája elismeréseként
Rácz Árpád, a Rubicon Történelmi Magazin főszerkesztője részére,
a magyar családokért végzett több évtizedes, magas színvonalú munkája elismeréseként
Radnai Jenő, a Magyar Katolikus Családegyesület alelnöke részére,
a magyar gazdaság fejlődése érdekében végzett, főként az ipari innováció és a munkahelyteremtés terén élen járó
vállalatvezetői tevékenysége elismeréseként
dr. Sándor József, a Fémalk Zrt. tulajdonosa részére,
a Schumann-rezonancia jelenségének, különösen a globális zivatartevékenység időbeli és térbeli
átrendeződéseinek vizsgálata terén elért eredményei elismeréseként
dr. Sátori Gabriella, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, a Magyar Tudományos Akadémia Csillagászati és
Földtudományi Kutatóközpontjának nyugalmazott tudományos tanácsadója részére,
több évtizedes eredményes településvezetői munkája és közösségteremtő tevékenysége elismeréseként
Schumacher József, Balatoncsicsó község polgármestere részére,
a magyar egészségügyi ellátórendszerben, főként az Országos Egészségbiztosítási Pénztár szakmai színvonalának
emelése érdekében végzett sokrétű munkája elismeréseként
dr. Sebestyén Andor, a Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központjának elnöke, az Országos Egészségbiztosítási
Pénztár Dél-dunántúli Területi Hivatalának volt igazgatója részére,
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az egyházközség tagjainak lelki életét gazdagító odaadó papi szolgálata, valamint sokoldalú közösségépítő munkája
elismeréseként
dr. Stella Leontin kanonok, címzetes prépost, főesperes, a Máriabesnyői Nagyboldogasszony Bazilika plébánosa,
a Mater Salvatoris Lelkigyakorlatos Ház igazgatója, a Váci Egyházmegye papja részére,
az agrártudomány területén elért szakmai eredményei, valamint a tehetséggondozás iránt elhivatott oktatói
tevékenysége elismeréseként
dr. Sütő Zoltán, a Kaposvári Egyetem Agrár- és Környezettudományi Kar Állattudományi Intézete Állattenyésztéstechnológia és Menedzsment Tanszékének egyetemi tanára részére,
eredményes sportolói és edzői pályafutása, valamint oktatói tevékenysége elismeréseként
Szalma László, a Magyar Atlétikai Szövetség alelnöke, a Testnevelési Egyetem Sportági Intézete Atlétika Tanszékének
tanszékvezető egyetemi docense részére,
a Nemzeti Korrupcióellenes Programhoz kapcsolódó integritási felmérések elkészítése és lebonyolítása során
nyújtott kiemelkedő tevékenysége elismeréseként
Szatmári János, az Állami Számvevőszék projektvezetője, számvevő osztályvezető-főtanácsos részére,
több mint négy évtizedes ügyészségi pályafutása során nagy hozzáértéssel végzett szakmai és vezetői munkája
elismeréseként
Székelyné dr. Riba Katalin, a Győr-Moson-Sopron Megyei Főügyészség Büntetőbírósági Ügyek Csoportjának vezető
ügyésze részére,
nemzetközi és hazai szinten is elismert kutatási eredményei, valamint hazánk képviseletében a Nemzetközi
Energiaügynökség Fluidizációs Végrehajtási Egyezmény végrehajtó bizottságában végzett tevékenysége
elismeréseként
dr. Szentannai Pál, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gépészmérnöki Kara Energetikai Gépek és
Rendszerek Tanszékének tanszékvezető-helyettese, egyetemi docens részére,
az anyaországi, illetve a határon túli magyar cserkészet újraindításában és megszervezésében vállalt szerepe,
valamint a XX. századi magyar hadtörténelemmel kapcsolatos adatbázisok létrehozásában való közreműködése
elismeréseként
dr. Szentváry-Lukács János Alfréd, a Magyar Cserkészszövetség volt ügyvezető elnöke és főtitkára, a Budapesti
Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem nyugalmazott egyetemi adjunktusa részére,
a hazai mezőgazdasági gépgyártás fejlesztése érdekében végzett munkája elismeréseként
dr. Sziráki András, a Jász-Nagykun-Szolnok megyei Kereskedelmi és Iparkamara elnöke részére,
a község és a balatoni térség érdekében végzett településfejlesztő és közösségteremtő munkája, valamint nemzeti
hagyományaink megőrzését segítő tevékenysége elismeréseként
Tósoki Imre, Tihany község polgármestere részére,
a versenyjog területén végzett magas szintű tudományos és oktatói tevékenysége, valamint a versenykultúra
magyarországi fejlesztése érdekében végzett munkája elismeréseként
dr. Tóth Tihamér, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Karának dékánhelyettese, habilitált
egyetemi docens részére,
a magyar blues- és progresszív rockzenében évtizedek óta meghatározó dalszövegírói és előadóművészi pályája
elismeréseként
Török Ádám előadóművész, dal- és szövegíró, producer, a Mini zenekar vezetője részére,
a magyar történettudomány területén elért kutatási eredményei, valamint a külföldi magyar tudományos és
kulturális intézményhálózat megszervezése érdekében végzett tevékenysége elismeréseként
dr. Ujváry Gábor történész-levéltáros, a Veritas Történetkutató Intézet tudományos főmunkatársa, intézet- és
kutatócsoport-vezetője részére,
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Magyarország jó hírnevének erősítését szolgáló munkája, valamint a rászorulók érdekében végzett önzetlen
