
 MAGYAR KÖZLÖNY 46. szám

 M A G YA R O R S Z Á G  H I VATA L O S  L A PJ A
 2019. március 19., kedd

 Tartalomjegyzék

2/2019. (III. 19.) TNM rendelet A nemzetiségi és egyházi célú fejezeti kezelésű előirányzatok kezeléséről 
és felhasználásáról 1436

1/2019. (III. 19.) MK rendelet A miniszterelnök kabinetfőnöke feladat- és hatáskörét érintően 
a nemzetbiztonsági ellenőrzés alá eső személyek meghatározásáról 
szóló 1/2015. (XII. 7.) MK rendelet módosításáról 1458

6/2019. (III. 19.) AM rendelet Az egyes állatbetegségek és zoonózisok felszámolására, az ellenük való 
védekezésre és figyelemmel kísérésükre irányuló nemzeti programok 
2018. évi finanszírozásának szabályairól szóló 7/2018. (III. 28.)  
FM rendelet módosításáról 1458

A Kúria közleménye A Nemzeti Választási Bizottság határozatának helybenhagyásáról 1460

11/2019. (III. 19.) OGY határozat Farkas Gergely országgyűlési képviselő mentelmi ügyében 1461

118/2019. (III. 19.) KE határozat A Kossuth- és Széchenyi-díj adományozásáról 1461

119/2019. (III. 19.) KE határozat Kitüntetés adományozásáról 1465

120/2019. (III. 19.) KE határozat Kitüntetés adományozásáról 1468

121/2019. (III. 19.) KE határozat Kitüntetés adományozásáról 1473

122/2019. (III. 19.) KE határozat Kitüntetés adományozásáról 1480

123/2019. (III. 19.) KE határozat Kitüntetés adományozásáról 1489

124/2019. (III. 19.) KE határozat Kitüntetés adományozásáról 1493



1436 M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2019. évi 46. szám 

V. A Kormány tagjainak rendeletei

A miniszterelnök általános helyettesének 2/2019. (III. 19.) TNM rendelete
a nemzetiségi és egyházi célú fejezeti kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109.  § (5)  bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az  államháztartásról 
szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 1.  melléklet 10.  pont a)  alpontjában meghatározott 
feladatkörömben eljárva – a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 64. § (1) bekezdés 
2. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró pénzügyminiszterrel egyetértésben – a következőket rendelem el:

1. Általános rendelkezések

1. §  E  rendelet hatálya a  központi költségvetés XI. Miniszterelnökség fejezetébe sorolt azon fejezeti kezelésű 
előirányzatra (a továbbiakban: előirányzat) terjed ki, amely esetében az  államháztartásról szóló törvény 
végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 1.  melléklet I.  pont 10.a.  alpontja 
alapján a  fejezetet irányító szerv vezetője a  Kormánynak a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 
94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 32. § (1) bekezdése szerinti tagja (a továbbiakban: miniszter).

2. §  E rendelet alkalmazásában:
a) állami támogatás: az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról 

és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Atr.) 2. § 1. pontja 
szerinti támogatás,

b) átlátható formában nyújtott támogatás: olyan támogatás, amelynél előzetesen, kockázatértékelés nélkül 
kiszámítható a bruttó támogatástartalom,

c) dedikált infrastruktúra: olyan infrastruktúra, amely ex-ante módon meghatározhatóan az  érintett vállalkozás 
igényeihez igazítottan jön létre,

d) diszkont kamatláb: az Atr. 2. § 3. pontja szerinti kamatláb,
e) egy és ugyanazon vállalkozás: az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 2. cikk (2) bekezdése szerinti vállalkozás,
f ) elsődleges mezőgazdasági termelés: az  Európai Unió működéséről szóló szerződés (a továbbiakban: EUMSz) 

I. mellékletében felsorolt növények vagy állati eredetű termék előállítása, ide nem értve bármely, azok lényegi 
tulajdonságát megváltoztató tevékenységet,

g) elszámolható költség: az Atr. 2. § 6. pontja szerinti költség,
h) észszerű nyereség: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 142. pontja szerinti nyereség,
i) helyi infrastruktúra: olyan infrastruktúra, amely helyi szinten járul hozzá az  üzleti és fogyasztói környezet 

korszerűsítéséhez és ipari bázisok fejlesztéséhez,
j) immateriális javak: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 30. pontja szerinti javak,
k) mezőgazdasági termék: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 11. pontja szerinti termék,
l) mezőgazdasági termék feldolgozása: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 10. pontja szerinti tevékenység,
m) mezőgazdasági termék forgalmazása: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 8. pontja szerinti tevékenység,
n) működési eredmény: a  beruházásnak a  számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 3.  § (4)  bekezdés 5.  pontja 

szerinti hasznos élettartama alatt elért – a  projektkockázat és a  tőkeköltség alapján a  támogatást nyújtó 
által jóváhagyott diszkonttényezővel diszkontált – bevételei, csökkentve az  ugyanezen diszkonttényezővel 
diszkontált működési költségekkel, így különösen a  személyi jellegű ráfordítással, anyagköltséggel, 
a  szerződéses szolgáltatással, a  távközléssel, az  energiával és a  karbantartással, a  bérleti díjjal, 
az  adminisztrációval összefüggő költséggel, kivéve az  olyan értékcsökkenési és finanszírozási költséget, 
amelyet beruházási támogatásból már fedeztek, azzal, hogy ha a  számítás eredménye negatív, a  működési 
eredmény értéke nulla,
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o) nehéz helyzetben lévő vállalkozás: az Atr. 6. §-ában meghatározott vállalkozás,
p) támogatási intenzitás: az Atr. 2. § 15. pontja szerinti intenzitás,
q) támogatástartalom: az Atr. 2. § 19. pontja szerinti tartalom,
r) tárgyi eszköz: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 29. pontja szerinti eszköz.

2. Az előirányzatok felhasználásának általános szabályai

3. § (1) Az előirányzatok felhasználásának részletes szabályait az 1. melléklet tartalmazza. Az 1. mellékletben meghatározott 
felhasználási szabályokat az  egyes előirányzatokhoz rendelt megfelelő államháztartási egyedi azonosító számmal 
azonosított előirányzatra kell alkalmazni, annak a fejezeten belüli címrendi besorolásától függetlenül.

 (2) Az előirányzatok felhasználása során felmerülő költségek, így különösen a Magyar Államkincstár által a pénzforgalmi 
szolgáltatások nyújtásáért felszámított díj, a  pénzügyi tranzakciós illeték, a  postaköltség, a  fordítási, tolmácsolási, 
szakértői költség fedezetét a  felmerülés helye szerinti előirányzat terhére vagy az  előirányzat tekintetében 
kötelezettségvállalásra jogosult, szakmai felügyeletet ellátó állami vezető vagy a  miniszter által meghatározott 
előirányzat terhére kell biztosítani.

3. Az egyes támogatási kategóriákra vonatkozó közös szabályok

4. §  Az EUMSz 107. cikk (1) bekezdése szerinti állami támogatások esetében
a) az 1. mellékletben foglalt táblázat 13. és 28. sora alapján csekély összegű támogatás,
b) az  1.  mellékletben foglalt táblázat 6., 12., 13., 15., 28., 32., 34. és 37. sora alapján a  kultúrát és a  kulturális 

örökség megőrzését előmozdító támogatás,
c) az  1.  mellékletben foglalt táblázat 13., 15. és 37. sora alapján helyi infrastruktúra fejlesztéséhez nyújtott 

beruházási támogatás
nyújtható.

5. § (1) A 4. § szerinti támogatás kizárólag átlátható formában nyújtható.
 (2) Nem ítélhető meg támogatás

a) a  csekély összegű támogatás kivételével azon szervezet részére, amely az  Európai Bizottság európai uniós 
versenyjogi értelemben vett állami támogatás visszafizetésére kötelező határozatának nem tett eleget,

b) a csekély összegű támogatás kivételével nehéz helyzetben lévő vállalkozás részére,
c) a  halászati és akvakultúra-termékek piacának közös szervezéséről, az  1184/2006/EK és  

az  1224/2009/EK tanácsi rendelet módosításáról, valamint a  104/2000/EK tanácsi rendelet hatályon 
kívül helyezéséről szóló, 2013. december 11-i 1379/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletben 
meghatározott akvakultúra-termékek termeléséhez, feldolgozásához és értékesítéséhez,

d) elsődleges mezőgazdasági termeléshez,
e) mezőgazdasági termék feldolgozásában és mezőgazdasági termék forgalmazásában tevékeny vállalkozás 

részére, ha
ea) a  támogatás összege az  elsődleges termelőktől beszerzett vagy érintett vállalkozások által 

forgalmazott ilyen termékek ára vagy mennyisége alapján kerül rögzítésre, vagy
eb) a támogatás az elsődleges termelőknek történő teljes vagy részleges továbbítástól függ,

f ) exporttal kapcsolatos tevékenységhez, ha az az exportált mennyiségekhez, értékesítési hálózat kialakításához 
és működtetéséhez vagy az  exporttevékenységgel összefüggésben felmerülő egyéb folyó kiadásokhoz 
közvetlenül kapcsolódik,

g) ha azt import áru helyett hazai áru használatától teszik függővé, vagy
h) olyan feltétellel, amely az európai uniós jog megsértését eredményezi.

 (3) Helyi infrastruktúra fejlesztéséhez nyújtott beruházási támogatás csak akkor ítélhető meg, ha a  kedvezményezett 
a 651/2014/EU bizottsági rendelet 6. cikk (2) bekezdésében meghatározott kötelező tartalmi elemeket tartalmazó 
támogatási kérelmét a projekt megkezdése előtt írásban benyújtotta.

 (4) Azonos vagy részben azonos azonosítható elszámolható költségek esetén az e  rendelet szerinti támogatás abban 
az  esetben halmozható más helyi, regionális, államháztartási vagy uniós forrásból származó állami támogatással, 
ha az  nem vezet a  csoportmentességi rendeletekben vagy az  Európai Bizottság jóváhagyó határozatában 
meghatározott legmagasabb támogatási intenzitás túllépéséhez.
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 (5) Az  e  rendelet szerinti támogatás különböző azonosítható elszámolható költségek esetén halmozható más, helyi, 
regionális, államháztartási vagy uniós forrásból származó állami támogatással.

 (6) Az  egy projekthez igénybe vett összes támogatás – függetlenül attól, hogy annak finanszírozása uniós, országos, 
regionális vagy helyi forrásból történik – támogatási intenzitása nem haladhatja meg az  irányadó uniós állami 
támogatási szabályokban meghatározott támogatási intenzitást vagy támogatási összeget.

 (7) A támogatási intenzitás kiszámítása során valamennyi felhasznált számadatot az adók és illetékek levonása előtt kell 
figyelembe venni.

 (8) A több részletben kifizetett támogatást a támogatási döntés időpontja szerinti értékre kell diszkontálni a diszkont 
kamatláb alkalmazásával.

 (9) E rendelet alapján a 4. § szerinti támogatások esetén 2021. június 30-ig lehet támogatási döntést hozni.

6. §  A  támogatást nyújtó adatot szolgáltat az  európai uniós források felhasználásáért felelős miniszternek  
a 651/2014/EU bizottsági rendelet 9. cikke szerinti közzététel céljából a kultúra és a kulturális örökség megőrzését 
előmozdító támogatások, valamint a  helyi infrastruktúra fejlesztéséhez nyújtott beruházási támogatások esetén, 
az 500 000 eurónak megfelelő forintösszeget meghaladó egyedi támogatásokról.

4. Csekély összegű támogatás

7. § (1) Az  egy és ugyanazon vállalkozásnak minősülő vállalkozások részére az  1407/2013/EU bizottsági rendelet hatálya 
alá tartozó, Magyarországon odaítélt csekély összegű támogatás (ezen alcím vonatkozásában a  továbbiakban: 
támogatás) bruttó támogatástartalma nem haladhatja meg a 200 000 eurónak, közúti kereskedelmi árufuvarozást 
ellenszolgáltatás fejében végző, egy és ugyanazon vállalkozásnak minősülő vállalkozások esetén a 100 000 eurónak 
megfelelő forintösszeget, figyelembe véve az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 3. cikk (8) és (9) bekezdését.

 (2) A  támogatás odaítélése során az  adott pénzügyi évben, valamint az  előző két pénzügyi év alatt odaítélt csekély 
összegű támogatások bruttó támogatástartalmának összegét kell figyelembe venni.

 (3) Az  1407/2013/EU bizottsági rendelet 1.  cikk (2)  bekezdésében foglaltak kivételével nem lehet kedvezményezett 
az  a  vállalkozás, amely az  igényelt támogatást az  1407/2013/EU bizottsági rendelet 1.  cikk (1)  bekezdésében 
meghatározott kivételek szerint használná fel.

 (4) Nem nyújtható támogatás a  közúti kereskedelmi árufuvarozást ellenszolgáltatásért végző vállalkozás részére 
teherszállító jármű vásárlására.

 (5) A támogatás a csekély összegű közszolgáltatási támogatással a 360/2012/EU bizottsági rendeletben meghatározott 
felső határig halmozható. A  támogatás más csekély összegű támogatásokról szóló rendeleteknek megfelelően 
nyújtott csekély összegű támogatással az (1) bekezdésben meghatározott felső határig halmozható.

 (6) A támogatás nem halmozható azonos elszámolható költségek vagy azonos kockázatfinanszírozási célú intézkedés 
vonatkozásában nyújtott állami támogatással, ha az  így halmozott összeg meghaladná a  csoportmentességi 
rendeletekben vagy az  Európai Bizottság jóváhagyó határozatában meghatározott legmagasabb támogatási 
intenzitást vagy összeget.

 (7) A  kedvezményezettnek az  1407/2013/EU bizottsági rendelet 5.  cikk (1)  bekezdése figyelembevételével 
–  az  abban meghatározott feltételek teljesítésének megállapítására alkalmas módon – nyilatkoznia kell a  részére 
a támogatás odaítélésének évében és az azt megelőző két pénzügyi évben nyújtott csekély összegű támogatások 
támogatástartalmáról.

5. A kultúrát és a kulturális örökség megőrzését előmozdító támogatás

8. § (1) A kultúrát és a kulturális örökség megőrzését előmozdító támogatás (ezen alcím vonatkozásában a továbbiakban: 
támogatás) beruházási, működési vagy zenei és irodalmi alkotások kiadásához nyújtott támogatásként nyújtható.

 (2) A  támogatás – a  nyomtatott vagy elektronikus formában közzétett sajtótermék és magazin kivételével – 
a következőkhöz nyújtható:
a) múzeum, levéltár, könyvtár, művészeti és kulturális központ vagy kulturális tér, színház, filmszínház, operaház, 

koncertterem, egyéb, élő előadásokat bemutató szervezet, filmművészeti örökséggel foglalkozó intézmény 
és egyéb hasonló művészeti és kulturális infrastruktúra, szervezet és intézmény,

b) tárgyi kulturális örökség, régészeti lelőhely, emlékmű, történelmi emlékhely és épület, a kulturális örökséghez 
kapcsolódó természeti örökség, kulturális vagy természeti örökséggé nyilvánított örökség,

c) a szellemi kulturális örökség valamennyi formája, különösen a népi hagyományok, kézművesség,
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d) művészeti vagy kulturális esemény, előadás, fesztivál, kiállítás és hasonló kulturális tevékenység,
e) kulturális és művészeti oktatási tevékenység, a  kulturális kifejezésmódok sokfélesége védelmének és 

támogatásának jelentőségét tudatosító, oktatási és társadalmi célú, figyelemfelhívó programok, ideértve 
az új technológiák alkalmazását is ezen célokra,

f ) zenei és irodalmi alkotások írása, szerkesztése, gyártása, terjesztése, digitalizálása, kiadása és fordítása.

9. § (1) Beruházási támogatás esetén a  támogatás összege nem haladhatja meg az  elszámolható költség és a  beruházás 
megvalósításából származó működési eredmény közötti különbséget, azzal, hogy az  infrastruktúra üzemeltetője 
– a támogatást nyújtó döntésétől függően – jogosult észszerű nyereséget szerezni.

 (2) A működési eredmény mértékét megalapozott előrejelzések alapján kell meghatározni, és
a) előzetesen vagy
b) visszafizetési mechanizmus alkalmazásával utólag
kell levonni az elszámolható költségekből.

 (3) A beruházási támogatás elszámolható költségei az immateriális javak és a tárgyi eszköz következő költségei:
a) az  infrastruktúra építésének, korszerűsítésének, bővítésének, megvásárlásának, megőrzésének és 

fejlesztésének költsége, ha az  infrastruktúra időbeli vagy térbeli kapacitását évente legalább 80%-ban 
kulturális célra használják,

b) a kulturális örökség megszerzésének költsége, különösen a lízingdíj, a kapcsolódó illetékek vagy a kulturális 
örökség áthelyezésének költsége,

c) a  tárgyi és szellemi kulturális örökség védelmének, megőrzésének, újjáépítésének és helyreállításának 
költsége, különösen a megfelelő körülmények között történő tárolás költsége, a speciális eszközök, anyagok 
használatából fakadó többletköltség, valamint a dokumentációs, kutatási, digitalizálási és publikációs költség,

d) a  közönség kulturális örökséghez való hozzáférésének javítását szolgáló intézkedések költsége, különösen 
a  digitalizálással és más új technológiákkal, a  speciális szükségletű személyek hozzáférési lehetőségeinek 
javításával kapcsolatos, valamint a  prezentációk, programok és látogatók tekintetében a  kulturális 
sokszínűség elősegítésével kapcsolatos költség,

e) a kulturális projektek és tevékenységek, együttműködési és csereprogramok, valamint ösztöndíjak költsége, 
különösen a kiválasztási eljárással kapcsolatos marketing- és a projekt eredményeként közvetlenül felmerülő 
költség.

10. § (1) Működési támogatás esetén a támogatás összege nem haladhatja meg a releváns időszakban keletkező működési 
veszteséget.

 (2) Működési támogatás esetén a támogatás a működési veszteségen felül fedezetet nyújthat az észszerű nyereségre is.
 (3) A  működésből származó veszteség és észszerű nyereség összegét előzetesen, megalapozott előrejelzések alapján 

kell meghatározni.
 (4) Az  (1) és (2)  bekezdésben meghatározottak teljesítése – a  (3)  bekezdéstől eltérően – visszafizetési mechanizmus 

alkalmazásával utólag is biztosítható.
 (5) A működési támogatás elszámolható költségei:

a) a  kulturális intézmény vagy örökségi helyszín állandó vagy időszakos tevékenységéhez (különösen 
kiállításokhoz, előadásokhoz, rendezvényekhez és hasonló kulturális tevékenységekhez) kapcsolódó, 
a szokásos üzletmenetben felmerülő költség,

b) a kulturális és művészeti oktatási tevékenység költsége, a kulturális kifejezésmódok sokfélesége védelmének 
és népszerűsítésének fontosságát tudatosító, oktatási és társadalmi célú, figyelemfelhívó programok 
költsége, különösen az új technológiák e célokra történő alkalmazásának költsége,

c) a  közönség kulturális intézményhez vagy örökségi helyszínhez és tevékenységhez való hozzáférésének 
javítását szolgáló költség, különösen a  digitalizálással, más új technológiákkal és a  speciális szükségletű 
személyek hozzáférési lehetőségeinek javításával kapcsolatos költség,

d) közvetlenül a kulturális projekthez vagy tevékenységhez kapcsolódó működési költség, így különösen
da) az ingatlanok és kulturális helyszínek bérletének, lízingjének költsége,
db) a  kulturális projektekhez vagy tevékenységekhez közvetlenül kapcsolódó utazási, anyag- és 

felszerelési költség,
dc) a kiállítások és díszletek építészeti elemeinek költsége,
dd) az eszközökhöz, szoftverekhez és felszerelésekhez igénybe vett hitel vagy lízing költsége,
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de) az  eszközök, szoftverek, felszerelések amortizációja, ha e  költséget nem fedezte beruházási 
támogatás,

df ) szerzői jogi védelem alatt álló alkotásokhoz és egyéb kapcsolódó, szellemitulajdon-jogi védelem 
alatt álló tartalmakhoz való hozzáférésre vonatkozó jogokkal kapcsolatos költség,

dg) a marketing költsége,
dh) a projekt vagy tevékenység eredményeként közvetlenül felmerült költség,

e) a kulturális intézmény, örökségi helyszín vagy projekt személyi jellegű ráfordítása,
f ) a  külső tanácsadással és külső szolgáltatók által biztosított támogató szolgáltatásokkal kapcsolatos, 

közvetlenül a projekt eredményeként felmerülő költség.

11. §  A  kétmillió eurónak megfelelő forintösszeget meg nem haladó beruházási vagy működési támogatás esetén 
a  támogatás összege a  9.  § (1) és (2)  bekezdésében és a  10.  § (1)–(4)  bekezdésében meghatározott módszerek 
alkalmazásától eltérően is meghatározható, azzal, hogy a  támogatási intenzitás nem haladhatja meg 
az elszámolható költségek 80%-át.