karitatív tevékenysége elismeréseként
Wettstein János, a Magyar Máltai Lovagok Szövetségének kancellárja részére a
MAGYAR ÉRDEMREND lovagkeresztje
polgári tagozata;
az állami és a katonai rendezvényeken felmerülő protokolláris feladatok ellátása terén, valamint a Nemzeti
Közszolgálati Egyetem protokollképzésének elindítása érdekében végzett magas színvonalú szakmai munkája
elismeréseként
Koncz Sándor ezredes, a Magyar Honvédség vitéz Szurmay Sándor Budapest Helyőrség Dandár, Protokoll, Delegációs
és Rendezvénybiztosító Igazgatóságának igazgatója részére,
több évtizedes eredményes szakmai és felelősségteljes vezetői tevékenysége elismeréseként
dr. Kovács Zoltán Béla rendőr ezredes, a Tolna Megyei Rendőr-főkapitányság rendészeti rendőrfőkapitány-helyettese,
rendőrségi főtanácsos részére,
három évtizedes szolgálata során a nemzetközi és hazai szervezett bűnözés elleni küzdelemben elért eredményei,
példaértékű szakmai és vezetői tevékenysége elismeréseként
Mayer Zoltán rendőr ezredes, a Nemzeti Védelmi Szolgálat Polgári Titkosszolgálatok Védelmi Szolgálata Igazgatósága
Alkotmányvédelmi Hivatal Főosztályának vezetője, rendőrségi főtanácsos részére,
a katonai felderítés területén folytatott eredményes katonai-szakmai és vezetői pályafutása, valamint a tömeges
bevándorlás okozta válsághelyzet kezelésével összefüggő tevékenysége elismeréseként
Rumi Zoltán ezredes, a Magyar Honvédség Összhaderőnemi Parancsnoksága Felderítő Főnökségének főnöke
részére,
több mint három évtizedes magas színvonalú szakmai és felelősségteljes vezetői munkája elismeréseként
Tirol Zoltánné rendőr ezredes, a Készenléti Rendőrség Költségvetési Igazgatóságának megbízott igazgatója,
rendőrségi főtanácsos részére,
az ár- és belvíz elleni védekezés, illetve a károk utáni helyreállítás, valamint a lakosságvédelem területén végzett
közel három évtizedes példamutató szakmai tevékenysége elismeréseként
Tóth Dezső tűzoltó alezredes, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Megyei
Főfelügyelőségének polgári védelmi főfelügyelője részére,
a bűnüldözést segítő információs rendszerek fejlesztése és üzemeltetése terén végzett több mint három évtizedes,
magas színvonalú szakmai munkája elismeréseként
Vásárhelyi-Nagy Gyula rendőr alezredes, a Terrorelhárítási Információs és Bűnügyi Elemző Központ tanácsadója,
rendőrségi főtanácsos részére a
MAGYAR ÉRDEMREND lovagkeresztje
katonai tagozata
kitüntetést adományozom.
Budapest, 2017. július 24.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök
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Ellenjegyzem:
Budapest, 2017. július 24.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

KEH ügyszám: VIII-1/03720-2/2017.

A köztársasági elnök 326/2017. (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 nukleáris technika biztonságos alkalmazása érdekében végzett több évtizedes, kimagasló színvonalú munkája
elismeréseként
dr. Andrási Andor, a Magyar Tudományos Akadémia Energiatudományi Kutatóközpontjának nyugalmazott
tudományos osztályvezetője részére,
több évtizedes kézirattárosi, filológiai és irodalomtörténeti tevékenysége elismeréseként
dr. Babus Antal, a Magyar Tudományos Akadémia Könyvtár és Információs Központja Kézirattár és Régi Könyvek
Gyűjteményének osztályvezetője részére,
a hagyományos szövés és hímzés technikájának megőrzése és megújítása érdekében végzett értékmentő
tevékenysége elismeréseként
Báder Miklósné, a Hevesi Népművészeti és Háziipari Szövetkezet elnöke részére,
a népegészségügyi ellátás területén végzett több évtizedes gyógyítói és vezetői munkája elismeréseként
dr. Bajtay András Tibor, Győr-Moson-Sopron megye nyugalmazott tiszti főorvosa részére,
a település fejlesztése érdekében végzett magas színvonalú vezetői munkája elismeréseként
Barabás Ferenc, Biharkeresztes város polgármestere részére,
magas színvonalú, nemzetközileg is elismert művészeti vezetői munkája elismeréseként
Bátor Tamás operaénekes, a Művészetek Palotája koprodukciós programigazgatója, a Miskolci Nemzetközi
Operafesztivál volt igazgatója részére,
a fiatal logisztikusok képzésében betöltött aktív szerepvállalása elismeréseként
Becske Ödön, a Co-op Hungary Nagykereskedelmi és Szolgáltató Zrt. logisztikai és koordinációs vezetője részére,
a hagyományos magyar népművészeti formák megőrzését szolgáló több évtizedes művészi munkája elismeréseként
Belencsák Mihály késkészítő kézműves részére,
a magyar népzene és néptánc hagyományainak széles körű megismertetését szolgáló művészi munkája
elismeréseként
Berecz István, a Fonó Budai Zeneház népzenei művészeti vezetője, táncos részére,
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az erdőgazdálkodás területén végzett magas színvonalú szakmai és vezetői munkája elismeréseként
Biró Ferenc, a Szombathelyi Erdészeti Zrt. gazdasági igazgatója részére,
a magyar–bolgár kulturális és gazdasági kapcsolatok fejlesztése iránt elkötelezett, aktív támogató tevékenysége