12. § (1) A 8. § (2) bekezdés f ) pontja szerinti zenei és irodalmi alkotások kiadásához nyújtott támogatás esetén
a) a támogatási intenzitás nem haladhatja meg az elszámolható költségek 70%-át, vagy
b) a  támogatás összege nem haladhatja meg az  elszámolható költségek és a  projektből származó bevételek 

jelenértékének különbségét, azzal, hogy a  bevételeket az  elszámolható költségekből előzetesen vagy 
visszakövetelési mechanizmus alkalmazásával kell levonni.

 (2) A zenei és irodalmi alkotások kiadásához nyújtott támogatás keretében
a) a szerző díjazása, különösen szerzői joggal kapcsolatos költség,
b) a fordító díjazása,
c) a szerkesztő díjazása,
d) az egyéb szerkesztési költség (különösen a korrektúrázás, a javítás és a lektorálás),
e) az elrendezés és a nyomdai előkészítés költsége és
f ) a nyomtatás vagy az elektronikus közzététel költsége
számolható el.

6. Helyi infrastruktúra fejlesztéséhez nyújtott beruházási támogatás

13. § (1) Helyi infrastruktúra fejlesztéséhez nyújtott beruházási támogatás (ezen alcím vonatkozásában a  továbbiakban: 
támogatás) helyi infrastruktúra építéséhez, bővítéséhez vagy korszerűsítéséhez nyújtható, ha ezen infrastruktúra 
helyi szinten hozzájárul az üzleti és a fogyasztói környezet korszerűsítéséhez és ipari bázisok fejlesztéséhez.

 (2) A  támogatás olyan infrastruktúra-fejlesztésre nyújtható, amelyre – a  regionális beruházási támogatás kivételével – 
nem nyújtható támogatás a  651/2014/EU bizottsági rendelet egyéb cikke alapján. Nem nyújtható támogatás 
repülőtéri infrastruktúra, kikötői infrastruktúra, valamint dedikált infrastruktúra fejlesztéséhez.

 (3) A támogatás nyújtásának feltétele, hogy a megvalósuló infrastruktúrát nyílt, átlátható és megkülönböztetésmentes 
alapon kell a felhasználók rendelkezésére bocsátani. Az infrastruktúra használatáért felszámított vagy eladása során 
meghatározott árnak szokásos piaci árnak kell lennie.

 (4) Az  infrastruktúra működtetését koncesszióba adni vagy azzal harmadik felet megbízni csak nyílt, átlátható és 
megkülönböztetésmentes módon, a vonatkozó jogszabályok betartásával lehet.

14. § (1) A  támogatás keretében a  beruházáshoz kapcsolódó tárgyi eszköz és immateriális javak beruházási költsége 
számolható el.

 (2) A támogatás összege nem haladhatja meg az elszámolható költségek és a működési eredmény közötti különbséget.
 (3) A működési eredmény mértékét

a) megalapozott előrejelzések alapján kell meghatározni és előzetesen vagy
b) visszafizetési mechanizmus alkalmazásával utólag
kell levonni az elszámolható költségekből.
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7. Záró rendelkezések

15. §  Ez a rendelet a kihirdetését követő 3. napon lép hatályba.

16. §  Az e rendelet alapján
a) kijelölt kezelő szerv, valamint
b) – ha e rendelet a hatálya alá tartozó előirányzat esetében lebonyolító szerv igénybevételét lehetővé teszi – 

az Ávr. szerinti megállapodás keretében kijelölt lebonyolító szerv
által az  e  rendelet hatálya alá tartozó előirányzatok vonatkozásában az  e  rendelet hatálybalépését 
megelőzően tett kötelezettségvállalást, teljesített kifizetést, elszámolási döntést az  arra jogosult szerv által tett 
kötelezettségvállalásnak, teljesített kifizetésnek és elszámolási döntésnek kell tekinteni.

17. §  E rendelet rendelkezéseit a hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekre is alkalmazni kell.

18. §  E rendelet
a) az  Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108.  cikkének a  csekély összegű támogatásokra való 

alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1407/2013/EU bizottsági rendelet,
b) a  651/2014/EU rendeletnek a  kikötői és repülőtéri infrastruktúrákra irányuló támogatás, a  kultúrát és 

a  kulturális örökség megőrzését előmozdító támogatásra és a  sportlétesítményekre és multifunkcionális 
szabadidős létesítményekre nyújtott támogatásra vonatkozó bejelentési határértékek, továbbá 
a  legkülső régiókban biztosított regionális működési támogatási programok tekintetében, valamint  
a  702/2014/EU  rendeletnek a  támogatható költségek összegének meghatározása tekintetében történő 
módosításáról szóló, 2017. június 14-i 2017/1084/EU bizottsági rendelettel módosított, a  Szerződés 107.  és 
108.  cikke alkalmazásában bizonyos támogatási kategóriáknak a  belső piaccal összeegyeztethetővé 
nyilvánításáról szóló, 2014. június 17-i 651/2014/EU bizottsági rendelet I. és II. fejezete, valamint 53. és 
56. cikke

hatálya alá tartozó támogatást tartalmaz.

19. §  Hatályát veszti a  nemzetiségi és egyházi célú, valamint az  üldözött keresztények megsegítését célzó fejezeti 
kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 1/2018. (VIII. 31.) TNM rendelet.

  Dr. Semjén Zsolt s. k.,
  a miniszterelnök általános helyettese
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1. melléklet a 2/2019. (III. 19.) TNM rendelethez

 

 A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O 

1.  
 
 
 

 
  
  
  

Áht 
azonosító 

   
  
  
  
  

Címnév 

   
  
  
  
  

Alcímnév 

   
  
  
  

Jogcím- 
csoport- 

név 

   
  
  
  
  

Jogcímnév 

   
  
  
  
  

Előirányzat célja 

   
  
  

Kifize- 
tésben 

részesülők köre 

   
  
  

Támogatás 
biztosí- 

tásának módja 

   
  
  
  

Támogatási előleg 

   
  
  

Rendel- 
kezésre bocsátás 

módja 

   
  
  
  

Vissza- 
fizetés 

határideje 

   
  
  
  
  

Biztosíték 

   
  
  
  

Kezelő 
szerv 

   
  
  
  

Lebonyolító 
szerv 

 Európai 
uniós 

forrásból 
finan- 

szírozott 
költség- 

vetési 
támogatás 

közre- 
működő 

szervezete 

2.  296635  30 Fejezeti kezelésű előirányzatok 

  

  

  

                    

3.  334706    30/1 Célelőirányzatok 

  

  

                    

4.  351706     30/1/26 Karitatív Tanács tagjai által 
koordinált feladatok 

  

Az előirányzat biztosít 
fedezetet a Karitatív Tanács 
tagszervezetei részére  
a karitatív tanácsi 
tagságból eredő, valamint 
egyéb felmerülő feladataik 
megvalósításának 
támogatására. 
A költségvetési támogatás 
a támogatási igény 
benyújtásakor már 
megkezdett vagy 
megvalósult 
tevékenységre is 
nyújtható. 

belső egyházi 
jogi személy, 
civil szervezet 

pályázati 
rendszeren 
kívül 
kérelemre 
hozott egyedi 
döntés alapján 
támogatási 
szerződés vagy 
támogatói 
okirat 

biztosítható egyösszegű 
kifizetéssel vagy 
részletekben 
történő 
kifizetéssel 

szerződés 
vagy okirat 
szerint 

Ávr. 84. § (2) 
bekezdése 
alapján,  
a költség- 
vetési 
támogatás 
összegét 
meghaladó 
biztosítéki 
értékig vagy 
összeghatár 
megjelölése 
nélkül. 

– – – 

5.  218814     30/1/30 Egyházi célú központi 
költségvetési hozzájárulások 
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6.  
298124       30/1/30/1 Egyházi 

közgyűjtemények és 
közművelődési 
intézmények 
támogatása 

Az előirányzat szolgálja  
az egyházak hitéleti és 
közcélú tevékenységének 
anyagi feltételeiről szóló 
1997. évi CXXIV. törvény  
(a továbbiakban: Eftv.)  
7. § (1) bekezdésében 
meghatározott támogatási 
célok teljesülését, így 
fedezetet biztosít az 
egyházi gyűjteményi 
feladatokat ellátó 
intézmények működési, 
felújítási, gyarapítási 
feladatai támogatására, 
egyházi 
közgyűjteményekben 
dolgozó minősített kutatók 
illetménykiegészítéséhez, 
valamint az egyházi 
közművelődési 
intézmények 
működéséhez az egyházi 
elismerésről és az egyházi 
jogi személyek 
jogállásának és 
működésének sajátos 
szabályairól szóló 
295/2013. (VII. 29.)  
Korm. rendelet  
[a továbbiakban:  
295/2013. (VII. 29.)  
Korm. rendelet] 
rendelkezései, valamint  
az egyházi költségvetési 
céltámogatások 
folyósításáról és 
elszámolásáról szóló 
5/2018. (XII. 21.)  
TNM rendelet  
[a továbbiakban:  
5/2018. (XII. 21.)  
TNM rendelet] szerint. 
  
A költségvetési támogatás 
a már megkezdett vagy 
megvalósult 
tevékenységre is 
nyújtható. 

egyházi jogi 
személy 

támogatói 
okirat 

 biztosítható részletekben 
történő 
kifizetéssel 

okirat 
szerint 

Ávr. 84. § (2) 
bekezdése 
alapján, 
a költség- 
vetési 
támogatás 
összegét 
meghaladó 
biztosítéki 
értékig vagy 
összeghatár 
megjelölése 
nélkül. 

– – – 
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7.  
298146       30/1/30/2 

Hittanoktatás 
támogatása 

Az előirányzat – törvény, 
vagy az egyházzal kötött 
megállapodás alapján – 
fedezetet biztosít az 
egyházi jogi személy által 
az állami, önkormányzati 
fenntartású köznevelési 
intézményekben  
– a tanulók és a szülők 
igényei szerint – szervezett 
fakultatív vallásoktatás 
költségeihez  
a 295/2013. (VII. 29.)  
Korm. rendelet 
rendelkezései, valamint  
az 5/2018. (XII. 21.)  
TNM rendelet szerint. 
A költségvetési támogatás 
a támogatási igény 
benyújtásakor már 
megkezdett vagy 
megvalósult 
tevékenységre is 
nyújtható. 

egyházi jogi 
személy 

jogszabály 
alapján 
támogatói 
okirat 

 biztosítható részletekben 
történő 
kifizetéssel 

okirat 
szerint 

Ávr. 84. § (2) 
bekezdése 
alapján,  
a költség- 
vetési 
támogatás 
összegét 
meghaladó 
biztosítéki 
értékig vagy 
összeghatár 
megjelölése 
nélkül. 

– – – 

8.  006057       30/1/30/3 Egyházi 
alapintézmény- 
működés, SZJA 
rendelkezés és 
kiegészítése 

Az előirányzat biztosít 
fedezetet a személyi 
jövedelemadó 
meghatározott részének, 
az adózó rendelkezése 
szerinti felhasználásáról 
szóló 1996. évi  
CXXVI. törvényben 
meghatározottak szerint  
a rendelkező nyilatkozatot 
tevő magánszemélyek által 
befizetett személyi 
jövedelemadó egy 
százalékának a bevett 
egyházak részére történő 
rendelkezésre 
bocsátásához, valamint 
ennek az Eftv. 4. § (2) és  
(3) bekezdése szerinti 
kiegészítéshez. 

 bevett egyház törvény 
alapján 

 biztosítható egyösszegű 
kifizetéssel 

–  – – – 

9.  208602       30/1/30/4 Átadásra 
nem került 
ingatlanok utáni 
járadék 

Az előirányzat terhére 
kerül folyósításra a bevett 
egyházak részére az Eftv.  
3. § (1) bekezdése szerinti 
ingatlanjáradék, valamint  
a katolikus, református, 
evangélikus, baptista 
egyházak, zsidó 
hitközségek, továbbá  
a budai szerb ortodox 
egyházmegye kiemelt 
közfeladat-átvállalásai 
miatt – megállapodásban 
rögzített – kiegészítő 
járadék. 

 bevett egyház törvény 
alapján 

 biztosítható részletekben 
történő 
kifizetéssel 

–  – – – 
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10.  
261290       30/1/30/5 Az 5000 

lakosnál kisebb 
településeken 
szolgálatot teljesítő 
egyházi személyek 
jövedelempótléka – 
Bevett egyházak 

Az előirányzat fedezetet 
biztosít az 5000 lakosnál 
kisebb településeken 
szolgálatot teljesítő 
egyházi személyek 
jövedelempótlékára, 
valamint a teljes 
egészében lezárt zsidó 
temetők vallási előírásokat 
és kegyeleti szempontokat 
tiszteletben tartó 
fenntartásának, nem zsidó 
hitközségek tulajdonában 
álló, lezárt zsidó temetők 
és – kivételesen – 
használatban lévő zsidó 
temetők felújításának 
támogatására 
a 295/2013. (VII. 29.)  
Korm. rendelet 
rendelkezései, valamint  
az 5/2018. (XII. 21.)  
TNM rendelet szerint. 
A költségvetési támogatás 
a már megkezdett vagy 
megvalósult 
tevékenységre is 
nyújtható. 

egyházi jogi 
személy 

jogszabály 
alapján 
támogatói 
okirat 

 biztosítható részletekben 
történő 
kifizetéssel 

okirat 
szerint 

Ávr. 84. § (2) 
bekezdése 
alapján,  
a költség- 
vetési 
támogatás 
összegét 
meghaladó 
biztosítéki 
értékig vagy 
összeghatár 
megjelölése 
nélkül. 

– – – 

11.  343462       30/1/30/6 Külhonban 
szolgálatot teljesítő 
egyházi személyek 
támogatása  
– Határon túli egyház 
és annak belső 
egyházi jogi 
személye 

Az előirányzat fedezetet 
biztosít a külhoni szórvány 
települések 
gyülekezeteiben magyar 
nyelven szolgálatot 
teljesítő egyházi személyek 
pasztorációs munkájának 
támogatására, valamint  
a nemzetmegtartó 
tevékenységük kiegészítő 
támogatására  
a 295/2013. (VII. 29.)  
Korm. rendelet 
rendelkezései szerint. 
A költségvetési támogatás 
a támogatási igény 
benyújtásakor már 
megkezdett vagy 
megvalósult 
tevékenységre is 
nyújtható. 

határon túli 
egyházi jogi 
személyek, 
határon túli 
egyházi 
szervezetek 

támogatói 
okirat 

 biztosítható egyösszegű 
kifizetéssel 

 okirat 
szerint 

Ávr. 84. § (2) 
bekezdése 
alapján,  
a költség- 
vetési 
támogatás 
összegét 
meghaladó 
biztosítéki 
értékig vagy 
összeghatár 
megjelölése 
nélkül, azzal, 
hogy 
a határon túli 
szerve- 
zetnek és  
a külföldi 
szervezetnek 
támogatási 
kérelem 
alapján 
nyújtott 
határon túli 
költség- 
vetési 
támogatás 
esetén 
biztosíték 
kikötésére 
nem kerül 
sor. 

Bethlen 
Gábor 
Alapkezelő 
Zrt. 

– – 
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12.  
263212       30/1/30/7 Egyházi 

épített örökség 
védelme és egyéb 
beruházások 

Az előirányzat az egyházi 
műemlék és nem műemlék 
ingatlanok állagmegóvási, 
felújítási, valamint egyházi 
fenntartású, hitéleti, vagy 
közfeladatokat ellátó 
intézmények beruházási 
feladatainak 
megvalósítására és egyéb 
kapcsolódó fejlesztésekre 
biztosít támogatást. 
A támogatást a 
magyarországi bevett 
egyházak, egyházi jogi 
személyek és határon túli 
egyházi szervezetek, vagy 
nemzetközi megállapodás 
alapján a Szuverén 
Jeruzsálemi, Rodoszi és 
Máltai Szent János Katonai 
és Ispotályos Rend és 
kijelölt szervezetei 
műemlék és nem műemlék 
templomok, plébániák, 
parókiák, székesegyházak, 
érseki, püspöki paloták, 
kolostorok, imaházak, 
gyülekezeti- 
közösségi házak, 
zsinagógák 
rekonstrukciójára, 
bővítésére, egyházi iskolák, 
kollégiumok felújítására, 
bővítésére, esetenként 
oktatási, szociális és 
karitatív beruházásokra, 
felújításokra használhatják 
fel. 
A költségvetési támogatás 
a 295/2013. (VII. 29.)  
Korm. rendelet 
rendelkezései szerint 
nyújtható. 
A költségvetési támogatás 
a támogatási igény 
benyújtásakor már 
megkezdett vagy 
megvalósult 
tevékenységre is 
nyújtható. 

egyházi jogi 
személy, 
határon túli 
egyházi 
szervezet, 
nemzetközi 
megállapodás 
alapján  
a Szuverén 
Jeruzsálemi, 
Rodoszi és 
Máltai Szent 
János Katonai 
és Ispotályos 
Rend és kijelölt 
szervezetei, 
központi 
költségvetési 
szerv 

pályázati 
rendszeren 
kívül 
kérelemre 
hozott egyedi 
döntés alapján 
támogatási 
szerződés vagy 
támogatói 
okirat 

 biztosítható egyösszegű 
kifizetéssel 

szerződés 
szerint, 
okirat 
szerint 

Ávr. 84. § (2) 
bekezdése 
alapján,  
a költség- 
vetési 
támogatás 
összegét 
meghaladó 
biztosítéki 
értékig vagy 
összeghatár 
megjelölése 
nélkül, azzal, 
hogy 
a határon túli 
szervezetnek 
és a külföldi 
szerve- 
zetnek 
támogatási 
kérelem 
alapján 
nyújtott 
határon túli 
költségvetési 
támogatás 
esetén 
biztosíték 
kikötésére 
nem kerül 
sor. 

Bethlen 
Gábor 
Alapkezelő 
Zrt. 

–   



M
A

G
Y

A
R

 K
Ö

Z
L

Ö
N

Y
 • 2019. évi 46. szám

 
1447

13.  
335740       30/1/30/8 Egyházi 

közösségi célú 
programok és 
beruházások 
támogatása 

Az előirányzat célja  
a közösségépítést,  
a közfeladat-ellátást 
szolgáló, valamint hitéleti, 
kulturális, oktatási, szociális 
és vallásturisztikai 
projektek, beruházások 
támogatása. 
Az előirányzat jellegéből 
adódóan támogatható  
a Kormány egyedi 
döntéseiből fakadó 
egyházi vonatkozású célok 
megvalósítása. 
A költségvetési támogatás 
a 295/2013. (VII. 29.)  
Korm. rendelet 
rendelkezései szerint 
nyújtható. 
A költségvetési támogatás 
a támogatási igény 
benyújtásakor már 
megkezdett vagy 
megvalósult 
tevékenységre is 
nyújtható. 

egyházi jogi 
személy, 
határon túli 
egyházi 
szervezet, 
nemzetközi 
megállapodás 
alapján  
a Szuverén 
Jeruzsálemi, 
Rodoszi és 
Máltai Szent 
János Katonai 
és Ispotályos 
Rend és kijelölt 
szervezetei, 
központi 
költség- 
vetési szerv 

pályázati 
rendszeren 
kívül 
kérelemre 
hozott egyedi 
döntés alapján 
támogatási 
szerződés vagy 
támogatói 
okirat 

 biztosítható egyösszegű 
kifizetéssel 

szerződés 
szerint, 
okirat 
szerint 

Ávr. 84. § (2) 
bekezdése 
alapján,  
a költség- 
vetési 
támogatás 
összegét 
meghaladó 
biztosítéki 
értékig vagy 
összeghatár 
megjelölése 
nélkül, azzal, 
hogy  
a határon túli 
szervezetnek 
és a külföldi 
szervezetnek 
támogatási 
kérelem 
alapján 
nyújtott 
határon túli 
költségvetési 
támogatás 
esetén 
biztosíték 
kikötésére 
nem kerül 
sor. 

Bethlen 
Gábor 
Alapkezelő 
Zrt. 

– – 

14.  343473       30/1/30/9 Vallási 
tevékenységet végző 
szervezetek 
támogatása 

Az előirányzat terhére  
a nem bevett egyháznak 
minősülő, vallási 
tevékenységet végző 
szervezetek külön 
támogatási keretben 
részesülnek, amely 
a működésüket - ezzel  
a lelkiismereti és 
vallásszabadság jogának 
gyakorlását - segíti elő. 
A költségvetési támogatás 
a 295/2013. (VII. 29.)  
Korm. rendelet 
rendelkezései szerint 
nyújtható. 
A költségvetési támogatás 
a támogatási igény 
benyújtásakor már 
megkezdett vagy 
megvalósult 
tevékenységre is 
nyújtható. 

vallási  
tevékenységet 
végző szervezet 

pályázati 
rendszeren 
kívül 
kérelemre 
hozott egyedi 
döntés alapján 
támogatási 
szerződés vagy 
támogatói 
okirat 

 biztosítható egyösszegű 
kifizetéssel 

szerződés 
szerint, 
okirat 
szerint 

Ávr. 84. § (2) 
bekezdése 
alapján,  
a költség- 
vetési 
támogatás 
összegét 
meghaladó 
biztosítéki 
értékig vagy 
összeghatár 
megjelölése 
nélkül. 

Bethlen 
Gábor 
Alapkezelő 
Zrt. 

– – 
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15.  
343773       30/1/30/10 Határon 

túli egyházi 
intézmények 
fejlesztésének 
támogatása 

Az előirányzat alapvető 
feladata a hosszú távú 
nemzetpolitikai stratégiai 
célok megvalósításához 
való hozzájárulás a hitélet 
területén, amelyhez e 
forrásból megvalósuló 
tevékenységek egyik 
kiindulópontként 
szolgálhatnak  
a továbbiakban.  
Az előirányzat fő célja ezen 
belül a külhoni egyházi 
fenntartású létesítmények 
felújítási költségeinek és 
egyes beruházásainak 
támogatása. 
Az előirányzat lehetőséget 
biztosít elsősorban az 
egyházi szervezetek 
feladatellátási 
tevékenységével szorosan 
összefüggő infrastruktúra 
fejlesztésére, nagy értékű 
tárgyi eszköz vásárlására, 
esetenként rendezvények, 
és azok technikai 
infrastruktúrájának 
támogatására. 
A költségvetési támogatás 
a 295/2013. (VII. 29.)  
Korm. rendelet 
rendelkezései szerint 
nyújtható. 
A költségvetési támogatás 
a támogatási igény 
benyújtásakor már 
megkezdett vagy 
megvalósult 
tevékenységre is 
nyújtható. 

egyházi jogi 
személy, 
határon túli 
egyházi 
szervezet, 
központi 
költségvetési 
szerv 

pályázati 
rendszeren 
kívül 
kérelemre 
hozott egyedi 
döntés alapján 
támogatási 
szerződés vagy 
támogatói 
okirat 

 biztosítható egyösszegű 
kifizetéssel 

szerződés 
szerint, 
okirat 
szerint 

Ávr. 84. § (2) 
bekezdése 
alapján,  
a költség- 
vetési 
támogatás 
összegét 
meghaladó 
biztosítéki 
értékig vagy 
összeghatár 
megjelölése 
nélkül, azzal, 
hogy 
a határon túli 
szervezetnek 
és a külföldi 
szervezetnek 
támogatási 
kérelem 
alapján 
nyújtott 
határon túli 
költségvetési 
támogatás 
esetén 
biztosíték 
kikötésére 
nem kerül 
sor. 

Bethlen 
Gábor 
Alapkezelő 
Zrt. 

– – 

16.  346673       30/1/30/11 Egyházak 
hitéleti 
támogatásának 
kiegészítése 

Az egyes bevett egyházak 
hitéleti tevékenységének 
kiegészítő támogatása az 
Eftv. alapján. Az egyes 
bevett egyházak 
támogatása az Egyházi 
alapintézmény-működés, 
SZJA rendelkezés és 
kiegészítése előirányzat 
számításánál alkalmazott 
„felajánlók száma aránya” 
alapján kerül 
meghatározásra. 

 bevett egyház 

 

–  biztosítható egyösszegű 
kifizetéssel 

 

– – – – – 
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17.  
348517       30/1/30/12 Egyházi 

személyek 
eszközellátásának 
támogatása 

A kistelepüléseken, vagy 
több településen 
egyidejűleg szolgálatot 
végző, egyházi szolgálatot 
teljesítő személyek 
munkájának segítése 
gépjármű vagy egyéb 
infrastrukturális és 
technikai eszközök 
vásárlásának 
támogatásával. 
A költségvetési támogatás 
a 295/2013. (VII. 29.)  
Korm. rendelet 
rendelkezései szerint 
nyújtható. 
A költségvetési támogatás 
a támogatási igény 
benyújtásakor már 
megkezdett vagy 
megvalósult 
tevékenységre is 
nyújtható. 

egyházi jogi 
személy, 
központi 
költség- 
vetési szerv 

pályázati 
rendszeren 
kívül 
kérelemre 
hozott egyedi 
döntés alapján 
támogatási 
szerződés vagy 
támogatói 
okirat 

 biztosítható egyösszegű 
kifizetéssel 

szerződés 
szerint, 
okirat 
szerint 

Ávr. 84. § (2) 
bekezdése 
alapján,  
a költség- 
vetési 
támogatás 
összegét 
meghaladó 
biztosítéki 
értékig vagy 
összeghatár 
megjelölése 
nélkül. 

 Bethlen 
Gábor 
Alapkezelő 
Zrt. 

– – 

18.  368928       30/1/30/13 
Görögkatolikus 
Metropólia 
támogatása 

Az előirányzat célja  
a Görögkatolikus 
Metropólia működésének 
támogatása.  
A költségvetési támogatás 
a 295/2013. (VII. 29.)  
Korm. rendelet 
rendelkezései szerint 
nyújtható. 
A költségvetési támogatás 
a támogatási igény 
benyújtásakor már 
megkezdett vagy 
megvalósult 
tevékenységre is 
nyújtható. 

egyházi jogi 
személy 

pályázati 
rendszeren 
kívül 
kérelemre 
hozott egyedi 
döntés alapján 
támogatási 
szerződés vagy 
támogatói 
okirat 

 biztosítható egyösszegű 
kifizetéssel 

szerződés 
szerint, 
okirat 
szerint 

Ávr. 84. § (2) 
bekezdése 
alapján,  
a költség- 
vetési 
támogatás 
összegét 
meghaladó 
biztosítéki 
értékig vagy 
összeghatár 
megjelölése 
nélkül. 

Bethlen 
Gábor 
Alapkezelő 
Zrt. 

– – 
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19.  
333517       30/1/30/14 Egyházi 

fenntartású 
intézményekben 
foglalkoztatottak 
kompenzációja 

Az előirányzat szolgál  
a köznevelési, 
felsőoktatási, 
egészségügyi, karitatív, 
szociális, család-,  
gyermek- és 
ifjúságvédelmi, kulturális 
vagy sporttevékenységet 
ellátó belső egyházi jogi 
személynél 
foglalkoztatottak részére 
– az adó- és járulékfizetési 
kötelezettséget 
megállapító törvények 
módosításából adódó 
nettójövedelem-csökkenés 
kompenzálására 
jogszabály alapján – járó 
többletszemélyi juttatások 
és az azokhoz kapcsolódó 
munkaadókat terhelő 
járulékok és szociális 
hozzájárulási adó 
kifizetésére. 
A költségvetési támogatás 
az egyházi jogi személyek 
foglalkoztatottjainak 
kompenzációjáról szóló 
Korm. rendelet 
rendelkezései szerint 
nyújtható. 
A költségvetési támogatás 
a támogatási igény 
benyújtásakor már 
megkezdett vagy 
megvalósult 
tevékenységre is 
nyújtható. 

egyházi jogi 
személy, 
nemzetközi 
megálla- 
podás alapján 
 a Szuverén 
Jeruzsálemi, 
Rodoszi és 
Máltai Szent 
János Katonai 
és Ispotályos 
Rend kijelölt 
szervezetei 

jogszabály 
alapján 
támogatói 
okirat 

biztosítható 
(az egyházi jogi 
személyek  
foglalkoztatottjainak 
kompenzációjáról 
szóló Korm. rendelet 
rendelkezései szerint) 

egyösszegű 
kifizetéssel 

az egyházi 
jogi 
személyek 
foglalkoz- 
tatottjainak 
kompen- 
zációjáról 
szóló  
Korm. 
rendelet 
rendelkezései 
szerint 

az egyházi 
jogi 
személyek 
foglalkozta- 
tottjainak 
kompen- 
zációjáról 
szóló  
Korm. 
rendelet 
rendelkezései 
szerint 

– – – 

20.  376017       30/1/30/15 
Reformáció Park 
kialakítása II. ütem 

Az előirányzat a Budapest 
XVI. kerületi Reformátorok 
tere építésének  
2. ütemének támogatására 
szolgál. 

A költségvetési támogatás 
a támogatási igény 
benyújtásakor már 
megkezdett vagy 
megvalósult 
tevékenységre is 
nyújtható. 

egyházi jogi 
személy, helyi 
önkormányzat 

pályázati 
rendszeren 
kívül 
kérelemre 
hozott egyedi 
döntés alapján 
támogatási 
szerződés vagy 
támogatói 
okirat 

biztosítható egyösszegű 
kifizetéssel 

szerződés 
szerint, okirat 
szerint 

Ávr. 84. § (2) 
bekezdése 
alapján,  
a költség- 
vetési 
támogatás 
összegét 
meghaladó 
biztosítéki 
értékig vagy 
összeghatár 
megjelölése 
nélkül 

Bethlen 
Gábor 
Alapkezelő 
Zrt. 

– – 
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21.  
375973    30/1/30/16  

Kórházakban és 
egészségügyi 
intézményekben 
lelkészi, illetve 
lelkigondozói 
szolgálatot végzők 
támogatása 

Az előirányzat fedezetet 
biztosít kórházakban és 
egészségügyi 
intézményekben lelkészi, 
vagy lelkigondozói 
szolgálatot végzők 
támogatására,  
a 295/2013. (VII. 29.)  
Korm. rendelet 
rendelkezései, valamint  
az 5/2018. (XII.18.)  
TNM rendelet szerint. 
A költségvetési támogatás 
a támogatási igény 
benyújtásakor már 
megkezdett vagy 
megvalósult 
tevékenységre is 
nyújtható. 

egyházi jogi 
személy 

 jogszabály 
alapján 
támogatói 
okirat,  
a költségvetési 
támogatás  
a támogatási 
igény 
benyújtásakor 
már 
megkezdett 
vagy 
megvalósult 
tevékenységre 
is nyújtható 

 biztosítható egyösszegű 
kifizetéssel 

okirat 
szerint 

Ávr. 84. § (2) 
bekezdése 
alapján,  
a költség- 
vetési 
támogatás 
összegét 
meghaladó 
biztosítéki 
értékig vagy 
összeghatár 
megjelölése 
nélkül. 

– – – 

22.  375984    30/1/30/17 A külhoni 
és diaszpórában élő 
magyarság hitéleti 
tevékenységének 
támogatása 

Az előirányzat fedezetet 
biztosít a külhoni és 
diaszpórában élő 
magyarság hitéleti 
tevékenységének 
támogatása,  
a 295/2013. (VII. 29.)  
Korm. rendelet 
rendelkezései, valamint  
az 5/2018. (XII.18.)  
TNM rendelet szerint. 
A költségvetési támogatás 
a támogatási igény 
benyújtásakor már 
megkezdett vagy 
megvalósult 
tevékenységre is 
nyújtható. 

egyházi jogi 
személy 

jogszabály 
alapján 
támogatói 
okirat 

 biztosítható egyösszegű 
kifizetéssel 

okirat 
szerint 

Ávr. 84. § (2) 
bekezdése 
alapján,  
a költség- 
vetési 
támogatás 
összegét 
meghaladó 
biztosítéki 
értékig vagy 
összeghatár 
megjelölése 
nélkül. 

– – – 

23.  343806       30/1/30/18 Győri 
Evangélikus 
Egyházközség Insula 
Lutherana fejlesztése 

Az előirányzat biztosítja  
a Győri Evangélikus 
Egyházközség Insula 
Lutherana fejlesztésének 
megvalósítását. 

egyházi jogi 
személy 

pályázati 
rendszeren 
kívül 
kérelemre 
hozott egyedi 
döntés alapján 
támogatási 
szerző- 
déssel vagy 
támogatói 
okirattal 

 biztosítható egyösszegű 
kifizetéssel vagy 
részletekben 
történő 
kifizetéssel 

szerződés 
szerint 

az Ávr. 84. § 
(2) bekezdése 
alapján, 
a költség- 
vetési 
támogatás 
összegét 
elérő vagy 
meghaladó 
biztosítéki 
értékig vagy 
összeghatár 
megjelölése 
nélkül 

Bethlen 
Gábor 
Alapkezelő 
Zrt. 

– – 
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24.  
340628       30/1/30/19 

A debreceni 
református  
oktatási-nevelési 
intézményrendszer 
infrastrukturális 
fejlesztése 

A debreceni református 
oktatási-nevelési 
intézményrendszer 
infrastrukturális fejlesztése. 

egyházi jogi 
személy 

pályázati 
rendszeren 
kívül 
kérelemre 
hozott egyedi 
döntés alapján 
támogatási 
szerződéssel 
vagy 
támogatói 
okirattal 

 biztosítható egyösszegű 
kifizetéssel vagy 
részletekben 
történő 
kifizetéssel 

szerződés 
szerint 

az Ávr. 84. § 
(2) bekezdése 
alapján, 
a költség- 
vetési 
támogatás 
összegét 
elérő vagy 
meghaladó 
biztosítéki 
értékig vagy 
összeghatár 
megjelölése 
nélkül 

Bethlen 
Gábor 
Alapkezelő 
Zrt. 

– – 

25.  348462       30/1/30/20 A soproni 
Szent Orsolya Római 
Katolikus Általános 
Iskola, Gimnázium 
és Kollégium 
rekonstrukciója 

Az előirányzat célja  
a Soproni Szent Orsolya 
Római Katolikus Általános 
Iskola, Gimnázium és 
Kollégium 
rekonstrukciójának 
támogatása. 

egyházi jogi 
személy 

pályázati 
rendszeren 
kívül 
kérelemre 
hozott egyedi 
döntés alapján 
támogatási 
szerződéssel 
vagy 
támogatói 
okirattal 

 biztosítható egyösszegű 
kifizetéssel vagy 
részletekben 
történő 
kifizetéssel 

szerződés 
szerint 

az Ávr. 84. § 
(2) bekezdése 
alapján, 
a költség- 
vetési 
támogatás 
összegét 
elérő vagy 
meghaladó 
biztosítéki 
értékig vagy 
összeghatár 
megjelölése 
nélkül 

Bethlen 
Gábor 
Alapkezelő 
Zrt. 

– – 

26.  348473       30/1/30/21 
A Karácsfalvai Sztojka 
Sándor 
Görögkatolikus 
Líceum 
kollégiumbővítése és 
tornaterem építése 

Az előirányzat célja  
a Karácsfalvai Sztojka 
Sándor Görögkatolikus 
Líceumban megvalósuló 
kollégiumbővítés és 
tornaterem-építés 
támogatása. 

határon túli 
egyházi jogi 
személy 

pályázati 
rendszeren 
kívül 
kérelemre 
hozott egyedi 
döntés alapján 
támogatási 
szerződéssel 
vagy 
támogatói 
okirattal 

 biztosítható egyösszegű 
kifizetéssel vagy 
részletekben 
történő 
kifizetéssel 

szerződés 
szerint 

az Ávr. 84. § 
(2) bekezdése 
alapján, 
a költség- 
vetési 
támogatás 
összegét 
elérő vagy 
meghaladó 
biztosítéki 
értékig vagy 
összeghatár 
megjelölése 
nélkül 

Bethlen 
Gábor 
Alapkezelő 
Zrt. 

– – 

27.  348484       30/1/30/22 
A székesfehérvári 
Szent István Bazilika 
rekonstrukciója 

Az előirányzat célja  
a székesfehérvári Szent 
István Bazilika átfogó 
helyreállításának 
támogatása. 

egyházi jogi 
személy 

pályázati 
rendszeren 
kívül 
kérelemre 
hozott egyedi 
döntés alapján 
támogatási 
szerződéssel 
vagy 
támogatói 
okirattal 

 biztosítható egyösszegű 
kifizetéssel vagy 
részletekben 
történő 
kifizetéssel 

szerződés 
szerint 

az Ávr. 84. § 
(2) bekezdése 
alapján, 
a költség- 
vetési 
támogatás 
összegét 
elérő vagy 
meghaladó 
biztosítéki 
értékig vagy 
összeghatár 
megjelölése 
nélkül 

Bethlen 
Gábor 
Alapkezelő 
Zrt. 

– – 
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28.  
348495       30/1/30/23 A 

Gödöllői Premontrei 
Perjelség által 
hangverseny- 
és előadóterem 
létrehozása 

Az előirányzat célja  
a Gödöllői Premontrei 
Perjelség hangverseny- 
és előadóterem 
megépítésének 
támogatása. 

egyházi jogi 
személy 

pályázati 
rendszeren 
kívül 
kérelemre 
hozott egyedi 
döntés alapján 
támogatási 
szerző- 
déssel vagy 
támogatói 
okirattal 

 biztosítható egyösszegű 
kifizetéssel vagy 
részletekben 
történő 
kifizetéssel 

szerződés 
szerint 

az Ávr. 84. § 
(2) bekezdése 
alapján, 
a költség- 
vetési 
támogatás 
összegét 
elérő vagy 
meghaladó 
biztosítéki 
értékig vagy 
összeghatár 
megjelölése 
nélkül 

Bethlen 
Gábor 
Alapkezelő 
Zrt. 

– – 

29.  348506       30/1/30/24 A 
zsámbéki 
Josephinum épület 
felújításának 
befejező munkálatai 

Az előirányzat célja  
a zsámbéki Josephinum 
Idősek Otthona 
felújításának támogatása. 

egyházi jogi 
személy 

pályázati 
rendszeren 
kívül 
kérelemre 
hozott egyedi 
döntés alapján 
támogatási 
szerző- 
déssel vagy 
támogatói 
okirattal 

 biztosítható egyösszegű 
kifizetéssel vagy 
részletekben 
történő 
kifizetéssel 

szerződés 
szerint 

az Ávr. 84. § 
(2) bekezdése 
alapján, 
a költség- 
vetési 
támogatás 
összegét 
elérő vagy 
meghaladó 
biztosítéki 
értékig vagy 
összeghatár 
megjelölése 
nélkül 

Bethlen 
Gábor 
Alapkezelő 
Zrt. 

– – 

30.  348451       30/1/30/25 A győri 
Nagyboldogasszony 
Bazilika 
rekonstrukciója 

Az előirányzat célja  
a győri 
Nagyboldogasszony 
Bazilika rekonstrukciójának 
támogatása. 

egyházi jogi 
személy 

pályázati 
rendszeren 
kívül 
kérelemre 
hozott egyedi 
döntés alapján 
támogatási 
szerző- 
déssel vagy 
támogatói 
okirattal 

 biztosítható egyösszegű 
kifizetéssel vagy 
részletekben 
történő 
kifizetéssel 

szerződés 
szerint 

az Ávr. 84. § 
(2) bekezdése 
alapján, 
a költség- 
vetési 
támogatás 
összegét 
elérő vagy 
meghaladó 
biztosítéki 
értékig vagy 
összeghatár 
megjelölése 
nélkül 

Bethlen 
Gábor 
Alapkezelő 
Zrt. 

– – 

31.  360240       30/1/30/26  
Baár–Madas 
Református 
Gimnázium, 
Általános Iskola és 
Kollégium bővítése 

Az előirányzat célja 
a Dunamelléki Református 
Egyházkerület egyes 
oktatási intézményeinek 
bővítése (Baár–Madas 
Református Gimnázium, 
Általános Iskola és 
Kollégium felújítása,  
a Gyökössy Endre 
Református Óvoda 
számára új ingatlan 
vásárlása és felújítása). 

egyházi jogi 
személy 

pályázati 
rendszeren 
kívül 
kérelemre 
hozott egyedi 
döntés alapján 
támogatási 
szerző- 
déssel vagy 
támogatói 
okirattal 

 biztosítható egyösszegű 
kifizetéssel vagy 
részletekben 
történő 
kifizetéssel 

szerződés 
szerint 

az Ávr. 84. § 
(2) bekezdése 
alapján, 
a költség- 
vetési 
támogatás 
összegét 
elérő vagy 
meghaladó 
biztosítéki 
értékig vagy 
összeghatár 
megjelölése 
nélkül 

Bethlen 
Gábor 
Alapkezelő 
Zrt. 

– – 
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32.  
347284    30/1/30/27 

Reformáció 
Emlékbizottság 
programjainak 
támogatása 

Az egyetemes és  
a magyarországi 
protestantizmust 
bemutató, a reformáció és 
annak hatását megjelenítő 
ismeretterjesztő 
programok, konferenciák, 
kiállítások, médiaalkotások 
létrehozásának támogatása, 
tematikus pályázatok 
meghirdetése, kiemelt 
beruházások megkezdése, 
kiadványok megjelentetése, 
a Kárpát-medencei magyar 
protestáns tudományos 
adattár összeállítása. 
A költségvetési támogatás  
a 295/2013. (VII. 29.)  
Korm. rendelet 
rendelkezései szerint 
nyújtható. 
A költségvetési támogatás  
a támogatási igény 
benyújtásakor már 
megkezdett vagy 
megvalósult tevékenységre 
is nyújtható. 

civil szervezet, 
közalapítvány, 
költségvetési 
szerv, 
köztestület, 
egyházi jogi 
személy, 
határon túli 
egyház, 
gazdasági 
társaság, helyi 
önkormányzat, 
nemzetiségi 
önkormányzat, 
társulás, egyéni 
vállalkozó, 
egyéni cég, 
határon túli 
szervezet, 
külföldi 
szervezet 

támogatási 
szerző- 
déssel vagy 
támogatói 
okirattal,  
a költségvetési 
támogatás  
a támogatási 
igény 
benyújtásakor 
már 
megkezdett 
vagy 
megvalósult 
tevékenységre 
is nyújtható 

 biztosítható egyösszegű 
kifizetéssel vagy 
részletekben 
történő kifizetéssel 

szerződés 
szerint, okirat 
szerint 

Ávr. 84. § (2) 
bekezdése 
alapján,  
a költség- 
vetési 
támogatás 
összegét 
meghaladó 
biztosítéki 
értékig vagy 
összeghatár 
megjelölése 
nélkül, azzal, 
hogy 
a határon túli 
szervezetnek 
és a külföldi 
szervezetnek 
támogatási 
kérelem 
alapján 
nyújtott 
határon túli 
költségvetési 
támogatás 
esetén 
biztosíték 
kikötésére 
nem kerül sor. 