elismeréseként
dr. Bocskov Petrov Jordán, Kecskemét Megyei Jogú Város Bolgár Települési Nemzetiségi Önkormányzatának elnöke,
a Magyar–Bolgár Gazdasági Kamara elnökségi tagja részére,
kiemelkedő karmesteri, valamint gordonkaművészi tevékenysége elismeréseként
Bogányi Tibor gordonkaművész, a Pannon Filharmonikusok vezető karmestere részére,
a humánerőforrás-gazdálkodás területén négy évtizeden keresztül lelkiismeretesen végzett munkája elismeréseként
Bujákiné Szász Zsuzsánna Éva, a Magyar Honvédség Egészségügyi Központja Személyügyi és Munkaügyi Osztályának
alosztályvezetője részére,
a magyar sport színvonalának emelését szolgáló sportolói, sportvezetői és utánpótlás-nevelői tevékenysége
elismeréseként
Czerpán István atléta, tájékozódási futó, a Pécsi Vasutas Sportkör elnöke, a Sportszervezetek Országos Szövetségének
alelnöke részére,
a térségben élők hitéletének ápolása mellett a közösségi élet szervezése terén is példamutató, elhivatott lelkészi
szolgálata elismeréseként
Csáfordy Julianna, a Mosonmagyaróvári Református Egyházközség lelkipásztora részére,
a gyógyszerészi hivatás iránt elkötelezett több évtizedes szakmai, valamint aktív kamarai szervező és koordináló
munkája elismeréseként
dr. Csapi Géza, Kecel város nyugalmazott gyógyszerésze, a Magyar Gyógyszerészi Kamara Bács-Kiskun Megyei
Szervezete Etikai Bizottságának tagja részére,
a hivatal szervezeti hátterének megteremtése és hatékony működtetése érdekében végzett eredményes vezetői
munkája elismeréseként
Dergán Ádám, a Nemzeti Emlékezet Bizottsága Hivatalának főigazgatója részére,
a köznevelés területén végzett több évtizedes pályafutása, valamint aktív szakmai közéleti tevékenysége
elismeréseként
Farkasné Egyed Zsuzsanna, a budapesti Patrona Hungariae Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium, Kollégium és
Alapfokú Művészeti Iskola óvodavezetője, a Köznevelési Kerekasztal Vezetői Munkacsoportjának tagja részére,
eredményes településvezetői munkája, valamint a helyi hagyományok ápolását és népszerűsítését szolgáló
értékőrző tevékenysége elismeréseként
Fazekas Zoltán, Darnózseli község polgármestere, a Szigetköz Táncegyüttes vezetője részére,
a lakástakarékpénztári rendszer széles körben elismert intézménnyé fejlesztése érdekében, valamint
a jelzáloghitelezés jogi vonatkozásai terén végzett munkája elismeréseként
dr. Ferencz Iván, a Fundamenta-Lakáskassza Zrt. jogi és compliance igazgatója és ügyvezetője részére,
a helyi hagyományok és a népi kultúra kincseinek megőrzése iránt elhivatott, magas színvonalú munkája
elismeréseként
dr. Ferkov Jakab etnográfus, történész-muzeológus, a mohácsi Kanizsai Dorottya Múzeum igazgatója részére,
közel két és fél évtizedes kimagasló színvonalú kutatói és szakértői pályája, valamint a genetikai rokonkeresés
módszerének hazai gyakorlatba történő bevezetését elősegítő tudományos tevékenysége elismeréseként
dr. Füredi Sándor, a Nemzeti Szakértői és Kutató Központ, Bűnügyi Igazságügyi Szakértői Igazgatóság Genetikai
Szakértői Intézete Sejtmagi DNS Osztályának vezetője részére,
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a magyar zeneművészet és zenepedagógia hagyományainak megőrzését, valamint nemzetközi népszerűsítését
szolgáló munkája elismeréseként
Gárdián Gábor gordonkaművész, mestertanár, a Gárdián Gordonkaiskola sorozat szerzője, a szegedi Király-König
Péter Zenei Alapfokú Művészeti Iskola tanára részére,
egyedi stílusteremtő képességével a kortárs táncművészetet gazdagító, elhivatott művészi munkája elismeréseként
Góbi Rita, a Góbi Rita Társulat táncművésze, koreográfusa, a budapesti Nemes Nagy Ágnes Művészeti
Szakgimnázium Táncművészeti tagozatának tanára részére,
a Körös-vidék ár- és belvízvédelmi biztonságának megteremtése, valamint a vízügyi szakemberképzés
színvonalának emelése érdekében végzett eredményes szakmai és vezetői munkája elismeréseként
dr. Goda Péter Pál, a békéscsabai Alföld-Planum Kultúrmérnöki Kft. főmérnöke, korábban a Körös-vidéki Vízügyi
Igazgatóság igazgatója részére,
a „GULAG-GUPVI Emlékév” során végzett magas színvonalú kutatói és szervezői munkája elismeréseként
Hajagos Csaba, a Kecskeméti Katona József Múzeum Történeti-Néprajzi Osztályának történész-muzeológusa,
a Nemzeti Emlékezet Bizottsága és a Magyar Tudományos Akadémia Bölcsészettudományi Kutatóközpont
Történettudományi Intézete Vidéktörténeti Témacsoportjának megbízott tudományos kutatója részére,
magas színvonalú művészi munkája elismeréseként
Hámori Máté karmester, az Óbudai Danubia Zenekar művészeti vezetője részére,
több évtizedes magas színvonalú alkotói pályája, valamint a művészeti közéletben vállalt szerepe elismeréseként
Hérics Nándor grafikusművész részére,
a település fejlesztése érdekében végzett több mint két évtizedes, eredményes vezetői munkája elismeréseként
Horváth Gábor, Győrzámoly község polgármestere részére,
a város szakképző iskoláinak fejlesztése érdekében végzett magas színvonalú intézményvezetői munkája, valamint