Bethlen 
Gábor 
Alapkezelő 
Zrt. 

– – 

33.  375717     30/1/31 Nemzetiségi célú 
költségvetési támogatások 

                  

34.  243678       30/1/31/1 
Nemzetiségi 
támogatások 

Az előirányzat forrást 
biztosít 
a) a nemzetiségpolitikai 
szempontból kiemelten 
fontos nemzetiségi 
rendezvények, programok, 
kiadványok, 
eszközbeszerzések,  
a nemzetiségi közösség 
erősítését, identitásának 
megtartását szolgáló 
projektek támogatására, 
illetve a pénzügyi 
nehézségekkel küszködő, 
válságos helyzetbe jutott 
nemzetiségi intézmények, 
szervezetek, 
önkormányzatok működési 
zavarainak elhárításának 
támogatására; 
b) a szomszédos 
országokkal létrehozott 
nemzetiségi kormányközi 
vegyes bizottságok ülésein 
elfogadott kormányzati 
kötelezettségvállalások 
finanszírozására; 
c) pályázat, vagy egyedi 
kérelem útján:  
ca) nemzetiségi civil 
szervezetek támogatására, 

helyi 
önkormányzat, 
nemzetiségi 
önkormányzat, 
költségvetési 
szerv, egyes 
jogi személyek 
vállalata, 
társulás, civil 
szervezet, 
közalapítvány, 
köztestület, 
egyházi jogi 
személy, 
gazdasági 
társaság, 
szövetkezet, 
jogi 
személyiségű 
társaság, 
leányvállalat, 
egyéni 
vállalkozó, 
jogszabály 
alapján jogi 
személynek 
nem minősülő 
egyéb 
szervezet, 
ösztöndíjas 
támogatott 

támogatási 
szerződéssel 
vagy 
támogatói 
okirattal  

 biztosítható egyösszegű 
kifizetéssel vagy 
részletekben 
történő 
kifizetéssel 

a kötele- 
zettség- 
vállalási 
dokumen- 
tumban 
meghatá- 
rozottak 
szerint 

Ávr. 84. § (2) 
bekezdése 
alapján,  
a költség- 
vetési 
támogatás 
összegét 
meghaladó 
biztosítéki 
értékig vagy 
összeghatár 
megjelölése 
nélkül. 

Bethlen 
Gábor 
Alapkezelő 
Zrt. 

– – 
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cb) a nemzetiségi 
közoktatási intézmények, 
szervezetek, 
önkormányzatok 
anyaországi 
intézményekkel, 
településekkel, 
szervezetekkel történő 
kapcsolattartásának 
támogatására, 
cc) az anyaországban 
történő nemzetiségi 
pedagógus- 
továbbképzésekhez és 
a kétoldalú nemzetiségi 
vegyes bizottságok 
ajánlásaiban szereplő 
közoktatási intézményi 
fejlesztésre; 
d) a nemzetiségi kulturális 
támogatások,  
a Nemzetiségi Tanulmányi 
Ösztöndíjról szóló  
44/2013. (VI. 26.)  
EMMI rendelet alapján 
nemzetiségi középiskolák 
kiemelkedő képességű 
tanulóinak nyújtandó 
ösztöndíjra és az ösztöndíj 
átadó ünnepséghez 
kapcsolódó kiadásokra; 
e) a Nemzetiségekért Díj 
alapításáról szóló  
2/2012. (VIII. 9.)  
ME rendelet alapján 
adományozott, kiemelt 
munkát végző hazai 
nemzetiségek képviselői 
elismerésének 
finanszírozására és  
a díjátadó ünnepség 
kiadásaira; 
f) a miniszterelnök 
általános helyettese által 
adományozható 
elismerésekről szóló 
6/2018. (XII. 21.)  
TNM rendelet alapján 
adományozott Pro Cultura 
Minoritatum Hungariae díj 
és a díjátadó ünnepséghez 
kapcsolódó kiadásokra. 
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35.  
019183       30/1/31/2 Országos 

nemzetiségi 
önkormányzatok és 
média támogatása 

Az előirányzat fedezetet 
nyújt az országos 
nemzetiségi 
önkormányzatok és  
a nemzetiségi média 
támogatására. 

nemzetiségi 
önkormányzat, 
nemzetiségi 
önkormányzati 
költségvetési 
szerv 

támogatói 
okirattal 

 biztosítható részletekben 
történő 
kifizetéssel 

– Ávr. 84. § (2) 
bekezdése 
alapján,  
a költség- 
vetési 
támogatás 
összegét 
meghaladó 
biztosítéki 
értékig vagy 
összeghatár 
megjelölése 
nélkül. 

– – – 

36.  267301       30/1/31/3 Országos 
nemzetiségi 
önkormányzatok által 
fenntartott 
intézmények 
támogatása 

Az előirányzat fedezetet 
nyújt az országos 
nemzetiségi 
önkormányzatok által 
fenntartott, a 
nemzetiségek jogairól 
szóló 2011. évi  
CLXXIX. törvényben 
rögzített közfeladatai 
ellátására létrehozott 
intézmények 
támogatására. 

nemzetiségi 
önkormányzat, 
nemzetiségi 
önkormányzati 
költségvetési 
szerv 

támogatói 
okirattal 

 biztosítható részletekben 
történő 
kifizetéssel 

– Ávr. 84. § 
(2) bekezdése 
alapján, 
a költség- 
vetési 
támogatás 
összegét 
meghaladó 
biztosítéki 
értékig vagy 
összeghatár 
megjelölése 
nélkül. 

– – – 

37.  349406       30/1/31/4 
Nemzetiségi 
intézmények 
támogatása 
beruházásra, 
felújításra, pályázati 
önrészre 

Az előirányzat fedezetet 
nyújt az egyes nemzetiségi 
önkormányzatok és 
nemzetiségi intézmények 
beruházási, felújítási, vagy 
e célokhoz kapcsolódó 
költségeinek 
támogatására, valamint 
pályázati önrészére. 

Az előirányzat fedezetet 
nyújt a nemzetiségi 
támogatások kapcsán 
közreműködő kezelő szerv 
által ellátott feladat 
végzésével járó működési 
költségekre. 
  
A költségvetési támogatás 
a támogatási igény 
benyújtásakor már 
megkezdett vagy 
megvalósult 
tevékenységre is 
nyújtható. 

helyi önkor- 
mányzat, 
nemzetiségi 
önkormányzat, 
nemzetiségi 
önkormányzati 
költségvetési 
szerv, helyi 
önkormányzati 
költségvetési 
szerv, 
gazdasági 
társaság 

támogatási 
szerződéssel 
vagy 
támogatói 
okirattal 

 biztosítható egyösszegű vagy 
részletekben 
történő 
kifizetéssel 

 

szerződés, 
okirat 
szerint 

Ávr. 84. § (2) 
bekezdése 
alapján,  
a költség- 
vetési 
támogatás 
összegét 
meghaladó 
biztosítéki 
értékig vagy 
összeghatár 
megjelölése 
nélkül. 

Bethlen 
Gábor 
Alapkezelő 
Zrt. 

– – 
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38.  
286023       30/1/31/5 

Nemzetiségi 
Önkormányzatok 
2018. évi 
kompenzációja 

A nemzetiségi 
önkormányzatok által 
fenntartott 
intézményekben 
foglalkoztatottak részére  
– az adó- és járulékfizetési 
kötelezettséget 
megállapító törvények 
módosításából adódó 
nettó jövedelemcsökkenés 
kompenzálására 
jogszabály alapján – járó 
többlet-személyi 
juttatások és az azokhoz 
kapcsolódó munkaadókat 
terhelő járulékok és 
szociális hozzájárulási adó 
kifizetésére biztosított 
támogatás. 
A költségvetési támogatás 
az egyházi jogi személyek 
foglalkoztatottjainak 
kompenzációjáról szóló 
Korm. rendelet 
rendelkezései szerint 
nyújtható. 
A költségvetési támogatás 
a támogatási igény 
benyújtásakor már 
megkezdett vagy 
megvalósult 
tevékenységre is 
nyújtható. 

nemzetiségi 
önkormányzatok, 
társulás 

támogatási 
szerződéssel 
vagy 
támogatói 
okirattal 

biztosítható 
(az egyházi jogi 
személyek 
foglalkoztatottjainak 
kompenzációjáról 
szóló  
Korm. rendelet 
rendelkezései szerint) 

az egyházi jogi 
személyek 
foglalkoz- 
tatottjainak 
kompenzációjáról 
szóló  
Korm. rendelet 
rendelkezései 
szerint 

az egyházi 
jogi 
személyek 
foglalkozta- 
tottjainak 
kompen- 
zációjáról 
szóló  
Korm. 
rendelet 
rendelkezései 
szerint 

az egyházi 
jogi 
személyek 
foglalkozta- 
tottjainak 
kompen- 
zációjáról 
szóló  
Korm. 
rendelet 
rendelkezései 
szerint 

– – – 

         

 

    

Ezen előirányzaton állnak 
rendelkezésre  
a költségvetési szervek és  
az egyházi jogi személyek 
foglalkoztatottjainak 
kompenzációjáról szóló 
Korm. rendelet, valamint,  
a központi költségvetési 
szerveknél 
foglalkoztatottak 
kompenzációjához 
szükséges előirányzat- 
átcsoportosításról szóló 
Korm. határozatalapján 
biztosított támogatások 
maradványai. 
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A miniszterelnök kabinetfőnökének 1/2019. (III. 19.) MK rendelete
a miniszterelnök kabinetfőnöke feladat- és hatáskörét érintően a nemzetbiztonsági ellenőrzés alá eső 
személyek meghatározásáról szóló 1/2015. (XII. 7.) MK rendelet módosításáról

A nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény 78. § (1a) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, 
az Alaptörvény 18. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatkörömben eljárva – a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről 
szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 40. § (1) bekezdés 19. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró belügyminiszterrel 
egyetértésben – a következőket rendelem el:

1. §  A  miniszterelnök kabinetfőnöke feladat- és hatáskörét érintően a  nemzetbiztonsági ellenőrzés alá eső személyek 
meghatározásáról szóló 1/2015. (XII. 7.) MK rendelet (a  továbbiakban: R.) 1.  melléklete az  1.  melléklet szerint 
módosul.

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

  Rogán Antal s. k.,
  a miniszterelnök kabinetfőnöke

1. melléklet az 1/2019. (III. 19.) MK rendelethez

 1. Az R. 1. melléklet A) része helyébe a következő rendelkezés lép:
„A) Miniszterelnöki Kabinetiroda hivatali szervezete
1. A Miniszterelnöki Kabinetirodánál
1.1. valamennyi munkakör.”

Az agrárminiszter 6/2019. (III. 19.) AM rendelete
az egyes állatbetegségek és zoonózisok felszámolására, az ellenük való védekezésre és figyelemmel 
kísérésükre irányuló nemzeti programok 2018. évi finanszírozásának szabályairól szóló  
7/2018. (III. 28.) FM rendelet módosításáról

A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás 
egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (4) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak 
feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 79.  § 1.  pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva 
a következőket rendelem el:

1. §  Az egyes állatbetegségek és zoonózisok felszámolására, az  ellenük való védekezésre és figyelemmel kísérésükre 
irányuló nemzeti programok 2018. évi finanszírozásának szabályairól szóló 7/2018. (III. 28.) FM rendelet  
[a továbbiakban: 7/2018. (III. 28.) FM rendelet] a következő 15/A. §-sal egészül ki:
„15/A.  § E  rendeletnek az  egyes állatbetegségek és zoonózisok felszámolására, az  ellenük való védekezésre és 
figyelemmel kísérésükre irányuló nemzeti programok 2018. évi finanszírozásának szabályairól szóló 7/2018. 
(III. 28.) FM rendelet módosításáról szóló 6/2019. (III. 19.) AM rendelettel [a továbbiakban: 6/2019. (III. 19.)  
AM rendelet] megállapított 7. § (1), (2), (4) bekezdését, 9. § (1), (2), (4), (6), (10) bekezdését, 10. § (1) és (2) bekezdését, 
12.  § (1)  bekezdését és (3)  bekezdés c)  pontját, valamint 13.  § (1)  bekezdését a  6/2019. (III. 19.) AM rendelet 
hatálybalépésekor folyamatban lévő támogatások esetében is alkalmazni kell.”

2. §  A 7/2018. (III. 28.) FM rendelet
a) 7. § (1) bekezdésében a „3 993 056 eurónak” szövegrész helyébe a „4 032 000 eurónak” szöveg,
b) 7. § (2) bekezdésében a „84 000 eurónak” szövegrész helyébe a „79 000 eurónak” szöveg,
c) 7. § (4) bekezdésében a „3 909 056 eurónak” szövegrész helyébe a „3 953 000 eurónak” szöveg,
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d) 9. § (1) bekezdésében az „558 017 eurónak” szövegrész helyébe az „1 041 310 eurónak” szöveg,
e) 9.  § (2)  bekezdésében a  „205 467 euró” szövegrész helyébe a  „479 315 euró” szöveg, a  „200 000 euró” 

szövegrész helyébe a „214 000 euró” szöveg, a „45 000 euró” szövegrész helyébe a „103 050 euró” szöveg,
f ) 9. § (4) bekezdésében az „1050 eurónak” szövegrész helyébe a „2525 eurónak” szöveg,
g) 9. § (6) bekezdésében a „26 500 eurónak” szövegrész helyébe a „47 750 eurónak” szöveg,
h) 9. § (10) bekezdésében a „80 000 eurónak” szövegrész helyébe a „194 670 eurónak” szöveg,
i) 10. § (1) bekezdésében a „302 433 eurónak” szövegrész helyébe a „300 000 eurónak” szöveg,
j) 10. § (2) bekezdésében a „281 300 eurónak” szövegrész helyébe a „278 867 eurónak” szöveg,
k) 12. § (1) bekezdésében a „2 267 000 eurónak” szövegrész helyébe az „1 365 520 eurónak” szöveg,
l) 12.  § (3)  bekezdés c)  pontjában az „1 951 348,23 eurónak” szövegrész helyébe az „1 079 727,17 eurónak” 

szöveg,
m) 13. § (1) bekezdésében az „59 959 eurónak” szövegrész helyébe a „129 350 eurónak” szöveg
lép.

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

  Dr. Nagy István s. k.,
  agrárminiszter
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VIII. A Kúria határozatai

A Kúria közleménye
a Nemzeti Választási Bizottság határozatának helybenhagyásáról

A népszavazás kezdeményezéséről, az  európai polgári kezdeményezésről, valamint a  népszavazási eljárásról szóló 2013. évi 
CCXXXVIII. törvény 30. § (4) bekezdése alapján a Kúria az alábbi közleményt teszi közzé:

A Kúria a 2019. március 12-én kelt, Knk.IV.38.390/2018/2. számú végzésében a Nemzeti Választási Bizottság országos 
népszavazási kezdeményezésre irányuló kérdés hitelesítését megtagadó 1047/2018. számú határozata ellen 
benyújtott felülvizsgálati kérelmet elutasította, a határozatot helybenhagyta.

A határozat megtekinthető a Kúria hivatalos honlapján, a w ww.ku ria-bi rosag.h u oldalon.

Budapest, 2019. március 12.

  Dr. Balogh Zsolt s. k.,
  a tanács elnöke
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IX. Határozatok Tára

Az Országgyűlés 11/2019. (III. 19.) OGY határozata
Farkas Gergely országgyűlési képviselő mentelmi ügyében*

Az Országgyűlés Farkas Gergely országgyűlési képviselő mentelmi jogát a  legfőbb ügyész KSB.1897/2018/13-I. 
számú átiratával érintett ügyben felfüggeszti.

Dr. Latorcai János s. k.,
az Országgyűlés alelnöke

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

* A határozatot az Országgyűlés a 2019. március 18-i ülésnapján fogadta el.

A köztársasági elnök 118/2019. (III. 19.) KE határozata
A Kossuth- és Széchenyi-díj adományozásáról

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

több évtizedes pályafutása során kimagasló szakmai hozzáértéssel és alázattal megformált alakításai, ikonikus 
filmfőszerepek és felejthetetlen színpadi figurák sorát felvonultató, kivételesen gazdag művészi életműve 
elismeréseként
Törőcsik Mari, a  nemzet színésze, a  nemzet művésze, kétszeres Kossuth- és kétszeres Jászai Mari-díjas és Balázs 
Béla-díjas színművész, érdemes és kiváló művész részére

 a Kossuth-nagydíjat,

a klasszikus és kortárs zongoraműveket egyedülálló virtuozitással, egyéni látásmóddal és érett muzikalitással 
interpretáló, nemzetközileg is sikeres előadóművészete, valamint Cziffra György életművének és emlékének 
ápolását szolgáló értékes munkája elismeréseként
Balázs János Liszt Ferenc-díjas zongoraművész, érdemes művész részére,

a magyar és a világirodalom legnagyobb klasszikusait kivételes felkészültséggel és művészi igénnyel megjelenítő, 
sokoldalú színházi rendezői pályafutása elismeréseként
Csiszár Imre Jászai Mari-díjas rendező, érdemes és kiváló művész részére,

az erdélyi líra hagyományait posztmodern életérzéssel ötvöző, egyedülálló költői életműve, valamint a székelyföldi 
magyar irodalmi életben betöltött jelentős szerepe, szerkesztői és irodalomszervezői tevékenysége elismeréseként
Ferenczes István József Attila-díjas és Babérkoszorú díjas költő, szerkesztő, a  Magyar Művészeti Akadémia rendes 
tagja részére,

klasszikus színházi és filmszerepekben nyújtott felejthetetlen, érzelemgazdag alakításai, példaértékű szakmai 
alázatról árulkodó, kiemelkedő művészi pályafutása elismeréseként
Gyöngyössy Katalin Jászai Mari-díjas színművész, érdemes művész részére,
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nemzedékének egyik legtehetségesebb képviselőjeként a XX. századi magyar filmművészet számos monumentális 
történelmi filmalkotásának sikeréhez hozzájáruló, kimagasló színvonalú operatőri munkája elismeréseként
Hildebrand István Balázs Béla-díjas operatőr, rendező, érdemes művész részére,

az operairodalom legnagyobb baritonszerepeiben, valamint koncert- és oratóriuménekesként is a  világ szinte 
minden jelentős színpadán sikeres, kiemelkedő színvonalú művészi pályája elismeréseként
Kálmándy Mihály, a Magyar Állami Operaház operaénekese részére,

a Kárpát-medence magyarságának összetartozás-érzését, nemzettudatát a  régi magyar zene és irodalom 
népszerűsítésével, valamint a  régi magyar krónikás énekek élményszerű megjelenítésével erősítő több évtizedes, 
példaértékű és hiteles történeti énekmondói pályafutása elismeréseként
Kátai Zoltán énekmondó, zeneszerző részére,

nemzetközi szinten is elismert, kiemelkedő művészi pályája, a  bibliai történeteket figuratív ábrázolásmóddal 
megjelenítő, vallásos témájú alkotásai, valamint a  világ számos templomát díszítő nagyméretű, szuggesztív 
falfestményei elismeréseként
Kisléghi Nagy Ádám festőművész, érdemes művész részére,

az ősi magyar monda-, illetve dallamvilág felelevenítésével a  hazai zeneművészet tradicionális értékeit egyszerre 
megőrző és továbbadó, sokoldalú alkotó- és előadóművészi tevékenysége elismeréseként
Koltay Gergely zenész, zeneszerző, szövegíró, a Kormorán zenekar alapítója és vezetője részére,

a magyar népi kultúra hagyományainak ápolását és gyarapítását az  évszázados múltra visszatekintő kékfestő 
mesterség művészi szintű gyakorlójaként és továbbadójaként több évtizede szolgáló, értékteremtő munkája 
elismeréseként
Kovács Miklós kékfestő mester, népi iparművész, a népművészet mestere részére,

a szakrális és a profán értékek kapcsolatát tükröző, nemzetközileg is elismert alkotóművészete, a kisplasztikáktól és 
monumentális köztéri szobroktól az ötvösművészeti alkotásokon át a restaurációs, illetve rekonstrukciós munkákig 
terjedő, kivételesen gazdag életműve elismeréseként
Madarassy István ötvös- és szobrászművész részére,

a sport témáját, illetve a magyarság sorskérdéseit mesteri forma- és atmoszférateremtő képességgel, egyedi módon 
megjelenítő, kisplasztikákat és monumentális köztéri szobrokat is magába foglaló alkotóművészete elismeréseként
Mihály Gábor Munkácsy Mihály-díjas szobrászművész részére,

kimagasló színvonalú regény-, illetve nemzetközi szinten is sikeres színpadi műveket magába foglaló drámaírói 
életműve, több mint hat évtizedes dramaturgi munkája, valamint a spiritualitás témakörében alkotott, főként a test 
és lélek harmóniájának kereséséről szóló, nagy népszerűségnek örvendő könyvei elismeréseként
Müller Péter József Attila-díjas író, dramaturg, forgatókönyvíró részére,

kivételesen sokoldalú művészi pályája, a  vokál-szimfonikus, kamara-, illetve kórusművek mellett számos nagy 
sikerű színpadi előadás és filmalkotás zenéjét is magába foglaló, nagy ívű zeneszerzői életműve, valamint magas 
színvonalú oktatói munkája elismeréseként
Selmeczi György Erkel Ferenc-díjas zeneszerző, karmester, zongoraművész, operarendező, érdemes művész, 
a Színház- és Filmművészeti Egyetem Színházművészeti Intézetének egyetemi tanára részére,

a reformkori és XX. századi magyar irodalmon, illetve történelmen át a színháztörténetig számos témakört felölelő, 
gazdag publicisztikai életműve, Gondolkodó magyarok című művelődéstörténeti sorozata, valamint szerteágazó 
kultúraszervező tevékenysége elismeréseként
dr. Szigethy Gábor színháztörténész, rendező, író, irodalomtörténész, szerkesztő részére,

az erdélyi népköltészeti hagyományokat a  bukovinai székely nyelvjárás ízességével ötvöző prózája, a  XX. századi 
magyar történelem súlyos örökségét, a  modern kori emberi tragédiákat hitelesen és érzékletesen bemutató 
életműve elismeréseként
Tamás Menyhért József Attila-díjas és Babérkoszorú díjas költő, író, műfordító, a Magyar Művészeti Akadémia rendes 
tagja részére

 a Kossuth-díjat,
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kimagasló színvonalú hittudósi és nagy hatású tanári munkája, valamint a  generációkat megérintő lelkiségi 
irodalmat gazdagító publikációs, illetve műfordítói tevékenysége elismeréseként
dr.  Barsi Balázs ferences szerzetes, a  Sümegi Sarlós Boldogasszony Ferences Kegytemplom templomigazgatója 
részére,

a szív elektrofiziológiai eltéréseinek és ritmuszavarainak kutatásában, gyógyításában, valamint innovatív 
kezelésének hazai meghonosításában betöltött szerepe elismeréseként
prof.  dr.  Borbola József kardiológus, egyetemi magántanár, a  Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet 
főorvosa részére,

a sejtek közti kommunikációban központi szerepet játszó extracelluláris vezikulák szerkezetének és működésének 
vizsgálata terén elért kiemelkedő kutatási eredményei, valamint az immunológia oktatásában végzett magas szintű 
munkája elismeréseként
dr.  Buzás Edit Irén, a  Magyar Tudományos Akadémia doktora, a  Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi 
Kara Genetikai, Sejt- és Immunbiológiai Intézetének igazgatója, egyetemi tanára részére,

a komplex rendszerek adaptációs, tanulási és döntéshozatali mechanizmusainak hálózatos vizsgálata területén 
elért iskolateremtő, a  gyógyszerkutatásban is sikeresen alkalmazott eredményei, valamint a  tudományos élet 
ifjú tehetségeinek felkutatása és pályájának egyengetése érdekében végzett, nemzetközileg is kiemelkedő 
tevékenysége elismeréseként
dr.  Csermely Péter, a  Magyar Tudományos Akadémia levelező tagja, a  Semmelweis Egyetem Általános 
Orvostudományi Kara Orvosi Vegytani, Molekuláris Biológiai és Patobiokémiai Intézetének egyetemi tanára részére,

az orientalisztika, azon belül főként a  turkológia, illetve a  történettudomány területén végzett kiemelkedő 
jelentőségű kutatásai, valamint a  magyar bölcsészettudomány nemzetközi megbecsültségét erősítő 
intézményvezetői és tudományszervezői tevékenysége elismeréseként
dr.  Fodor Pál történész, turkológus, a  Magyar Tudományos Akadémia doktora, a  Magyar Tudományos Akadémia 
Bölcsészettudományi Kutatóközpontjának főigazgatója részére,

a gazdaság- és iparfejlődés, illetve a  nemzetközi kapcsolatok és az  összehasonlító gazdaságpolitika területén 
végzett, főként a  történelmileg megkésett modernizáció problémáival, valamint a  gazdasági növekedési 
folyamatokkal kapcsolatos, jelentős nemzetközi visszhangot kiváltó kutatásai elismeréseként
dr. Kádár Béla, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja, a Magyar Közgazdasági Társaság örökös tiszteletbeli 
elnöke részére,

a zsír- és szénhidrát-anyagcsere betegségek kutatása, valamint megelőzése és terápiája terén elért kiemelkedő 
eredményei, továbbá a  belgyógyászat számos területét magába foglaló, iskolateremtő oktatói munkája 
elismeréseként
dr.  Karádi István Péter, a  Magyar Tudományos Akadémia levelező tagja, a  Semmelweis Egyetem Általános 
Orvostudományi Kara III. számú Belgyógyászati Klinikájának egyetemi tanára részére,

a magyar nyelvtörténet, nyelvjárások, illetve a szociolingvisztika területén folytatott kimagasló színvonalú kutatásai, 
valamint iskolateremtő oktatói és jelentős tudományszervező tevékenysége elismeréseként
dr.  Kiss Jenő, a  Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja, az  Eötvös Loránd Tudományegyetem 
Bölcsészettudományi Kar Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézete Magyar Nyelvtörténeti, Szociolingvisztikai, 
Dialektológiai Tanszékének professor emeritusa részére,

a pulzáló csillagok, exobolygók és kis égitestek asztrofizikájában elért, világszerte elismert kiemelkedő eredményei, 
valamint a  Piszkéstetői Obszervatórium műszerparkjának felújításában végzett munkája, továbbá nagy hatású 
oktatói és tudománynépszerűsítő tevékenysége elismeréseként
dr. Kiss L. László, a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagja, a Magyar Tudományos Akadémia Csillagászati és 
Földtudományi Kutatóközpontjának főigazgatója részére,

a kortárs magyar irodalmat finom lélektani árnyaltságú prózájával és a  mély gondolatiságot visszafogott iróniával 
ötvöző lírájával egyaránt gazdagító életműve, valamint a  magyar–lengyel történelmi és kulturális kapcsolatok 
erősítését szolgáló kutatói, illetve műfordítói tevékenysége elismeréseként
dr.  Kovács István József Attila-díjas és Babérkoszorú díjas költő, író, műfordító, történész, a  Magyar Művészeti 
Akadémia rendes tagja, a krakkói Lengyel Tudományos Akadémia külföldi tagja részére,
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a reformkori magyar irodalom és eszmetörténet területén elért kimagasló kutatási eredményei, a Mozgó Világ élén 
végzett nagy jelentőségű szerkesztői tevékenysége, valamint közéleti és oktatói pályája elismeréseként
dr. Kulin Ferenc József Attila-díjas irodalomtörténész, író, kritikus, szerkesztő részére,

a szerkezeti mechanika, illetve a  határterületi biomechanika területén, különösen az  emberi gerinc kísérleti és 
numerikus biomechanikai vizsgálatában elért, nemzetközileg is figyelemre méltó tudományos eredményei, 
valamint mérnökgenerációk számára meghatározó, iskolateremtő oktatói tevékenysége elismeréseként
Kurutzné dr.  Kovács Márta, a  Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja, a  Budapesti Műszaki és 
Gazdaságtudományi Egyetem Építőmérnöki Kara Tartószerkezetek Mechanikája Tanszékének professor emeritája 
részére,

a szellemi néprajz és a  magyar néphit kiemelkedő kutatójaként a  közép- és délkelet európai hiedelmek 
kölcsönhatásainak kutatásában elért eredményei, valamint a  történelmi antropológia új, tudományközi kutatási 
területének létrehozásában vállalt jelentős szerepe elismeréseként
dr.  Pócs Éva, a  Magyar Tudományos Akadémia doktora, a  Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar 
Társadalmi Kapcsolatok Intézete Néprajz – Kulturális Antropológia Tanszékének professor emeritája részére,

a hazai számítástudomány klasszikus algebrai irányzatának megteremtésében betöltött kimagasló szerepe, 
a gyűrűelmélet, valamint a kommutatív algebra és az algebrai számelmélet algoritmikus kérdéseinek vizsgálatában 
elért eredményei elismeréseként
dr. Rónyai Lajos, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja, a Magyar Tudományos Akadémia Számítástechnikai 
és Automatizálási Kutatóintézetének kutatóprofesszora, a  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem 
Természettudományi Kar Matematika Intézete Algebra Tanszékének egyetemi tanára részére,

kimagasló színvonalú kutatói és tudománypolitikai tevékenysége, a hazai állatorvosképzés megújításában betöltött 
szerepe, valamint az  állatorvosi anatómia oktatását nemzetközileg is elismert oktatóprogramok készítésével új 
alapokra helyező, nagy hatású munkája elismeréseként
dr. Sótonyi Péter Tamás, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, az Állatorvostudományi Egyetem rektora részére,

a geológiai-paleontológiai tudományterület kimagasló kutatóegyéniségeként a  közép-európai térség 
földtörténetének vizsgálatában elért, nemzetközi szinten is kiemelkedő tudományos eredményei elismeréseként
dr.  Vörös Attila, a  Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja, a  Magyar Természettudományi Múzeum 
nyugalmazott főmuzeológusa részére

 a Széchenyi-díjat

adományozom.

Budapest, 2019. március 5.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Budapest, 2019. március 7.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

KEH ügyszám: KEH/01340-2/2019.
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A köztársasági elnök 119/2019. (III. 19.) 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 rendszerváltás harmincadik évfordulója alkalmából, a  szabad Magyarország békés eszközökkel történő 
megteremtésében és a  hazai demokrácia kereteinek kialakításában, illetve megtartásában betöltött kimagasló 
szerepe elismeréseként
dr. Kónya Imre, az Ellenzéki Kerekasztal létrehozását kezdeményező és tevékenységét koordináló Független Jogász 
Fórum alapító elnöke, Magyarország volt belügyminisztere részére a

 MAGYAR ÉRDEMREND 
nagykeresztje 
polgári tagozata;

kiemelkedő pályája során a  magyar balettművészetet máig emlékezetes alakítások sorával gazdagító művészi, 
valamint elkötelezett szakmai tevékenysége elismeréseként
Dózsa Imre Kossuth-díjas és Liszt Ferenc-díjas táncművész, érdemes és kiváló művész, a  Magyar Állami Operaház 
örökös tagja és mesterművésze, a Magyar Táncművészeti Egyetem rector emeritusa részére,

a lézerfizika egyik legelismertebb szaktekintélyeként az  ultragyors lézeres tudományok területén folytatott 
magyarországi kutatások és fejlesztések világszínvonalra emelése érdekében végzett magas színvonalú, példaértékű 
munkája elismeréseként
Gerard Albert Louis Mourou Nobel-díjas fizikus, az  International Center for Zetta-Exawatt Science and Technology 
igazgatója, az Haut College de l’Ecole Polytechnique tagja és professzora részére,

a hazai anyagtudomány, főként a  mikro- és nanoszerkezetű félvezető anyagok kutatása területén elért, 
nemzetközileg is kiemelkedő tudományos eredményei, a  fiatalabb generációk tudományos kibontakozását segítő 
egyetemi oktatói munkája, valamint jelentős tudományszervező tevékenysége elismeréseként
dr.  Gyulai József Széchenyi-díjas fizikus, a  Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja, a  Budapesti Műszaki 
és Gazdaságtudományi Egyetem Villamosmérnöki és Informatikai Kara Elektronikus Eszközök Tanszékének 
professor emeritusa és a  Magyar Tudományos Akadémia Energiatudományi Kutatóközpontja Műszaki Fizikai és 
Anyagtudományi Intézetének tanácsadója részére,

a legújabbkori jogalkotással és a büntetőjog alkalmazásának kérdéseivel kapcsolatos nagy hatású kutatásai, jelentős 
szakértői tevékenysége, valamint a fiatal jogász- és bölcsésznemzedékek oktatásában vállalt szerepe elismeréseként
dr. Kahler Frigyes jogtörténész, a Rendszerváltás Történetét Kutató Intézet és Archívum kutatója, az egykori Veszprém 
Megyei Bíróság nyugalmazott büntetőkollégium-vezetője részére,

Magyarország és a  Dél-afrikai Köztársaság közötti partneri együttműködés kialakításában és elmélyítésében 
betöltött szerepe, valamint az állampolgári jogok érvényre juttatása, illetve az elszámoltathatóság elve iránti szilárd 
elkötelezettség jegyében végzett, mértékadó politikai tevékenysége elismeréseként
Max Vuyisile Sisulu, a Dél-afrikai Köztársaság Nemzetgyűlésének volt elnöke részére,

több évtizedes prózaírói és irodalomtörténészi pályája során alkotott történelmi regényei, a  komikum történetét 
bemutató művei, valamint jelentős film- és irodalomtörténeti tárgyú írásai elismeréseként
dr. Szalay Károly József Attila-díjas író, irodalomtörténész részére a

 MAGYAR ÉRDEMREND 
középkeresztje a csillaggal 
polgári tagozata;
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onkológus szakorvosként, valamint az első magyarországi fej-nyaksebészeti osztály megalapítójaként évtizedeken 
át elhivatottan, betegközpontú hozzáállással végzett gyógyítómunkája elismeréseként
dr. Bánhidy Ferenc fej-nyaksebész, a Semmelweis Egyetem professor emeritusa részére,

a funkcionális anyagok kutatása és innovatív mérnöki alkalmazása területén végzett, nemzetközi szinten is 
kiemelkedő munkája, valamint tudományterülete kapcsolatainak szervezésében, illetve a  mérnöki-kutatói 
utánpótlás nevelésében elért sikerei elismeréseként
Bársony István Széchenyi-díjas villamosmérnök, a  Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja, a  Magyar 
Tudományos Akadémia Energiatudományi Kutatóközpontja Műszaki Fizikai és Anyagtudományi Intézetének 
kutatóprofesszora részére,

Kőszeg infrastrukturális fejlesztése, kulturális és sportéletének élénkítése, valamint nemzetközi kapcsolatainak 
bővítése érdekében végzett több évtizedes, sikeres településvezetői munkája elismeréseként
Básthy Tamás volt országgyűlési képviselő, Kőszeg város volt polgármestere részére,

Magyarország nemzetközi tudományos együttműködési tevékenységének támogatásában, illetve hazánk 
nemzetközi hírnevének erősítésében vállalt szerepe, valamint a  fenntartható vízgazdálkodás globális kérdéseinek 
megválaszolását szolgáló kutatásai elismeréseként
Charles J. Vörösmarty, a City University of New York professzora és intézetvezetője részére,

a hazai egészségipar fejlesztéséhez a  vegyszer nélküli fertőtlenítési eljárás megvalósításával hozzájáruló munkája, 
valamint a  nanomedicina és a  bio-nanotechnológia területén kutatóként és oktatóként elért kiemelkedő 
eredményei elismeréseként
Dékány Imre Széchenyi-díjas vegyész, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja, a Szegedi Tudományegyetem 
Természettudományi és Informatikai Kar Kémiai Intézete Fizikai Kémiai és Anyagtudományi Tanszékének professor 
emeritusa részére,

a Magyarország és Baden-Württemberg tartomány közötti kapcsolatok fejlesztésében betöltött kimagasló szerepe, 
valamint az Andrássy Gyula Budapesti Német Nyelvű Egyetem működéséhez nyújtott támogatása elismeréseként
Guido Wolf, Baden-Württemberg igazság- és Európa-ügyi minisztere részére,

Magyarország iránti elkötelezettsége, valamint a magyar–német, különösen a magyar–bajor kapcsolatok erősítését 
szolgáló tevékenysége elismeréseként
dr.  Hans-Peter Friedrich, a  Bundestag alelnöke, a  Német Szövetségi Köztársaság volt belügyminisztere és volt 
élelmezésügyi és mezőgazdasági minisztere részére,

a magyar–jordán vízügyi és mezőgazdasági együttműködés fejlesztése, valamint a  globális vízügyi problémák 
megoldása érdekében végzett kiemelkedő munkája elismeréseként
dr. Hazim El-Naser, a Jordán Hasemita Királyság volt vízügyi, öntözési és mezőgazdasági minisztere részére,

a belgyógyászat területén több évtizede lelkiismeretesen, kiemelkedő színvonalon végzett gyógyító- és szakmai 
munkája, valamint sokrétű tudományos tevékenysége elismeréseként
dr.  Illés Árpád, a  Magyar Tudományos Akadémia doktora, a  Debreceni Egyetem Klinikai Központ Általános 
Orvostudományi Kara Belgyógyászati Intézetének igazgatóhelyettese, a  Hematológiai Tanszék vezető egyetemi 
tanára részére,

a rendszerváltás utáni közéleti tevékenysége során az egyház és az állam kapcsolatának új alapokra helyezésében, 
valamint az egyházi ingatlanok tulajdonrendezésének elindításában vállalt szerepe elismeréseként
Lukáts Miklós építészmérnök, evangélikus lelkész, az egykori Miniszterelnöki Hivatal egyházi kapcsolatokért felelős 
politikai államtitkára részére,

az újonnan alapított Miskolci Egyházmegye struktúrájának kialakításában végzett munkája, valamint a  hátrányos 
helyzetű gyermekek felzárkóztatása és a romapasztoráció terén elért eredményei elismeréseként
dr. Orosz Atanáz, a Miskolci Egyházmegye püspöke részére,

a magyar balettművészet területén kiemelkedő jelentőségű művészi pályája, nemzetközileg is elismert páratlan 
életműve elismeréseként
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Pártay Lilla, a  nemzet művésze, Kossuth-díjas és Liszt Ferenc-díjas táncművész, koreográfus, érdemes és kiváló 
művész, a Magyar Művészeti Akadémia levelező tagja, a Magyar Állami Operaház örökös tagja és mesterművésze 
részére,

a nemzeti és történelmi emlékhelyek megóvása és megbecsültségének növelése érdekében végzett, kimagasló 
színvonalú munkája elismeréseként
Radnainé dr. Fogarasi Katalin, a Nemzeti Örökség Intézetének főigazgatója részére,

a magyar népzenei értékek megőrzését, valamint zenekultúránk nemzetközi népszerűsítését évtizedek óta 
kimagasló színvonalon szolgáló előadóművészi pályája elismeréseként
Szvorák Katalin Kossuth-díjas és Liszt Ferenc-díjas népdalénekes, előadóművész részére,

az Újszövetség kutatása és oktatása területén végzett több évtizedes értékes munkája, valamint a  II. vatikáni 
zsinat utáni magyar bibliafordítás elkészültében, illetve határainkon inneni és túli terjesztésében vállalt szerepe 
elismeréseként
dr.  Tarjányi Béla szentírástudós, a  Pázmány Péter Katolikus Egyetem Hittudományi Karának professor emeritusa, 
a Szent Jeromos Katolikus Bibliatársulat ügyvezető elnöke részére,

kimagasló színvonalú orvosi, kutatói, oktatói és oktatásszervezői munkája, valamint jelentős egyetemi közéleti 
tevékenysége elismeréseként
dr. Vécsei László Széchenyi-díjas orvos, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja, a Szegedi Tudományegyetem 
Általános Orvostudományi Kar Szent-Györgyi Albert Klinikai Központja Neurológiai Klinikájának tanszékvezető 
egyetemi tanára részére a

 MAGYAR ÉRDEMREND 
középkeresztje 
polgári tagozata

kitüntetést adományozom.

Budapest, 2019. február 28.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Budapest, 2019. március 1.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

KEH ügyszám: KEH/01322-2/2019.