tanári életpályája elismeréseként
Horváth Zoltán András, a Kaposvári Szakképzési Centrum Eötvös Loránd Műszaki Szakgimnáziuma,
Szakközépiskolája és Kollégiuma nyugalmazott igazgatója, a Kaposvári Térségi Integrált Szakképző Központ
Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. volt igazgatója részére,
szakmai sikerei, valamint Nógrád megyében végzett sokrétű társadalmi tevékenysége elismeréseként
Jagyutt Péter István mestercukrász, a balassagyarmati Jagyutt Cukrászat Kft. tulajdonosa, a Nógrád megyei Kézműves
Kamara volt elnöke részére,
a közgazdasági szakképzés alapjainak kidolgozása, illetve fejlesztése terén végzett sokrétű és értékes szakmai
munkája elismeréseként
Joanovicsné Kerekes Mária, a Budapesti Gazdasági Szakképzési Centrum Belvárosi Gazdasági Szakgimnáziumának
igazgatója részére,
több évtizedes pedagógusi pályája, sokrétű közösségépítő tevékenysége, valamint helytörténeti kutatásai és
publikációi elismeréseként
dr. Karácsony István, a darnózseli Szigetközi Körzeti Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
nyugalmazott igazgatója, helytörténet-kutató, szakíró részére,
a civil bűnmegelőzés eredményességét a polgárőr mozgalom szervezésével és fejlesztésével növelő példamutató
szakmai tevékenysége elismeréseként
Kardos Pál, a Budapesti Polgárőr Szövetség elnöke, az Országos Polgárőr Szövetség katasztrófavédelmi alelnöke
részére,
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a hazai gázipari ágazat általános szabályozási környezetének kialakítása, valamint a biztonságos lakossági
gázszolgáltatás érdekében végzett szakmai tevékenysége elismeréseként
Kerekes Ferenc, az NKM Nemzeti Közművek Zrt. vezérigazgató-helyettesi tanácsadója részére,
több évtizedes, magas színvonalú művészi munkája és értékes közéleti tevékenysége elismeréseként
dr. Kerekesné Pytel Anna, a kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola nyugalmazott zenepedagógusa,
karnagya, művészeti vezetője részére,
a malenkij robotról hazatért mezőberényieket segítő közösségépítő, valamint a „GULAG-GUPVI Emlékév” során
végzett szervező tevékenysége elismeréseként
Kisari Magdolna nyugalmazott pedagógus részére,
nagyfokú szakmai hozzáértéssel és évtizedeken át töretlen elhivatottsággal végzett példaértékű munkája
elismeréseként
dr. Koltai Tiborné, a Zalaegerszegi Járásbíróság nyugalmazott címzetes törvényszéki bírója részére,
a kisgyermekkori nevelés módszertanának nemzetközi hírű szaktekintélyeként a magyar családok érdekében
végzett több évtizedes, nagy hatású tudományos, szakmai és publikációs tevékenysége elismeréseként
Korintus Mihályné dr. pszichológus, a Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet volt kutatási igazgatója, volt
főigazgató-helyettese részére,
több évtizedes művelődés- és helytörténeti kutatómunkája, valamint Orosháza kulturális életében végzett aktív
szervező tevékenysége elismeréseként
Koszorús Oszkár helytörténész, könyvtáros részére,
a „GULAG-GUPVI Emlékév” programjainak és kiállításainak megvalósítása érdekében végzett kutató és szervező
munkája elismeréseként
dr. Kovács Emőke történész, a „GULAG-GUPVI Emlékév” szakmai vezetője, az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő
szakmai programvezetője részére,
több évtizede lelkiismeretesen végzett egyházi szolgálata elismeréseként
dr. Kovács Kálmán, a Baktalórántházai Református Egyházközség lelkipásztora részére,
a hansági belvízrendszer működtetése és fejlesztése, illetve a vizes élőhelyek rekonstrukciója érdekében végzett
magas színvonalú szakmai tevékenysége elismeréseként
Kovács Mihály, az Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatóság Hansági Szakaszmérnökségének vezetője részére,
a „GULAG-GUPVI Emlékév” során végzett értékes munkája elismeréseként
Körösi Mihály helytörténész, a mezőberényi Orlai Petrics Soma Általános Iskola volt igazgatója, nyugalmazott
magyar-történelem szakos tanára részére,
több évtizedes, magas színvonalú gyógyító és tudományos munkája elismeréseként
dr. Krasznai István, a hatvani Albert Schweitzer Kórház-Rendelőintézet Traumatológiai Osztályának volt osztályvezető
főorvosa részére,
a város közszolgálatának fejlesztése és működtetése érdekében végzett négy évtizedes, magas színvonalú szakmai
munkája elismeréseként
Krózser Julianna Mária, a Gönci Közös Önkormányzati Hivatal aljegyzője részére,
a Dániában élő magyar gyerekek identitásának, kulturális hagyományainak és nyelvismeretének megőrzését
szolgáló iskolavezetői munkája elismeréseként
Lackóné Jánosi Rita, a Koppenhágai Magyar Iskola Egyesület alapító elnöke részére,
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elhivatott oktatói-nevelői munkája, valamint sokrétű publikációs és kulturális szervező tevékenysége elismeréseként
dr. Luchmann Zsuzsanna, a Kiskunfélegyházi Dózsa György Általános Iskola tanára részére,
több évtizedes, példaértékű pedagógusi és intézményvezetői munkája elismeréseként
Makányné Óvári Éva, a Kiskunfélegyházi Batthyány Lajos Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola igazgatója