1468 M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2019. évi 46. szám 

A köztársasági elnök 120/2019. (III. 19.) 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–német gazdasági és társadalmi kapcsolatok fejlesztésében vállalt kiemelkedő szerepe, Magyarország 
melletti következetes kiállása, valamint jótékonysági tevékenysége elismeréseként
dr.  Arne Gobert, a  Német Gazdasági Klub elnöke, a  Csodalámpa Alapítvány nagykövete, a  Gobert Tax and Legal 
Ügyvédi Iroda ügyvezető partnere részére,

Magyarország jó hírnevének és kedvező nemzetközi megítélésének erősítése érdekében végzett munkája 
elismeréseként
Arnold Vaatz, a  Bundestag képviselője, a  CDU/CSU-frakció frakcióvezető-helyettese, Szászország volt 
környezetvédelmi és vidékfejlesztési minisztere részére,

a növények kórokozókkal szembeni ellenállóságának kutatása, illetve a hiperszenzitív reakció élettani és biokémiai 
hátterének feltárása terén végzett kutatásai, valamint a  stressz-ellenálló növények biotechnológiai úton történő 
előállításában elért kiemelkedő eredményei elismeréseként
dr. Barna Balázs, a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagja, a Magyar Tudományos Akadémia Agrártudományi 
Kutatóközpontja Növényvédelmi Intézetének kutatóprofesszora, a  Szent István Egyetem Mezőgazdaság- és 
Környezettudományi Kara Növényvédelmi Intézetének egyetemi tanára részére,

a magyar családok védelme, illetve hazánk demográfiai problémáinak megoldása érdekében végzett kimagasló 
színvonalú tudományos, szakmai, valamint társadalmi munkája elismeréseként
dr.  Bártfai György, az  orvostudomány doktora, a  Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar 
Szent-Györgyi Albert Klinikai Központja Szülészeti és Nőgyógyászati Klinikájának professor emeritusa, a  Magyar 
Család- és Nővédelmi Tudományos Társaság tiszteletbeli elnöke részére,

a molekuláris biológia területén végzett több évtizedes, nemzetközileg is elismert kutatói, kiemelkedő oktatói és 
oktatásszervezői, valamint szakmai közéleti tevékenysége elismeréseként
dr. Boros Imre Miklós, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, a Szegedi Tudományegyetem Természettudományi 
és Informatikai Kar Biológia Intézete Biokémiai és Molekuláris Biológiai Tanszékének egyetemi tanára részére,

az emberi méltóság védelmét és a  keresztény értékek nemzetközi szintű képviseletét a  jog, a  filozófia, valamint 
az oktatás területén egyaránt magas szinten szolgáló, értékteremtő munkája elismeréseként
dr. Christiaan Alting von Geusau, a Nemzetközi Teológiai Intézet rektora és professzora részére,

a magyarországi oszmán hódoltság történetének kutatásában elért kimagasló eredményei, a  magyar–török 
kulturális kapcsolatok elmélyítését szolgáló tevékenysége, valamint példaértékű oktatói munkája elismeréseként
dr.  Dávid Géza, a  történelemtudomány doktora, az  Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar 
Orientalisztikai Intézete Török Filológiai Tanszékének egyetemi tanára részére,

a XX. századi magyar irodalom poétikai és hatástörténeti folyamatainak értelmezésével kapcsolatos kutatásai, 
jelentős oktatói tevékenysége, valamint irodalomelméleti és műfajtörténeti tárgyú publikációi elismeréseként
dr. Dobos István, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, a Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Kara Magyar 
Irodalom- és Kultúratudományi Intézetének egyetemi tanára részére,

a magyar–amerikai kapcsolatok elmélyítésében vállalt aktív szerepe, valamint az  üldözött keresztények védelme 
iránti elkötelezettsége elismeréseként
Doug Lamborn, az Amerikai Egyesült Államok Kongresszusának képviselője részére,

négy évtizedes pályája során az  endokrinológia és az  elektrofiziológia területén végzett kutatásai, 
az  orvostanhallgatók képzésében vállalt oktatói munkája, valamint eredményes vezetői tevékenysége 
elismeréseként
dr. Enyedi Péter, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, a Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Kara 
Élettani Intézetének igazgatóhelyettese, egyetemi tanár részére,



M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2019. évi 46. szám 1469

a területi tervezésben, valamint a  területfejlesztésben végzett több évtizedes kutatói, oktatói és szakértői 
tevékenysége elismeréseként
dr. Faragó László János, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, a Magyar Tudományos Akadémia Közgazdaság- 
és Regionális Tudományi Kutatóközpontja Regionális Kutatások Intézetének tudományos tanácsadója, a Széchenyi 
István Egyetem Regionális-tudományi és Közpolitikai Tanszékének egyetemi tanára részére,

a nemzet szolgálatában végzett több évtizedes, szerteágazó közéleti pályafutása elismeréseként
Firtl Mátyás Sándor volt országgyűlési képviselő, a  Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat volt általános 
alelnöke részére,

Magyarország melletti következetes kiállása, valamint hazánk érdekeit szolgáló támogató közéleti tevékenysége 
elismeréseként
Gloria von Thurn und Taxis hercegnő, a regensburgi Thurn und Taxis Ünnepi Játékok alapítója részére,

a fej-nyaki tumordiagnosztika területén elért, nemzetközileg is kiemelkedő kutatási eredményei, valamint 
az  elváltozásoknál alkalmazandó CT és MR vizsgálati protokollok hazai kidolgozásában vállalt szerepe 
elismeréseként
dr. Gődény Mária, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, az Országos Onkológiai Intézet Onkológiai Képalkotó és 
Invazív Diagnosztikai Központjának osztályvezető főorvosa részére,

a diszlokációk tulajdonságainak megismerésében elért, nemzetközileg is figyelemre méltó, jelentős, új kutatási 
irányokat megalapozó eredményei, valamint magas színvonalú oktatói és oktatásszervezői munkája elismeréseként
dr.  Groma István, a  Magyar Tudományos Akadémia doktora, az  Eötvös Loránd Tudományegyetem 
Természettudományi Kar Fizikai Intézete Anyagfizikai Tanszékének tanszékvezető egyetemi tanára részére,

a magyar–azeri együttműködés stratégiai szintre emelésében, valamint az  országaink közötti kulturális és 
tudománydiplomáciai kapcsolatok erősítésében vállalt fontos szerepe elismeréseként
Hafiz Pashayev, az  Azerbajdzsáni Köztársaság külügyminiszter-helyettese, az  azerbajdzsáni ADA Egyetem rektora 
részére,

a rendszer- és irányításelmélet területén elért, nemzetközileg is elismert tudományos eredményei, valamint 
a doktori képzésben, illetve a kutatói utánpótlás kinevelésében végzett kiemelkedő munkája elismeréseként
dr.  Hangos Katalin, a  kémiai tudomány doktora, a  Pannon Egyetem Műszaki Informatikai Kara Villamosmérnöki és 
Információs Rendszerek Tanszékének egyetemi tanára részére,

a nemzetközi imareggeli magyarországi megszervezése, valamint a magyar és a nemzetközi parlamenti imacsoport 
közötti kapcsolatok elmélyítése érdekében végzett munkája elismeréseként
dr.  Harmatta János, az  Országos Orvosi Rehabilitációs Intézet Pszichoszomatikus és Pszichoterápiás Rehabilitációs 
Osztály „Tündérhegy” osztályvezető főorvosa részére,

közel négy évtizedes oktatói-kutatói pályája során az  ökonómia és menedzsment tárgyak oktatási tananyagának 
kidolgozásában, valamint mérnök- és műszakimenedzser-generációk sorának kinevelésében végzett példaértékű 
munkája elismeréseként
dr.  Husti István, a  Magyar Tudományos Akadémia doktora, a  Szent István Egyetem Gépészmérnöki Kar Műszaki 
Menedzsment Intézete Alkalmazott Menedzsment Tanszékének tanszékvezető egyetemi tanára részére,

több évtizedes pályafutása során a  szabadtérépítészet, a  kortárs kerttervezés, illetve a  városökológia és 
a  települések zöldhálózati rendszerének tervezése területén végzett magas színvonalú munkája, valamint 
eredményes oktatói és kutatói tevékenysége elismeréseként
dr. Jámbor Imre, a Budapesti Corvinus Egyetem volt stratégiai és fejlesztési rektorhelyettese, nyugalmazott egyetemi 
tanár, a Magyar Építész Kamara Táj- és Kertépítészeti Tagozatának alapítója és első tagozati elnöke részére,

a központi idegrendszer szabályozásával kapcsolatos, nemzetközileg is kiemelkedő kutatásai, valamint 
a tudományos és az oktatói utánpótlás-nevelésben folytatott eredményes tevékenysége elismeréseként
dr. Karádi Zoltán György, a Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kara Élettani Intézetének igazgatója, 
egyetemi tanár részére,
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a vajdasági magyarok felzárkóztatását számos infrastrukturális beruházás megvalósításával szolgáló kiemelkedő 
tevékenysége elismeréseként
Kern Imre, a Szerb Köztársaság építésügyi, közlekedési és infrastruktúra-fejlesztési államtitkára részére,

Vas megye fejlődése, valamint a  magyarországi kastélyok megmentése érdekében végzett eredményes közéleti 
munkája elismeréseként
Kovács Ferenc volt országgyűlési képviselő, a Vas Megyei Közgyűlés volt elnöke részére,

Magyarország gazdasági fejlesztéséhez szűkebb régióján túl országos és nemzetközi szinten is hozzájáruló, széles 
körű szakmai, illetve közéleti tevékenysége elismeréseként
Kovács Vince, a Vas Megyei Kereskedelmi és Iparkamara elnöke, az Osztrák Köztársaság tiszteletbeli konzulja részére,

a dél-amerikai diaszpórában élő magyarság identitásának megőrzését szolgáló tevékenysége, valamint a  hazai 
turizmus fejlesztéséhez és Magyarország kedvező külföldi megítélésének erősítéséhez hozzájáruló munkája 
elismeréseként
dr. Kraft Péter, a KRAFT & Associates Kft. vezérigazgatója, az egykori Gazdasági Minisztérium volt turisztikai helyettes 
államtitkára részére,

az agrártudomány, illetve az  ágazati agrár- és élelmiszermarketing kutatása területén végzett közel öt évtizedes 
tudományos és oktatói munkája elismeréseként
dr.  Lehota József, a  Magyar Tudományos Akadémia doktora, a  Szent István Egyetem Gazdaság- és 
Társadalomtudományi Kar Üzleti Tudományok Intézete Marketing Módszertani Tanszékének egyetemi tanára 
részére,

a magyar–amerikai kapcsolatok elmélyítésében vállalt szerepe elismeréseként
Michael Harold Coffman, az Amerikai Egyesült Államok Kongresszusának volt képviselője részére,

az anyagtudomány területén folytatott több évtizedes, kimagasló színvonalú oktatói-kutatói munkája, valamint 
oktatás- és tudományszervező tevékenysége elismeréseként
dr.  Nagyné dr.  László Krisztina, a  Magyar Tudományos Akadémia doktora, a  Budapesti Műszaki és 
Gazdaságtudományi Egyetem Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kara Fizikai Kémia és Anyagtudományi Tanszékének 
egyetemi tanára részére,

a magyar–pakisztáni kapcsolatok erősítése, különösen az  országaink közötti kereskedelmi-gazdasági 
együttműködés előmozdítása érdekében végzett munkája elismeréseként
Nasser Nawaz S. Jaffer, a Jaffer Group elnöke részére,

a kereszténység értékeinek hiteles képviselőjeként folytatott lelkipásztori szolgálata és missziós tevékenysége, 
nemzedékek számára meghatározó teológusi és tanári pályája, valamint a  magyar–japán kapcsolatok 
elmélyítésében betöltött szerepe elismeréseként
Nemeshegyi Péter teológus, a Jézus Társasága Magyarországi Rendtartományának tagja részére,

a magyar–vietnámi kapcsolatok előmozdításában vállalt kimagasló szerepe elismeréseként
Nguyễn Cao Lục, a Vietnámi Szocialista Köztársaság Kormányhivatalának miniszterhelyettese részére,

a magyar–vietnámi kapcsolatok kiépítésében vállalt aktív szerepe elismeréseként
Nguyễn Quốc Dũng, a  Vietnámi Szocialista Köztársaság külügyminiszter-helyettese, a  Vietnámi Szocialista 
Köztársaság volt budapesti nagykövete részére,

a magyar–japán gazdasági kapcsolatok fejlesztését cége magyarországi leányvállalatának kiépítésével és folyamatos 
bővítésével szolgáló tevékenysége elismeréseként
Nikkaku Akihiro, a Toray Industries, Inc. elnöke részére,

az analitikai kémia területén elért jelentős kutatási eredményei, valamint több évtizeden át magas színvonalon 
végzett oktatómunkája elismeréseként
dr.  Ohmacht Róbert, a  Magyar Tudományos Akadémia doktora, a  Pécsi Tudományegyetem Általános 
Orvostudományi Kar Biokémiai és Orvosi Kémiai Intézete Analitikai Biokémia Tanszékének professor emeritusa 
részére,
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a pulzáló változócsillagok földi és űrtávcsöves megfigyelésein alapuló több évtizedes kutatómunkája, valamint 
az  ultraprecíz űrfotometria magyarországi meghonosítása érdekében végzett tudományszervező tevékenysége 
elismeréseként
dr.  Paparó Margit, a  Magyar Tudományos Akadémia doktora, a  Magyar Tudományos Akadémia Csillagászati és 
Földtudományi Kutatóközpontja Konkoly Thege Miklós Csillagászati Intézetének kutatóprofessor emeritája, 
nyugalmazott tudományos tanácsadója részére,

a magyarországi vasúti járműgyártás újraindítása, illetve karbantartási rendszerének fejlesztése érdekében végzett 
tevékenysége elismeréseként
Peter André Jenelten, a Svájci Kereskedelmi Kamara elnöke, a Stadler cégcsoport ügyvezető alelnöke részére,

a magyar–német politikai, gazdasági és társadalmi kapcsolatok fejlesztése iránt elhivatott, több évtizedes 
tevékenysége elismeréseként
dr. dr. h.c. Peter Spary, a Német–Magyar Társaság elnöke részére,

a magyar népdal, különösen a csángó dalkultúra kincseit hitelesen tolmácsoló előadóművészete, valamint gazdag 
kidolgozású keramikusművészi alkotásai elismeréseként
Petrás Mária népdalénekes, keramikusművész, a Magyar Művészeti Akadémia rendes tagja részére,

az addikciós viselkedés kutatása és eredményeinek a  függő betegek kezelésében történő alkalmazása terén 
egyaránt kimagasló, innovatív tudományos, oktatói és ellátás-szervezési tevékenysége elismeréseként
dr.  Rácz József, a  Magyar Tudományos Akadémia doktora, az  Eötvös Loránd Tudományegyetem Pedagógiai és 
Pszichológiai Kar Pszichológiai Intézete Pszichológiai Tanácsadás Tanszékének tanszékvezető egyetemi tanára 
részére,

a traumatológia és a kézsebészet területén végzett magas szintű gyógyítómunkája, jelentős tudományos szervező-, 
valamint több évtizedes egyetemi oktatói tevékenysége elismeréseként
dr.  Renner Antal, az  orvostudomány doktora, a  Péterfy KH-RI és Manninger Jenő Országos Traumatológiai 
Intézetének baleseti- és kézsebésze, a Semmelweis Egyetem professor emeritusa részére,

hazánk amerikai egyesült államokbeli pozitív megítélésének erősítése, valamint a  magyarországi és a  kárpátaljai 
gyermekek támogatása érdekében végzett tevékenysége elismeréseként
dr. Róth Sándor, a New York-i székhelyű IBE Trade Corp elnöke, Ukrajna szegedi tiszteletbeli konzulja részére,

a magyar–amerikai kapcsolatok elmélyítésében, valamint az Ohiói Nemzeti Gárda és a Magyar Honvédség közötti 
együttműködés támogatásában vállalt szerepe elismeréseként
Steve Stivers, az Amerikai Egyesült Államok Kongresszusának képviselője részére,

a súlyos betegséggel küzdő, illetve nehéz sorsú gyermekek számára létrehozott tábor vezetőjeként végzett önzetlen 
munkája elismeréseként
Szabadics Zoltán, a Holnapocska Nonprofit Kft. alapítója és ügyvezetője, a Szabadics Zrt. elnöke részére,

a molekuláris genetika és az  onkopatológia területén folytatott magas színvonalú tudományos tevékenysége, 
valamint a jövő szakorvosainak képzése iránt elhivatott oktatói munkája elismeréseként
dr.  Szentirmay Zoltán, az  Országos Onkológiai Intézet Sebészi és Molekuláris Daganatpatológiai Centrumának 
korábbi igazgatója részére,

nemzetközileg is elismert tudományos munkája, valamint a  magyar zsidóság háborús veszteségeinek feltárása, 
illetve az emlékkultúra fejlesztése érdekében több évtizeden át végzett tevékenysége elismeréseként
dr.  Szita Szabolcs, a  Magyar Tudományos Akadémia doktora, a  Holocaust Dokumentációs Központ és 
Emlékgyűjtemény Közalapítvány volt igazgatója, a Soproni Egyetem professor emeritusa részére,

a hazai vízgazdálkodás területén végzett kimagasló, több évtizedes kutatói, oktatói, illetve vezetői munkája 
elismeréseként
dr. Szlávik Lajos, a Magyar Hidrológiai Társaság elnöke részére,

a zsíranyagcsere-zavarok vizsgálatával, illetve a  helytelen táplálkozás és az  érelmeszesedés kockázati tényezőivel 
kapcsolatos kutatásai, valamint nagy hatású oktatói tevékenysége elismeréseként
dr.  Szollár Lajos, az  orvostudomány doktora, a  Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Kara Kórélettani 
Intézetének professor emeritusa részére,
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a rovarferomonok kutatásában, illetve a  növényvédelem szempontjából fontos lepkefajok kémiai ökológiájának 
feltárásában elért nemzetközi szintű tudományos eredményei, valamint a doktoranduszképzésben végzett munkája 
elismeréseként
dr.  Szőcs Gábor, a  Magyar Tudományos Akadémia doktora, a  Magyar Tudományos Akadémia Agrártudományi 
Kutatóközpont Növényvédelmi Intézete Állattani Osztályának tudományos tanácsadója részére,

a magyar–amerikai kapcsolatok elmélyítésében vállalt szerepe elismeréseként
Theodore Poe, az Amerikai Egyesült Államok Kongresszusának volt képviselője részére,

Tolna megye fejlesztésében, valamint a  helyi közigazgatási rendszer átalakításában vállalt jelentős szerepe 
elismeréseként
Tóth Ferenc volt országgyűlési képviselő és Tolna megyei kormánymegbízott, Fadd nagyközség volt polgármestere 
részére,

példaértékű tudományos kutatói, oktatói és tudományszervező tevékenysége, valamint a Kar gazdálkodását segítő 
munkája elismeréseként
dr. Tóth Gábor, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, a Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi 
Kara Orvosi Vegytani Intézetének vezetője, egyetemi tanár részére,

a magyar–vietnámi nemzetgazdasági és pénzügyi együttműködések létrejöttét elősegítő tevékenysége 
elismeréseként
Trần Văn Tá, a Vietnámi Szocialista Köztársaság nyugalmazott pénzügyminiszter-helyettese részére,

a hazai néprajztudomány külföldön is elismert kutatójaként végzett egyedülálló délkelet-ázsiai terepmunkája, 
valamint nagy jelentőségű óceániai és új-guineai kutatásai elismeréseként
dr.  Vargyas Gábor, a  Magyar Tudományos Akadémia doktora, a  Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi 
Kar Társadalmi Kapcsolatok Intézete Néprajz – Kulturális Antropológia Tanszékének egyetemi tanára, 
a  Magyar Tudományos Akadémia Bölcsészettudományi Kutatóközpont Néprajztudományi Intézete Etnológiai 
Témacsoportjának tudományos tanácsadója részére,

a farmakológia területén végzett, kiemelkedő tudományos kutatói pályája, valamint elhivatott oktatói és 
intézetvezetői tevékenysége elismeréseként
dr.  Varró András, a  Magyar Tudományos Akadémia doktora, a  Szegedi Tudományegyetem Általános 
Orvostudományi Kara Farmakológiai és Farmakoterápiai Intézetének tanszékvezető egyetemi tanára, az MTA–SZTE 
Keringésfarmakológiai Kutatócsoport vezetője részére,

a kortárs magyar szórakoztató színház területén nyújtott emlékezetes, magas színvonalú alakításai elismeréseként
Verebély Iván Jászai Mari-díjas színművész részére,

a vízi mikrobiális élőlényegyüttesek ökológiai kutatásában elért, nemzetközi szinten is jelentős tudományos 
eredményei, valamint a kutatói utánpótlás-nevelés és az ismeretterjesztés területén végzett munkája elismeréseként
dr.  Vörös Lajos, a  Magyar Tudományos Akadémia doktora, a  Magyar Tudományos Akadémia Ökológiai 
Kutatóközpontja Balatoni Limnológiai Intézetének kutatóprofessor emeritusa részére,

Magyarország XX. századi történetének feltárásában elért tudományos eredményei, különösen a népbíráskodással, 
illetve az 1956 utáni megtorlásokkal kapcsolatos kutatásai, valamint több évtizedes egyetemi oktatói tevékenysége 
elismeréseként
dr. Zinner Tibor történész, a VERITAS Történetkutató Intézet nyugalmazott levéltárvezetője részére a

 MAGYAR ÉRDEMREND 
tisztikeresztje 
polgári tagozata;

több mint négy évtizedes, kiemelkedő színvonalú szakmai tevékenysége elismeréseként
dr.  Dános Valér nyugállományú rendőr vezérőrnagy, a  Belügyminisztérium Vezetőképzési, Továbbképzési és 
Tudományszervezési Főosztályának nyugalmazott főosztályvezetője, továbbképzési főtanácsadó részére,
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a tömeges bevándorlás okozta válsághelyzet kezelésében közreműködő honvédségi erők középszintű vezetése 
során végzett kiemelkedő tervező és irányító tevékenysége elismeréseként
Oláh József ezredes, a  Magyar Honvédség Összhaderőnemi Parancsnoksága Törzsosztály volt osztályvezetője 
részére a

 MAGYAR ÉRDEMREND 
tisztikeresztje 
katonai tagozata

kitüntetést adományozom.

Budapest, 2019. február 28.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Budapest, 2019. március 1.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

KEH ügyszám: KEH/01323-2/2019.

A köztársasági elnök 121/2019. (III. 19.) 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 moldvai és gyimesi csángó, illetve székelyföldi magyar emberek mindennapjait kivételes érzékenységgel 
megörökítő, dokumentarista stílusú fotográfiái elismeréseként
Ádám Gyula fotó- és grafikusművész részére,

a magyar–kazah gazdasági kapcsolatok fejlesztését elősegítő tevékenysége elismeréseként
Akdrasev Ibragim Sijapovics, a Neftestroiservice Ltd vállalat tulajdonos-vezérigazgatója részére,

műfajgazdag költői, írói életműve, valamint több évtizedes irodalomtörténészi és szerkesztői tevékenysége 
elismeréseként
András Sándor József Attila-díjas költő, író, irodalomtörténész, irodalomkritikus részére,

a magyar cirkuszművészet népszerűsítését, illetve hagyományainak megőrzését szolgáló művészi munkája 
elismeréseként
Axt László Jászai Mari-díjas artistaművész részére,

a magyar irodalomtudomány és a  folklórhagyományok kutatása, valamint a  roma közösség felzárkóztatási 
lehetőségeinek vizsgálatával kapcsolatos munkája elismeréseként
dr. Bálint Péter József Attila-díjas író, a Debreceni Egyetem Gyermeknevelési és Gyógypedagógiai Karának dékánja, 
az Irodalmi, Kommunikációs, Kulturális Antropológiai Tanszék tanszékvezető egyetemi tanára részére,
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Magyarország melletti következetes kiállása, valamint hazánk külföldi jó hírnevének erősítése érdekében végzett 
tevékenysége elismeréseként
Beatrix von Schönburg-Glauchau grófnő részére,

a gyergyói magyarság megmaradása, illetve múltjának feltárása érdekében végzett magas színvonalú munkája, 
hiánypótló könyvei és publikációi, valamint jelentős tudománynépszerűsítő tevékenysége elismeréseként
dr. Becsek-Garda Dezső Kálmán szociológus, történész, a Babeş-Bolyai Tudományegyetem egyetemi docense részére,

a magyar kulturális életet prózai és zenés színházi rendezései mellett jelentős színházvezetői, illetve társulatteremtő 
munkájával gazdagító pályája elismeréseként
Béres Attila rendező, a Miskolci Nemzeti Színház ügyvezető igazgatója részére,

Bács-Kiskun megye gazdaságának fejlesztését, valamint a  vállalat beszállítói körének bővítését szolgáló több 
évtizedes, kiemelkedően eredményes vezetői tevékenysége elismeréseként
Bíró Attila, a kecskeméti székhelyű Knorr-Bremse Fékrendszerek Kft. vezérigazgatója részére,

a fejlődési rendellenességek megelőzésére irányuló kora gyermekkori fejlesztés hazai kidolgozásában vállalt 
szerepe, valamint a  megkésett vagy eltérő fejlődésű gyermekek családjainak megsegítése érdekében végzett 
munkája elismeréseként
Czeizel Barbara, a Budapesti Korai Fejlesztő Központ intézményigazgatója részére,

Magyarország épített örökségének megőrzése érdekében végzett, számos emblematikus épület és műemlék 
rekonstrukcióját magába foglaló, több évtizedes munkája elismeréseként
Czigler Ágoston László építőmérnök, a Hansa Kft. ügyvezető igazgatója részére,

Magyarország iránti elkötelezettsége, valamint az  anyaországi és határon túli magyar fiatalok oktatása területén 
végzett magas színvonalú munkája elismeréseként
prof. David Patrick Venter, a  Mathias Corvinus Collegium vendégprofesszora, nemzetközi tanácsadó testületének 
tagja, pszichológus, a University of Cape Town, a University of Stellenbosch és a Trinity Collage Dublin professzora, 
a Vlerick Business School tiszteletbeli professzora részére,

a magyar gazdaság, különösen a hazai acélipar fejlesztésében betöltött jelentős szerepe elismeréseként
Derczó István, a sárospataki Weinberg ’93 Építő Kft. alapítója és ügyvezető igazgatója részére,

a magyar és bolgár irodalmat egyaránt különleges színekkel gazdagító, magas színvonalú prózaírói életműve 
elismeréseként
Doncsev Toso író, műfordító részére,

az Operaház előadásainak sikeréhez hozzájáruló magas színvonalú, négy évtizedes szakmai munkája elismeréseként
Döme István, a Magyar Állami Operaház nyugalmazott főügyelője részére,

a krónikus, illetve gyógyíthatatlan betegségben szenvedők fájdalmainak enyhítése érdekében az  invazív 
fájdalomcsillapítás hazai bevezetésével végzett, iskolateremtő munkája elismerésként
dr.  Embey-Isztin Dezső, az  Országos Onkológiai Intézet Fájdalom Ambulanciájának osztályvezető főorvosa, a  Pécsi 
Tudományegyetem címzetes egyetemi docense részére,

a magyar cirkuszművészet népszerűsítését és hagyományainak megőrzését szolgáló tevékenysége elismeréseként
Eötvös Tibor artistaművész, az Eötvös Cirkusz alapítója részére,

a magyar táncművészet értékeinek közvetítése iránt elkötelezett, példamutató szakmai munkája elismeréseként
Ertl Péter, a Nemzeti Táncszínház ügyvezető igazgatója részére,

a polgári, konzervatív értékrend képviselete iránt elhivatott, magas színvonalú szakmai munkája elismeréseként
Farkas Boglárka újságíró, az ECHO TV volt vezérigazgatója részére,

Kecskemét város építészeti hagyományainak és a  társművészeti ágak értékeinek korszerű ötvözésére épülő, 
iskolateremtő szakmai és oktatói munkája elismeréseként
dr. Farkas Gábor Ybl Miklós-díjas építészmérnök, a Pécsi Tudományegyetem címzetes egyetemi tanára részére,
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a rendszerváltás után újrainduló katolikus oktatásban végzett kimagasló színvonalú tanári és iskolavezetői 
tevékenysége, valamint elhivatott lelkipásztori szolgálata elismeréseként
Görbe László, a kecskeméti Szentháromság Plébánia plébánosa, a budapesti Szent Margit Gimnázium nyugalmazott 
igazgatója részére,

a hazai analitikai kémiai kutatások, azon belül az elválasztástudomány területén végzett, nemzetközileg is elismert 
munkája, valamint a tudományos tehetséggondozásban elért eredményei elismeréseként
dr. Hajós Péter vegyészmérnök, a Pannon Egyetem Mérnöki Kar Kémia Intézete Analitikai Kémia Intézeti Tanszékének 
nyugalmazott egyetemi docense részére,

a magyar–üzbég gazdasági és kulturális kapcsolatok fejlesztése, valamint Magyarország pozitív megítélésének 
erősítése érdekében végzett sokoldalú, eredményes tevékenysége elismeréseként
Ibragimov Ikram Ibragimovich, a Hamkorbank elnök-tulajdonosa részére,

a határon túli szórványban élő magyar közösségek érdekében végzett több évtizedes tevékenysége elismeréseként
Jámborné Benkei Ildikó, a  Kossuth Rádió kiemelt szerkesztő-műsorvezetője, a Vasárnapi Iskola Alapítvány alapítója 
részére,

a szív- és érsebészet területén folytatott több évtizedes, kimagasló színvonalú szakmai, kutatói, valamint oktatói 
munkája elismeréseként
dr. Járányi Zsuzsanna PhD érsebész, a Semmelweis Egyetem Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinikája Érsebészeti 
Tanszékének nyugalmazott egyetemi docense részére,

a magyar–lengyel történeti kapcsolatok feltárása, valamint a  két nemzet közös múltjának, hagyományainak 
megismertetése és barátságának ápolása érdekében végzett munkája elismeréseként
dr. Jarosław Szarek történész, a varsói Nemzeti Emlékezet Intézetének elnöke részére,

a modern kori közép-európai és magyar politikatörténet területén folytatott kimagasló tudományos, közéleti 
és publikációs munkája, valamint Magyarország hiteles külföldi bemutatása érdekében végzett tevékenysége 
elismeréseként
José Luis Orella Martínez, a  CEU San Pablo Egyetem és a  spanyolországi Nemzeti Távoktatási Egyetem egyetemi 
tanára részére,

a fenntartható erdő- és vadgazdálkodás területén végzett négy évtizedes munkája, valamint a  megújuló 
energiaforrásként hasznosítható erdei biomassza felhasználásában elért kutatási eredményei elismeréseként
dr. Jung László György, az Egererdő Erdészeti Zrt. vezérigazgatója részére,

a Mindennapos éneklés nevű országos konferenciák megszervezése, valamint a  Liszt Ferenc Zeneművészeti 
Egyetem Kodály Intézete továbbképzési szakmai anyagának kidolgozása érdekében végzett példaértékű munkája 
elismeréseként
dr.  Kismartony Katalin, az  Eötvös Loránd Tudományegyetem Tanító- és Óvóképző Kara Ének-zenei Tanszékének 
egyetemi docense, a Wéber István Női Kar kórusvezetője részére,

több évtizedes oktatói, szakmai és tudományos pályája, valamint a  miskolci közgazdászképzés fejlesztése 
érdekében végzett eredményes tevékenysége elismeréseként
dr.  Kocziszky György, a  Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar Világ- és Regionális Gazdaságtan Intézete 
Regionális Gazdaságtan Tanszékének egyetemi tanára részére,

a muravidéki magyarság anyanyelvhasználati lehetőségeinek megtartásához hozzájáruló, sokrétű kutatói, oktatói, 
tankönyvírói és közéleti tevékenysége elismeréseként
dr.  Kolláth Anna, a  Maribori Egyetem Bölcsészettudományi Kara Magyar Nyelv és Irodalom Tanszékének egyetemi 
tanára részére,

a magyar könnyűzenei kultúrát előadóművészként és zeneszerzőként egyaránt gazdagító és határainkon túl is 
népszerűsítő pályafutása elismeréseként
Koncz Tibor zeneszerző, zongorista, dobos részére,
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több mint három évtizedes balettművészi pályafutása, valamint a  táncművészképzés minden területére kiterjedő, 
sokrétű oktatói munkája elismeréseként
Koren Tamás táncművész, balettmester, a  Magyar Táncművészeti Egyetem Táncművészképző Intézete Klasszikus 
Balett Tanszékének professor emeritusa részére,

az operairodalom legjelentősebb basszusszerepeiben nyújtott emlékezetes, külföldön is sikeres alakításai 
elismeréseként
dr. Kovács István Liszt Ferenc-díjas operaénekes részére,

az autista emberek országos szintű ellátásának, valamint életminőségének javítása érdekében végzett szakmai és 
érdekképviseleti munkája elismeréseként
Kővári Edit, az Autisták Országos Szövetségének elnöke részére,

több évtizedes művészi pályája során létrehozott, a világ számos pontján megtalálható köztéri szobrai, különösen 
Raoul Wallenberg svéd diplomatának emléket állító alkotásai elismeréseként
Kraitz Gusztáv szobrászművész részére,

a betegek szolgálatában végzett gyógyítómunkája, valamint a  magyar történelmi hagyományok és Mindszenty 
József bíboros emlékének ápolása érdekében folytatott szervezőtevékenysége elismeréseként
dr.  Lipthay Erzsébet nyugalmazott gyermekorvos, a  Szilágyi Erzsébet Nőegylet, a  Pro Arte et Natura Alapítvány és 
az Iparművészeti Múzeum Baráti Kör társalapítója részére,

a magyar népdalok és egyházi népénekek tolmácsolását, valamint népszerűsítését magas színvonalon szolgáló 
előadóművészi, illetve zenepedagógusi tevékenysége elismeréseként
Maczkó Mária népdalénekes, a turai Bartók Béla Művelődési Ház és Könyvtár művészeti vezetője részére,

az angol–magyar kétnyelvű lexikográfia területén végzett, több mint 50 szótár megírását, illetve szerkesztését 
magába foglaló munkája, valamint az egyetem angol tanszékének megalapításában vállalt szerepe elismeréseként
dr. Magay Tamás lexikográfus, a Károli Gáspár Református Egyetem nyugalmazott egyetemi tanára részére,

a testnevelés-oktatás területén végzett több évtizedes munkája, valamint a KIDS kupa létrehozásában és rendszeres 
megszervezésében vállalt szerepe elismeréseként
Magó Gábor Gyula nyugalmazott pedagógus, a  Katolikus Diáksportért Alapítvány kuratóriumi elnöke, a  Katolikus 
Iskolák Diák Sportszövetségének alapítója és tiszteletbeli elnöke részére,

a magyar–brit kulturális kapcsolatok erősítését, valamint Bartók Béla életművének és emlékének méltó megőrzését 
sokrétűen szolgáló tevékenysége elismeréseként
Malcolm Gillies, az  Australian National University professor emeritusa, a  King’s College London tudományos 
főmunkatársa részére,

az európai és magyarországi zsidó közösségek közötti kapcsolatok ápolása, valamint hazánk pozítiv megítélésének 
erősítése érdekében végzett tevékenysége elismeréseként
Menachem Margolin, az Európai Zsidó Szövetség alapító elnöke részére,

a hazai csecsemő- és kisgyermeknevelő szakképzés területén végzett magas színvonalú munkája, valamint 
példaértékű oktatói, illetve szakmai közéleti tevékenysége elismeréseként
Mészárosné dr. Darvay Sarolta, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Tanító- és Óvóképző Kara Természettudományi 
Tanszékének tanszékvezető egyetemi docense részére,

a levéltári integráció végrehajtásában betöltött jelentős szerepe, valamint az  intézmény informatikai rendszerének 
fejlesztése érdekében végzett eredményes munkája elismeréseként
dr. Mikó Zsuzsanna, a Magyar Nemzeti Levéltár általános főigazgató-helyettese részére,

a demokratikus Magyarország megszületése érdekében végzett, többek között a szamizdat irodalom terjesztését is 
magába foglaló, sokoldalú művészeti és közéleti tevékenysége, valamint az  1956-os forradalom és szabadságharc 
emlékének megőrzését szolgáló munkája, példaértékű életútja elismeréseként
Molnár Tamás képzőművész, író, publicista, az Inconnu művészcsoport alapítója részére,
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a rovarközösségi ökológia, illetve a zoocönológia területén végzett nagy hatású kutatásai, az egyenesszárnyúak és 
az élőhelyükül szolgáló növénytársulások kapcsolatáról készített jelentős összefoglaló tanulmányai, valamint a fiatal 
kutatók szakmai előmenetelét segítő tevékenysége elismeréseként
dr. Nagy Barnabás, a Magyar Tudományos Akadémia Agrártudományi Kutatóközpontja Növényvédelmi Intézetének 
nyugalmazott tudományos tanácsadója, a Magyar Természettudományi Múzeum munkatársa részére,

több évtizedes tudományos pályája során a  környezetvédelmi biokémia és a  biotechnológia területén elért 
eredményei, valamint az  alkalmazott kutatások hazai újjászervezésében betöltött szerepe, illetve szerteágazó, 
a hazai és külhoni magyar felsőoktatást egyaránt érintő tudományszervező tevékenysége elismeréseként
dr. Nemcsók János, a biológiai tudomány doktora, a Szegedi Tudományegyetem Természettudományi és Informatikai 
Kar Biológiai Intézete Biokémiai és Molekuláris Biológiai Tanszékének egyetemi tanára részére,

1956-os szerepvállalása, valamint a  forradalom és szabadságharc emlékének megőrzését, illetve szellemiségének 
továbbadását szolgáló tevékenysége elismeréseként
dr. Oláh Vilmos nyugalmazott sebész főorvos részére,

a seattle-i magyar közösségért végzett több évtizedes, szerteágazó munkája elismeréseként
Pearman Katalin, Magyarország seattle-i tiszteletbeli konzulja, a Washingtoni Magyar Amerikai Szövetség korábbi 
alelnöke részére,

az ausztráliai magyarság lelki megújulása és nemzeti identitásának megerősítése érdekében végzett szolgálata 
elismeréseként
Péterffy Kund, az  Ausztráliai Magyar Református Egyház – Új-Dél-Walesi és Australian Capital Territory-i 
Egyházkerületének lelkésze részére,

a magyar–amerikai üzleti kapcsolatok fejlesztését sokoldalúan és elkötelezetten szolgáló tevékenysége 
elismeréseként
Phillip Aronoff, Magyarország volt houstoni tiszteletbeli főkonzulja és tiszteletbeli külgazdasági tanácsosa részére,

a magyar–görög kapcsolatok fejlesztése, valamint a  magyarországi görög kisebbség hagyományainak ápolása 
érdekében évtizedeken át végzett munkája elismeréseként
Politidu Márta, az Országgyűlés Hivatalának szakértője részére,

a hazai birkózósport nemzetközi sikereihez versenyzőként és edzőként egyaránt hozzájáruló, kiemelkedően 
eredményes tevékenysége elismeréseként
Rácz Lajos olimpiai ezüstérmes, világ- és kétszeres Európa-bajnok birkózó, mesteredző részére,

a közép-európai történelmi, politikai és társadalmi folyamatok hiteles bemutatását szolgáló, valamint a keresztény-
páneurópai eszmét publicisztikáiban és társadalmi szerepvállalásaiban egyaránt elkötelezetten erősítő 
tevékenysége elismeréseként
Ramón Pérez-Maura García, az ABC spanyol napilap igazgatóhelyettese részére,

közel négy évtizedes értékmentő és értékteremtő pályája, valamint Miskolc város arculatának építészeti kialakítása 
érdekében végzett tevékenysége elismeréseként
Rostás László Ybl Miklós- és Pro Architectura díjas építész, Miskolc Megyei Jogú Város volt főépítésze részére,

a falazott és vasbeton tartószerkezetekkel kapcsolatos kiemelkedő kutatási eredményei, valamint a  szakmai 
utánpótlás nevelésében végzett fáradhatatlan munkája elismeréseként
dr.  Sajtos István, a  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Építészmérnöki Kara Szilárdságtani és 
Tartószerkezeti Tanszékének tanszékvezető egyetemi docense részére,

négy évtizedes erdészeti, illetve erdőmérnöki pályafutása során végzett magas színvonalú szakmai és eredményes 
vezetői munkája elismeréseként
Schumacher István a  VERGA Veszprémi Erdőgazdaság Zrt. nyugalmazott vezérigazgatója, a  Zirci Erdészet volt 
igazgatója részére,
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több évtizedes pályafutása során számos jelentős budapesti műemléképület igényes rekonstrukciójának 
megvalósításában végzett, kimagasló színvonalú munkája elismeréseként
Szalay Tihamér Ybl Miklós-díjas építész, az MD Studio Építész Iroda vezető tervezője részére,

a drámairodalom jelentős szerepeit magába foglaló, nagy ívű és emlékezetes színészi alakításai, valamint kulturális 
értékőrző tevékenysége elismeréseként
Szarvas József Jászai Mari-díjas színművész, érdemes és kiváló művész, a Magyar Művészeti Akadémia rendes tagja 
részére,

a Hajós Alfréd Terv kidolgozása és sikeres megvalósítása érdekében végzett munkája elismeréseként
dr. Székely Mózes fizikus-szociálpszichológus, a Magyar Egyetemi-Főiskolai Sportszövetség főtitkára, a Felsőoktatási 
Tervezési Testület korábbi elnöke, az  Eötvös Loránd Tudományegyetem Pedagógiai és Pszichológiai Karának 
tudományos főmunkatársa, tízszeres ironman részére,