részére,
a nyíltvízi úszásban nyújtott kimagasló sportteljesítménye elismeréseként
Mányoki Attila hosszútávúszó részére,
a hazánkban élő németek érdekképviselete, valamint kultúrájának ápolása érdekében végzett aktív közéleti és
közösségszervező tevékenysége elismeréseként
Matkovits-Kretz Eleonóra, a Magyarországi Németek Pécs-Baranyai Nemzetiségi Körének elnöke részére,
nagyfokú szociális érzékenységgel végzett több évtizedes szakmai munkája elismeréseként
Mészárosné Patrik Edit, a füzérkomlósi Körzeti Alapszolgáltatási Központ védőnője, Füzérkomlós alpolgármestere
részére,
a társulat legnépszerűbb operett- és musicalelőadásainak sikeréhez hozzájáruló magas szintű művészi munkája
elismeréseként
Mirtse Réka Ilona táncművész, a Budapesti Operettszínház koreográfus asszisztense részére,
három évtizedes lelkiismeretes szakmai és eredményes vezetői tevékenysége elismeréseként
dr. Monori Elvira, Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatal Szervezési és Informatikai Főosztálya Közgyűlési és
Bizottsági Osztályának vezetője részére,
az értékorientált, gyermekközpontú oktatás és nevelés iránt elhivatott intézményvezetői munkája elismeréseként
Nagy Gábor, a budapesti Karácsony Sándor Rózsatéri Református Általános Iskola és Óvoda igazgatója részére,
a magyar népzene hiteles tolmácsolását szolgáló előadóművészi pályája, valamint több évtizedes zenepedagógiai
tevékenysége elismeréseként
Nagy Zsolt népzenész, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Népzene Tanszékének és a Budafok-Tétényi Nádasdy
Kálmán Alapfokú Művészeti Iskola és Általános Iskola Népzenei tanszakának brácsatanára, a Dűvő Népzenei
Együttes tagja részére,
az egészség- és ápolástudomány területén elért kimagasló eredményei, valamint sokrétű oktatói és szakmai közéleti
tevékenysége elismeréseként
dr. Oláh András Imre, a Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Karának általános és stratégiai
dékánhelyettese, az Ápolástudományi, Alapozó Egészségtudományi és Védőnői Intézet igazgatója, egyetemi
docens, a Magyar Ápolástudományi Társaság elnöke részére,
a hazai foglalkoztatáspolitika területén végzett több évtizedes szakmai munkája elismeréseként
Őri János, a Nemzetgazdasági Minisztérium Munkaerőpiaci Főosztályának bérpolitikai szakreferense, szakmai
főtanácsadó részére,
az észak-magyarországi régió gazdasági fejlesztésében betöltött jelentős szerepe elismeréseként
Pálné Soltész Veronika, a miskolci Észak-Kelet Pro-Coop Zrt. cégvezetője részére,
a település fejlesztése és közösségi életének felvirágoztatása érdekében végzett eredményes munkája
elismeréseként
Pánczél Mihály, Tokod nagyközség nyugalmazott polgármestere részére,
a magyar tulajdonú COOP-rendszer kiépítésében és fejlesztésében való aktív közreműködése elismeréseként
Pap Lajos, a szolnoki Tisza-Coop Nagykereskedelmi és Szolgáltató Zrt. vezérigazgatója részére,
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a kutatóközpont eredményes működése érdekében végzett sokrétű és értékes szervező és irányító tevékenysége
elismeréseként
dr. Páy Anikó, a Magyar Tudományos Akadémia Szegedi Biológiai Kutatóközpontja Főigazgatói Főosztályának
vezetője részére,
a magyar népzenekincs hiteles megszólaltatása és széles körű megismertetése érdekében végzett munkája
elismeréseként
Pénzes Géza népzenész, zenei szerkesztő részére,
a kiváló minőségű kézműves sörök gyártása és hazai népszerűsítése érdekében végzett több évtizedes munkája
elismeréseként
Rizmajer József, a csepeli Rizmajer Sörfőzde tulajdonosa részére,
több évtizedes pedagógusi pályája, valamint a helyi oktatás és kulturális élet fejlesztése érdekében végzett közéleti
tevékenysége elismeréseként
Rosta Ferenc, Kiskunfélegyháza város alpolgármestere, a Kiskunfélegyházi Móra Ferenc Gimnázium nyugalmazott
igazgatója részére,
a hazai szociális intézményrendszerben végzett sokoldalú szakmai munkája, valamint példaértékű oktatói
tevékenysége elismeréseként
Serafin József, a Baptista Teológiai Akadémia főiskolai docense, egyházi szociális módszertan vezetője részére,
négy évtizedes közszolgálati pályája, elhivatott, magas szintű szakmai munkája elismeréseként
Sinaliné Veres Erzsébet, Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának nyugalmazott anyakönyvvezetője
részére,
a hazai közlekedési hatósági feladatok ellátása területén végzett magas szintű szakmai és vezetői tevékenysége
elismeréseként
Somogyi Gábor, a Magyar Közúti Fuvarozók Egyesületének főtitkára, a Nemzeti Közlekedési Hatóság volt elnöki
kabinetfőnöke részére,
elhivatott kutatói és oktatói munkája, valamint a Kelet-Cserhát Tájvédelmi Körzet létrehozása érdekében végzett
szakmai tevékenysége elismeréseként
Stadler Árpád Ferenc, az Ecsegi II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola nyugalmazott igazgatója részére,
az egészségügyi ellátás területén végzett több évtizedes gyógyítói, vezetői és oktatói munkája elismeréseként
dr. Szelestei Tamás, a B. Braun Avitum Kaposvári Dialízisközpontjának orvosigazgatója, a Somogy Megyei Kaposi Mór
Oktató Kórház Nephrológiai Osztályának osztályvezető főorvosa, a Pécsi Tudományegyetem címzetes egyetemi
docense részére,
eredményes településfejlesztő munkája, valamint a nemzeti kultúra és a határon túli magyarság megmaradását
szolgáló tevékenysége elismeréseként
Timár Zoltán, Mikepércs község polgármestere részére,
a magyar gazdaság fejlesztését a malomipar és tésztagyártás területén elért eredményeivel szolgáló vállalatvezetői
munkája elismeréseként
Tóth Béla, a Gyermelyi Holding Zrt. és a Gyermelyi Élelmiszeripari Zrt. Igazgatóságának tagja részére,
az egri borászati tradíciók megőrzését szolgáló szakmai tevékenysége, valamint a híres „Várvédő Cuvée”
megalkotása során végzett munkája elismeréseként
Tóth Ferenc borász, az „Egri Borvár - Tóth Ferenc Pincészete” tulajdonosa részére,
eredményes szakmai tevékenysége, valamint aktív kamarai közéleti szerepvállalása elismeréseként
dr. Tóth M. Gábor, a Dr. Tóth M. Gábor Ügyvédi Iroda ügyvédje, a Budapesti Ügyvédi Kamara fegyelmi megbízottja,
a Magyar Ügyvédi Kamara Elnökségének tagja részére,
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több évtizedes gépészmérnöki pályája, valamint a magyar kosárlabdasport területén edzőként és sportvezetőként
elért eredményei elismeréseként
Tóth Viktor gyémántdiplomás gépészmérnök, okleveles gazdasági mérnök, a Magyar Kosárlabda Szövetség
Elnökségének örökös tiszteletbeli tagja részére,
a településfejlesztés és a közösségépítés területén egyaránt sikeres, több évtizedes munkája elismeréseként
Török Sándor, Mosonszolnok község polgármestere részére,
a település fejlesztése mellett a helyi közösség összetartozásának erősítését is lelkiismeretesen szolgáló munkája
elismeréseként
Varga Tünde, Nádasdladány község polgármestere részére,
több évtizedes, kimagasló képzőművészi pályája, valamint aktív művészeti közéleti tevékenysége elismeréseként
Varga-Amár László festőművész, a Magyar Alkotóművészek Országos Egyesülete Képzőművészeti Tagozatának
elnöke részére,
a társulat külföldi és hazai sikereihez hozzájáruló több mint négy évtizedes, magas színvonalú művészi munkája
elismeréseként
Várkonyi Beáta hegedűművész, a Budapesti Operettszínház koncertmestere részére,
a térség turizmusának fellendítése érdekében végzett sikeres munkája, valamint az Ormánság kulturális értékeinek
megőrzését szolgáló tevékenysége elismeréseként
Végi János, a harkányi Xavin Hotel Wellness és Étterem tulajdonosa részére,
a magyar úszósport sikereihez hozzájáruló, eredményes szakmai munkája elismeréseként
Virth Balázs, a Magyar Úszó Szövetség válogatott edzője részére,
a „GULAG-GUPVI Emlékév” során a málenkij robotra hurcoltak hiteles történetének bemutatását szolgáló szakmai
tevékenysége elismeréseként
Walterné Müller Judit, a pécsi Janus Pannonius Múzeum igazgatóhelyettese részére,
több évtizedes művészi pályája, valamint a daganatos betegségben szenvedők érdekében végzett karitatív
tevékenysége elismeréseként
Zeffer András zenész, zeneszerző, előadóművész részére,
több évtizedes, magas színvonalú szakmai és vezetői tevékenysége elismeréseként
Zsuffa Zoltán Gyula, a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. Műszaki Szolgáltatási és Területi Ágazat,
Hálózatüzemeltetési Igazgatósága Elkülönült Hálózatok Osztályának vezetője részére a
MAGYAR ARANY ÉRDEMKERESZT
polgári tagozata;
példaértékű hivatástudattal végzett eredményes szakmai tevékenysége elismeréseként
Cieleszky Péter rendőr ezredes, a Terrorelhárítási Információs és Bűnügyi Elemző Központ főtanácsadója részére,
a rendvédelem különböző területein végzett több évtizedes szakmai és vezetői tevékenysége elismeréseként
Dávid Erika tűzoltó alezredes, a Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Humán Szolgálatának vezetője
részére,
a magyar rendészeti szervek nemzetközi elismertsége érdekében végzett kiemelkedő tevékenysége elismeréseként
Gősi Tiborné rendőr alezredes, a Nemzetközi Oktatási Központ, Nemzetközi Rendészeti Akadémiája Magyar Titkárság
Osztályának vezetője, rendőrségi főtanácsos részére,
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rendészeti, bűnügyi és ügyeleti területen végzett több mint három évtizedes, magas színvonalú munkája
elismeréseként
Lacziné Mádai Andrea rendőr alezredes, a Terrorelhárítási Központ Ügyeleti és Objektumvédelmi Igazgatósága
BM Ügyeleti Osztályának ügyeletvezetője részére,
a büntetés-végrehajtási szervezet állományában végzett több évtizedes példamutató szolgálatellátása
elismeréseként
dr. Sáska Erzsébet Anikó címzetes büntetés-végrehajtási alezredes, a Pálhalmai Országos Büntetés-végrehajtási
Intézet jogtanácsosa részére a
MAGYAR ARANY ÉRDEMKERESZT
katonai tagozata
kitüntetést adományozom.
Budapest, 2017. július 24.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

Ellenjegyzem:
Budapest, 2017. július 24.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

KEH ügyszám: VIII-1/03721-2/2017.

A köztársasági elnök 327/2017. (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 –
több évtizedes pedagógusi és a halmozottan hátrányos helyzetű gyerekek integrációja iránt elhivatott munkája
elismeréseként
Andrási Szabolcsné, a Kiskunhalasi Református Kollégium Központi Általános Iskola igazgatóhelyettese, pedagógusa
részére,
több évtizedes, példaértékű oktatói és intézményvezetői munkája elismeréseként
Bata Dénes Sándor, a Kompolt-Nagyúti Általános Iskola intézményvezetője, pedagógusa részére,
a magyar néptánchagyományok autentikus interpretálása iránt elhivatott művészi tevékenysége elismeréseként
Bednai Nikolett, a Duna Művészegyüttes táncos szólistája részére,
a hazai nukleáris energetika területén az atomerőművek biztonságának növelése érdekében végzett magas
színvonalú munkája elismeréseként
Cserháti András László, az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. műszaki főszakértője részére,
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a Gerecse-vidék természeti kincseinek védelme, valamint a Tatai Vadlúd Sokadalom megrendezése érdekében
végzett munkája elismeréseként
Csonka Péter, a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság természetvédelmi tájegységvezetője részére,
a város közbiztonságának javítását a helyi polgárőr mozgalom megszervezésével és működtetésével szolgáló,
felelősségteljes szakmai és vezetői tevékenysége elismeréseként
Deák Imre, a Baranya Megyei Polgárőr Egyesületek Szövetségének alelnöke, a Komlói Polgárőr Egyesület elnöke,
a Komlói és Hegyháti Járás járási koordinátora részére,
a sajátos nevelési igényű gyermekek fejlesztése és integrációja érdekében végzett elhivatott pedagógusi és
intézményvezetői munkája elismeréseként
Deák Katalin gyógypedagógus, a Liget Úti Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Általános Iskola és
Készségfejlesztő Iskola intézményvezető-helyettese részére,
a város szociális ellátó rendszerében, valamint a kistérségi feladatellátás szociális ágazatát érintő szervezetrendszer
kialakítása és működtetése terén végzett kiemelkedő tevékenysége elismeréseként
Deák Sándor, Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Szociális és Integrációs Osztályának vezetője
részére,
több évtizedes elhivatott gyógyító munkája, valamint a magyar élsportolók érdekében végzett szakmai
tevékenysége elismeréseként
dr. Hertzka Péter, a Budapest Főváros XIII. Kerületi Egészségügyi Szolgálat Közhasznú Nonprofit Kft. főigazgató
főorvosa, az Országos Sportegészségügyi Intézet volt főorvosa részére,
a szakképzés presztizsének emelése érdekében lelkiismeretesen végzett pedagógusi és intézményvezetői munkája
elismeréseként
Hicsó György, a Szolnoki Műszaki Szakképzési Centrum főigazgatója részére,
több évtizedes zenepedagógusi munkája, valamint fáradhatatlan közösségépítő tevékenysége elismeréseként
Janászek Ferenc, a Táplánszentkereszti Apáczai Csere János Általános Iskola ének-zene tanára, a Táplánszentkereszti
Ifjúsági Fúvószenekar karnagya részére,
a Kárpát-medencei magyarság összetartozásának erősítését szolgáló három évtizedes irodalmi pályája és
kultúraszervező tevékenysége elismeréseként
Juhos-Kiss János író, költő részére,
a térség vízkárelhárítása, valamint víziközmű- és vízgyűjtő-gazdálkodása területén végzett közel két évtizedes
magas színvonalú szakmai tevékenysége elismeréseként
Kató Sándor, a Felső-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság műszaki igazgatóhelyettese, főmérnök részére,
magas színvonalú szakmai és vezetői munkája elismeréseként
Kiss Sándor, a Kecskeméti Törvényszék Gazdasági Hivatalának nyugalmazott főosztályvezetője részére,
a település és a térség mezőgazdasági fejlesztése érdekében végzett szakmai és közéleti tevékenysége
elismeréseként
Kovács Bálint, a jakabszállási JELI 2000 Mezőgazdasági, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. ügyvezetője részére,
a Kis-Balaton természeti értékeinek megóvása érdekében végzett szakmai munkája elismeréseként
Kovács Zoltán, a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság tájegységvezetője, természetvédelmi őr részére,
négy évtizedes magas színvonalú gyógyítói munkája elismeréseként
dr. Ladoniczki Zoltán, a Family Medic Egészségügyi Szolgáltató Bt. orvosa részére,
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a Kárpát-medencei magyar népzene széles körű megismertetését szolgáló több évtizedes művészi és
közművelődési tevékenysége elismeréseként
Major Levente István népzenész, az Üsztürü Zenekar alapítója és prímása, a Hagyományok Háza
Folklórdokumentációs Könyvtár és Archívum zenei könyvtárosa részére,
a Hajdú-Bihar megyei polgárőrség megszervezése, a Nyíradonyi Polgárőr Egyesület vezetése és a szituációs
bűnmegelőzés kialakítása terén szerzett érdemei elismeréseként
Nagy Gyula, a Nyíradonyi Polgárőr Egyesület elnöke részére,
az expedíciós hegymászó sportágban nyújtott kiemelkedő teljesítménye elismeréseként
Nagy Patricia Mária extrém sportoló, hegymászó részére,
a „GULAG-GUPVI Emlékév” során végzett aktív tevékenysége elismeréseként
dr. Nánay Mihály, a Történelemoktatók Szakmai Egyesületének elnöke, az Óbudai Árpád Gimnázium tanára részére,
a településen élő gyerekek magas színvonalú oktatása és nevelése érdekében végzett pedagógusi és
intézményvezetői munkája elismeréseként
Nyeste Ferencné, a Mezőtárkány-Egerfarmosi Általános Iskola intézményvezetője részére,
a legkülönfélébb karaktereket különleges empátiával és érzékenységgel megformáló, sokoldalú művészi munkája
elismeréseként
Pallai Mara, a Budapest Bábszínház bábszínésze részére,
a magyar mezőgazdaság fejlődéséhez hozzájáruló, főként a baromfitenyésztés területén végzett magas színvonalú
szakmai tevékenysége elismeréseként
Sragner Elek Pál őstermelő részére,
a természetes vízi halgazdálkodás, valamint a tógazdasági haltermelés területén végzett vezetői tevékenysége
elismeréseként
Szabó István, a Balatoni Halgazdálkodási Nonprofit Zrt. tógazdasági ágazatvezetője részére,
Magyarország energiaellátási biztonsága érdekében a szénhidrogén-kutatás és -kitermelés területén végzett
kiemelkedő szakmai munkája, valamint közéleti tevékenysége elismeréseként
Szakál Tamás, a Magyar Olaj- és Gázipari Nyrt. Kutatás-Termelés MOL igazgatója, a Magyar Bányászati Szövetség
elnöke részére,
a technikai könnyűbúvár és az expedíciós hegymászó sportágakban nyújtott kiemelkedő teljesítménye
elismeréseként
dr. Tósoki Ernő extrém sportoló, magashegyi búvár részére a
MAGYAR EZÜST ÉRDEMKERESZT
polgári tagozata;
a tűz- és káresetek felszámolása során tanúsított és a fiatal tűzoltók képzése terén végzett elhivatott, több évtizedes
szakmai tevékenysége elismeréseként
Kelemen Ferenc címzetes tűzoltó törzszászlós, a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Észak-pesti
Katasztrófavédelmi Kirendeltsége XIII. kerületi Hivatásos Tűzoltóparancsnokságának különlegesszer-kezelője részére,
közel három évtizedes rendőri szolgálata során a helyi lakosság köz- és vagyonbiztonságának megóvása érdekében
végzett elhivatott munkája elismeréseként
Stumpf Attila rendőr főtörzszászlós, a Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság Balatonfüredi Rendőrkapitánysága
Rendészeti Osztályának szolgálatirányító parancsnoka részére a
MAGYAR EZÜST ÉRDEMKERESZT
katonai tagozata;
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példamutató szakmai alázattal végzett táncművészi munkája elismeréseként
Antal Tünde balettművész, a Magyar Állami Operaház tánckari művésze részére,
több évtizedes egészségügyi pályafutása, valamint Kecskemét város társadalmi és közéletében betöltött aktív
szerepe elismeréseként
Engert Jakabné, a Bács-Kiskun Megyei Kórház Humánpolitikai Osztályának vezetője, Kecskemét város önkormányzati
képviselője részére,
a falu közterületeinek gondozása mellett a helyi közösségi életben is aktív és önzetlen tevékenysége elismeréseként
Gyovai András, Gátér Község Önkormányzatának parkgondozója részére,
a közigazgatás területén végzett három évtizedes értékes munkája elismeréseként
Somlainé Ferincz Judit Klára, Kaposvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Gazdasági Igazgatósága
Gondnoksági Irodájának nyugalmazott irodavezetője részére,
az óvodáskorú gyermekek nevelése iránt elhivatott példaadó pedagógusi pályája elismeréseként
Szalontai Ottóné, a jászszentlászlói Szent László Óvoda és Bölcsőde intézményvezető-helyettese részére,
az operairodalom legszebb lírai baritonszerepeiben nyújtott magas színvonalú művészi munkája elismeréseként
Szegedi Csaba operaénekes, a Magyar Állami Operaház magánénekese részére,
magas színvonalú táncművészi munkája elismeréseként
Ujszászi András Dénes, az ExperiDance Production Tánckarának táncművésze részére,
az Erdélyben élő, valamint Magyarországra áttelepülő honfitársaink érdekében végzett sokrétű támogató és
szervező tevékenysége elismeréseként
Valiskó Ferenc, a salgótarjáni Október 23. Emlékfutás főszervezője, a Salgótarjáni Erdély Kör vezetője részére,
az orosházi üveggyárban 2015-ben keletkezett tűzeset elhárítása során tanúsított önzetlen és bátor helytállása
elismeréseként
Viszkok Zsolt, az orosházi O-I Manufacturing Magyarország Üvegipari Kft. gépésze részére,
a magyar néptánchagyományok népszerűsítését szolgáló sokoldalú kar- és szólótáncosi munkája elismeréseként
Vitányi Mária, a Magyar Állami Népi Együttes táncművésze részére a
MAGYAR BRONZ ÉRDEMKERESZT
polgári tagozata;
a belső ellenőrzési szakterületen végzett eredményes munkája elismeréseként
Bordás Anikó büntetés-végrehajtási alezredes, a Belügyminisztérium Ellenőrzési Főosztályának főosztályvezetőhelyettese, a Belső Ellenőrzési Osztály vezetője, büntetés-végrehajtási főtanácsos részére,
a szolnoki „RepTár” kiállítás létrehozása és működtetése érdekében, valamint a repülőgéproncs-kutatás területén
végzett áldozatos munkája elismeréseként
Magó Károly zászlós, a Magyar Honvédség 86. Szolnok Helikopter Bázis, Repülő Műszaki Zászlóalj,
Repülőeszköz-javító Század Karbantartóműhelyének ellenőr zászlósa részére a
MAGYAR BRONZ ÉRDEMKERESZT
katonai tagozata
kitüntetést adományozom.
Budapest, 2017. július 24.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök
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Ellenjegyzem:
Budapest, 2017. július 24.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

KEH ügyszám: VIII-1/03722-2/2017.
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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.