Hajdú-Bihar megye és Hajdúnánás város fejlesztését sokrétűen szolgáló, kiemelkedő színvonalú munkája 
elismeréseként
Szólláth Tibor Zoltán, Hajdúnánás város polgármestere, a  Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Hajdú-Bihar megyei 
elnöke, volt országgyűlési képviselő részére,

a hazai birkózósport nemzetközi sikereihez szövetségi kapitányként és edzőként is hozzájáruló, kiemelkedően 
eredményes tevékenysége elismeréseként
Szőnyi János birkózó mesteredző, egykori szövetségi kapitány, a Magyar Birkózó Szövetség Bajnokok és Mesteredzők 
Bizottságának elnöke részére,

több évtizedes pályafutása során a  magyar rockzene területén zeneszerzőként, dalszövegíróként és 
előadóművészként elért sikerei elismeréseként
Szűcs Antal Gábor zeneszerző, a Skorpió és a Dinamit együttes gitárosa, a Latin Duó tagja részére,

a magyar–japán gazdasági kapcsolatok fejlesztésében betöltött szerepe, valamint Magyarország gazdasági 
teljesítményét a hazánkban megvalósuló japán beruházások bővítésével erősítő tevékenysége elismeréseként
Takeucsi Kacuhiko, a Denso Corporation ügyvezető igazgatója részére,

a magyar–dél-afrikai üzleti kapcsolatok fejlesztése érdekében végzett munkája, valamint konzuli tevékenysége 
elismeréseként
dr. Tóth László István, Magyarország durbani tiszteletbeli konzulja részére,

szakmai elhivatottságával a  pályakezdő orvosok számára is követendő példát nyújtó, magas színvonalú munkája 
elismeréseként
dr. Vácity József, az egri Markhot Ferenc Oktatókórház és Rendelőintézet főigazgatója részére,

Vas megye és Lukácsháza község fejlesztése érdekében folytatott magas színvonalú közéleti tevékenysége 
elismeréseként
dr. Vágó Attila, Lukácsháza község alpolgármestere, a Vas Megyei Közgyűlés volt alelnöke részére,

a magyar színházi életet gazdagító, példaértékű szakmai alázattal végzett rendezői tevékenysége elismeréseként
Viktor Anatoljevics Rizsakov rendező, színészpedagógus, díszlet- és jelmeztervező részére,

a magyarországi holokauszt áldozatainak és hőseinek emlékét megőrző, valamint Raoul Wallenberg svéd diplomata 
bátor tetteinek széles körű megismertetését szolgáló tevékenysége elismeréseként
Wácz Katalin, a Raoul Wallenberg Egyesület tiszteletbeli elnökségi tagja részére,

a történelemtudomány területén végzett magas színvonalú tudományos és oktatói munkája, valamint értékteremtő 
közéleti tevékenysége elismeréseként
dr.  Zachar Péter Krisztián, a  Nemzeti Közszolgálati Egyetem Nemzetközi és Európai Tanulmányok Kara Nemzetközi 
Kapcsolatok és Diplomácia Tanszékének tanszékvezető egyetemi docense, a  Keresztény Értelmiségiek Szövetsége 
Budapest-belvárosi csoportjának elnöke részére,
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a magyar–lengyel történeti és kulturális kapcsolatok bemutatása, közös hagyományaink ápolása, valamint kultúránk 
lengyelországi népszerűsítése érdekében végzett munkája elismeréseként
Ziemowit Koźmiński, a Varsói Királyi Vár – Múzeum igazgatóhelyettese részére a

 MAGYAR ÉRDEMREND 
lovagkeresztje 
polgári tagozata;

a haza védelme és a  nemzet biztonsága érdekében végzett kiemelkedően eredményes tevékenysége 
elismeréseként
Dezső Sándor vezérőrnagy, a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat főigazgató-helyettese részére,

az 1956-os forradalom és szabadságharc szellemiségének megőrzését szolgáló tevékenysége elismeréseként
Dömötör Zoltán Csaba rehabilitált százados, az 1956 Magyar Nemzetőrség elnöke részére,

több évtizedes rendőri pályafutása, valamint a hazai rendészeti képzésben nyújtott kiemelkedő színvonalú oktatói 
munkája elismeréseként
dr.  Havasi Zoltán címzetes rendőr dandártábornok, rendőrségi főtanácsos, a  Nemzeti Közszolgálati Egyetem 
Rendészettudományi Kar Közjogi és Rendészettani Intézete Rendészeti Vezetéstudományi Tanszékének 
mesteroktatója, a Rendőr és Határőr Nyugdíjas Egyesületek Országos Szövetségének elnöke részére,

a Magyar Honvédség logisztikai támogatórendszerének szakmai irányítása és fejlesztése, valamint erőforrás-
gazdálkodásának hatékony felhasználása érdekében végzett munkája elismeréseként
Kaposvári László Zoltán dandártábornok, a  Magyar Honvédség Parancsnokságának logisztikai és gazdálkodási 
csoportfőnöke részére,

a poligráfos hazugságvizsgálati módszer hazai bevezetésében, szakirányításában és folyamatos fejlesztésében 
végzett kimagasló színvonalú munkája elismeréseként
Krispán István nyugállományú rendőr ezredes, a  Nemzeti Szakértői és Kutatóközpont Szolgáltatási Főosztálya 
Poligráfos Osztályának szakügyintézője részére,

gazdasági szakterületen végzett közel három évtizedes, példaértékű szolgálati tevékenysége elismeréseként
Meichl Géza rendőr dandártábornok, a  Budapesti Rendőr-főkapitányság gazdasági rendőrfőkapitány-helyettese 
részére,

a minisztérium vagyonkezelésébe tartozó értékek használatának szabályozása terén végzett magas színvonalú 
munkája elismeréseként
Nagy Attila ezredes, a Honvédelmi Minisztérium Vagyonfelügyeleti Főosztályának főosztályvezetője részére,

több mint három évtizedes katonai oktatói szolgálata során végzett kiemelkedő színvonalú munkája elismeréseként
dr.  Pohl Árpád dandártábornok, a  Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző Karának 
dékánja, Katonai Logisztikai Intézetének igazgatója, Hadtáp és Katonai Közlekedési Tanszékének egyetemi docense 
részére,

a Magyar Honvédség híradó és informatikai projektjeinek megvalósításában végzett munkája elismeréseként
Pristyák János ezredes, a  Magyar Honvédség vitéz Szurmay Sándor Budapest Helyőrség Dandár MH Híradó és 
Informatikai Rendszerfőközpont parancsnoka részére,

több évtizedes, kimagasló színvonalú szakmai és vezetői tevékenysége elismeréseként
Pungor János rendőr ezredes, a  Somogy Megyei Rendőr-főkapitányság rendészeti rendőrfőkapitány-helyettese 
részére,
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közel három évtizedes, kiemelkedő színvonalú szolgálati tevékenysége elismeréseként
dr.  Somssich Gabriella rendőr dandártábornok, az  Országos Rendőr-főkapitányság Ellenőrzési Szolgálatának 
szolgálatvezetője részére a

 MAGYAR ÉRDEMREND 
lovagkeresztje 
katonai tagozata

kitüntetést adományozom.

Budapest, 2019. február 28.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Budapest, 2019. március 1.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

KEH ügyszám: KEH/01324-2/2019.

A köztársasági elnök 122/2019. (III. 19.) 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 XX. századi magyar és lengyel történelem eseményeinek emléket állító köztéri alkotások létrehozásában vállalt 
szerepe, valamint a két nemzet közötti szolidaritás bemutatását szolgáló munkája elismeréseként
Adam Siwek történész, a  varsói Nemzeti Emlékezet Intézete Harc és Mártíromság Emlékét Megörökítő Irodájának 
igazgatója részére,

a magyar–azeri kulturális kapcsolatok erősítését szolgáló tevékenysége, valamint számos nagy sikerű bakui magyar 
zenei rendezvény megvalósításában betöltött szerepe elismeréseként
Afet Mikayilov, a Muslim Magomayev Azerbajdzsáni Állami Akadémiai Filharmónia igazgatóhelyettese részére,

a gyűrűelmélet egyik vezető hazai szakértőjeként végzett magas színvonalú, példaértékű kutatói és oktatói 
munkája, valamint szakmai közéleti tevékenysége elismeréseként
Ágoston István matematikus, az  Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Kar Matematikai Intézete 
Algebra és Számelmélet Tanszékének egyetemi docense részére,

az ausztráliai magyar nyelvű oktatás területén végzett több évtizedes munkája elismeréseként
Albecz Judit, az AJ Legal ügyvédi iroda vezető ügyvédje és tulajdonosa, ausztráliai magyar nyelvtanár részére,

a magyarországi zsidóság történetének széles körű bemutatása, valamint a  brüsszeli magyar zsidó közösség 
támogatása érdekében végzett tevékenysége elismeréseként
Avi Tawil, az Európai Zsidó Közösségi Központ ügyvezető igazgatója részére,
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a galambtenyésztés és a  postagalambászat népszerűsítését sokrétűen szolgáló szervezőtevékenysége 
elismeréseként
Bacskai Sándor postagalambász, a Magyar Postagalambászokért Alapítvány alapítója és elnöke részére,

az erdélyi magyarság hitéletének gazdagítása és nemzeti öntudatának megerősítése érdekében végzett odaadó 
szolgálata elismeréseként
Bálint Emil, a Csíkszeredai Szent Ágoston Plébánia plébánosa részére,

a település fejlesztése és lakóinak képviselete érdekében végzett példaértékű munkája elismeréseként
Balogh József, Szabadkígyós község polgármestere részére,

a segítségre szoruló gyermekek felkarolása és a  nehéz helyzetben lévő emberek támogatása érdekében végzett 
tevékenysége, valamint emberségre és hazaszeretetre nevelő pedagógusi munkája elismeréseként
Balogh Sándor nyugalmazott pedagógus részére,

a hazai idősgyógyászati ellátás területén végzett példaértékű, holisztikus szemléletű gyógyítómunkája 
elismeréseként
dr.  Bank Gyula Zsolt, a  Bács-Kiskun Megyei Kórház Krónikus Belgyógyászati Osztályának osztályvezető főorvosa 
részére,

a szlovákiai magyar közösség és kultúra szolgálatában végzett több évtizedes településvezetői munkája 
elismeréseként
Bárdos Gábor, Somorja város volt polgármestere részére,

a kárpátaljai magyarság megmaradása, valamint jogainak védelme érdekében végzett felelősségteljes közéleti 
tevékenysége elismeréseként
Barta József, a  Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség ügyvezető alelnöke, a  Kárpátaljai Megyei Tanács első 
elnökhelyettese részére,

a floridai magyar diaszpóra, illetve a  helyi református közösségek körében végzett több évtizedes önzetlen 
szolgálata elismeréseként
Bodor Péter Pál, a Sarasotai Magyar Keresztyén Egyház lelkipásztora részére,

az együttes működése és kiegyensúlyozott pénzügyi helyzetének biztosítása érdekében végzett magas színvonalú 
munkája elismeréseként
Bóka Tibor, a Honvéd Együttes Művészeti Nonprofit Kft. gazdasági igazgatója részére,

a kyokushin karate hazai és nemzetközi népszerűsítése, illetve fejlesztése érdekében végzett tevékenysége 
elismeréseként
Borza József, az Oyama Karate Kyokushin Hungary Egyesület elnöke részére,

a Felvidéken élő magyarság megmaradása, valamint kultúrájának és hagyományainak ápolása érdekében végzett 
munkája elismeréseként
Czajlik Jenő, a Magyar Közösség Pártja Dunatőkési Helyi Szervezetének elnöke, a Czajlik Ranch igazgatója részére,

a magyar építészeti közízlés formálásában, illetve a  szakmai közélet alakításában vállalt aktív szerepe, valamint 
szakírói, szerkesztői és kiadói tevékenysége elismeréseként
Csanády Pál építészmérnök, a Metszet című folyóirat főszerkesztője részére,

Márton Áron püspök mellett végzett titkári munkája, valamint a kommunista elnyomás éveiben Jakab Antal püspök, 
illetve Bálint Lajos és Jakubinyi György érsekek melletti több évtizedes szolgálata elismeréseként
Ft. Msgr. Csíki Dénes pápai káplán, kanonok, a Nyárádköszvényesi Római Katolikus Plébánia plébánosa részére,

a terület- és gazdaságfejlesztés témaköreiben folytatott kutatói tevékenysége, valamint több sikeres kutatótábor 
megszervezését is magába foglaló oktatói munkája elismeréseként
Csizmadiáné dr.  Czuppon Viktória, a  Pannon Egyetem Gazdaságtudományi Kara Vállalatgazdaságtan Intézeti 
Tanszékének egyetemi docense részére,
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az 1956-os forradalom és szabadságharc emlékének ápolását fáradhatatlanul szolgáló, több évtizedes munkája 
elismeréseként
Égi Pál, az 56-os Szövetség országos elnöke részére,

három és fél évtizedes lelkipásztori szolgálata során a  helyi közösség lelki, illetve kulturális életének gazdagítása, 
valamint a határon túli magyarság megsegítése érdekében végzett munkája elismeréseként
Erdélyi-Takács István, az Érdi Református Egyházközség lelkipásztora részére,

a szlovákiai magyar nyelvű színjátszást érzékeny szerepformálásaival gazdagító több évtizedes, sokoldalú művészi 
pályája elismeréseként
Fabó Tibor Jászai Mari-díjas színművész részére,

az 1956-os forradalom és szabadságharc eseményeit hitelesen bemutató könyvei és filmjei elismeréseként
Filep Tibor Dénes történész, dokumentumfilm-rendező részére,

a település fejlődése érdekében közel két és fél évtizede végzett eredményes munkája elismeréseként
Forró Zsolt, Balatonfőkajár község polgármestere részére,

a GULÁG-ra elhurcolt gödreiek életútjának kutatása és megismertetése, valamint emlékének megőrzése érdekében 
végzett tevékenysége elismeréseként
Gelencsér Gábor, Gödre község polgármestere részére,

a Magyar Unitárius Egyház és a Kárpát-medencei magyar közösség szolgálatában végzett több évtizedes, önzetlen 
munkája elismeréseként
dr. Gellérd Judit unitárius lelkész, író részére,

a magyar népi iparművészeti hagyományok, különösen a  somogyi pásztorok által használt kézműves technika 
megőrzését és továbbadását szolgáló, értékteremtő munkája elismeréseként
Gosztonyi Zoltán fa-, csont- és szarufaragó mester, a népművészet mestere részére,

a kassai és a környékbeli magyar vonatkozású történelmi emlékek, illetve emlékhelyek felkutatása, dokumentálása, 
illetve megismertetése érdekében végzett munkája elismeréseként
Halász György, a Henszlmann Imre Történelmi Társaság elnöke részére,

a queenslandi magyarság hitének és identitásának megőrzését szolgáló odaadó munkája elismeréseként
Handl Róza, az Ausztráliai Magyar Református Egyház Queenslandi Kerületének tisztségviselője részére,

a település fejlesztése érdekében végzett példaértékű vezetői és közösségépítő munkája elismeréseként
Hebling Zsolt, Alsóörs község polgármestere részére,

Magyarország és a  hagyományos európai értékek, illetve az  üldözött keresztény közösségek melletti kiállása 
elismeréseként
Hermann Tertsch Del Valle-Lersundi újságíró, az ABC spanyol napilap nemzetközi rovatának vezetője részére,

több évtizedes, példamutató oktatói-nevelői munkája, valamint a városban élő sajátos nevelési igényű gyermekek 
integrációjában vállalt szerepe elismeréseként
Hetzmann-né Begala Anna, a Tatabányai Sárberki Óvoda intézményvezetője részére,

a település gazdasági és kulturális életének fejlődését elősegítő közel három évtizedes, példaértékű munkája 
elismeréseként
Huszti József, Olcsva község polgármestere részére,

a magyar népi kézműves hagyományok, elsősorban a Békés megyei hímző-, illetve szövőkultúra ápolását szolgáló 
alkotó- és kutatómunkája elismeréseként
dr. Illés Károlyné hímző népi iparművész, a népművészet mestere részére,

a kanadai magyar diaszpóra identitásának megőrzése, valamint a Kárpát-medencei magyar közösségek támogatása 
iránt elhivatott tevékenysége elismeréseként
Jagodits Ferenc, az  Egyesült Magyar Alap elnöke, a  Kanadai Magyar Mérnök Egyesület volt elnöke, a  Savaria 
Geophysics Inc. elnöke részére,
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több évtizedes lelkipásztori szolgálata, a kommunista elnyomás idején Márton Áron püspök elvei mellett tanúsított 
kiállása, valamint az erdélyi katolikus sajtó újraszervezésében vállalt szerepe elismeréseként
Ft. Msgr. Jakab Gábor pápai káplán, szentszéki tanácsos, a Kolozsvár–Kerékdombi Helyi Lelkészség plébánosa részére,

több évtizedes művészi pályája során a  tűzzománctechnika különféle alkalmazásaival létrehozott alkotásai 
elismeréseként
Járási Ildikó Éva képzőművész részére,

a magyar klasszikus zene lengyelországi népszerűsítését szolgáló munkája, valamint az  1956-os forradalom 
és szabadságharc 60.  évfordulója, illetve a  2017-es Kodály-emlékév alkalmából megrendezett magyar zenei 
események szervezésében vállalt szerepe elismeréseként
Joanna Wnuk-Nazar, a Lengyel Rádió Nemzeti Szimfonikus Zenekarának főigazgatója és programigazgatója részére,

a magyar agrárgazdaság fejlesztéséhez hozzájáruló, több évtizedes vállalatvezetői munkája elismeréseként
Jos Janssen, a Hunland Trade Kft. ügyvezető-tulajdonosa részére,

a magyar–bajor kapcsolatok ápolását szolgáló tevékenysége elismeréseként
Josef Rottenaicher, a  Német Katolikusok Központi Bizottságának volt tagja, a  Szent István Központ alapítvány volt 
kurátora részére,

a magyar, illetve magyarországi zsidó kultúra németországi népszerűsítése, valamint a hazai művészek támogatása 
érdekében végzett tevékenysége elismeréseként
dr. Julia Grossmann, a Jewish Chamber Orchestra Munich alapító igazgatója részére,

a magyar református templomépítészetet egyszerre liturgikus térkialakítású és funkcionális új épületekkel, valamint 
számos műemlék templom rekonstrukciójával gazdagító, magas színvonalú munkája elismeréseként
id. Kálmán Ernő építészmérnök, a Reálterv Építésziroda alapítója részére,

a kolozsvári magyar tudományos életben betöltött szerepe, több évtizedes kutatói, oktatói munkája, valamint 
tudománynépszerűsítő tevékenysége elismeréseként
dr.  Karácsony János, a  Babeș-Bolyai Tudományegyetem Magyar Fizika Intézetének nyugalmazott egyetemi 
adjunktusa részére,

az Állami Számvevőszék gazdálkodásának új alapokra helyezése érdekében végzett eredményes munkája 
elismeréseként
Kátai-Krizsán Katalin, az Állami Számvevőszék gazdasági igazgatója részére,

a Homoród-mentén élő székely közösség lelki életét gazdagító szolgálata, valamint a fiatal tehetségek felkarolása 
mellett a hagyományőrzés és a műemlékvédelem iránt is elhivatott tevékenysége elismeréseként
Kelemen Levente, az Oklándi Unitárius Egyházközség lelkésze részére,

az erdélyi magyarság, különösen a gyermekek és a fiatalok nemzeti öntudatának erősítése, hitéletének gazdagítása, 
valamint a magyar cserkészet megerősítése és terjesztése érdekében végzett szolgálata elismeréseként
dr. Kerekes László, a kézdivásárhelyi Boldog Özséb Plébánia plébánosa, szentszéki tanácsos részére,

az ausztráliai magyar közösség kulturális életét gazdagító, illetve identitásának megőrzését szolgáló tevékenysége 
elismeréseként
Kerekes Samu, a Gold Coast-i Magyar Egyesület elnöke részére,

a Szatmár megyei magyar kulturális életben végzett több évtizedes, sokrétű munkája elismeréseként
Kereskényi Sándor irodalomtörténész, muzeológus, újságíró, a Posztmodern Távlatok Művelődési Műhely alapítója és 
vezetője részére,

a jászsági haszonállatok és házikedvencek gyógyítása iránt elhivatott szakmai munkája, valamint közéleti 
szerepvállalása elismeréseként
dr. Kertész Ottó állatorvos, Jászberény város volt alpolgármestere, volt önkormányzati képviselő részére,

Szeged város kulturális életét gazdagító, közel négy évtizedes művelődésszervezői és intézményvezetői munkája 
elismeréseként
Kiss Ernő közművelődési szakember, a szegedi Bálint Sándor Művelődési Ház volt igazgatója részére,
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a helyi egyházközség vezetőjeként a  jövő nemzedék értékrendjének megerősítése, valamint a  jász hagyományok 
ápolása érdekében végzett tevékenysége elismeréseként
Kladiva Imre, a Jászapáti Kisboldogasszony Plébánia plébániai kormányzója részére,

a Budapesti Operettszínház musical-előadásainak sikeréhez előadó- és alkotóművészként egyaránt hozzájáruló, 
magas színvonalú munkája elismeréseként
Kocsis Tamás táncművész, koreográfus részére,

a magyar öttusa hagyományainak ápolását és nemzetközi népszerűsítését, valamint a magyar–spanyol sportbaráti 
kapcsolatok erősítését szolgáló több évtizedes tevékenysége elismeréseként
Kováts Endre, a Spanyol Öttusa Szövetség elnöke, a magyar öttusa-válogatott egykori vívóedzője részére,

a magyar lakosság egészségi állapotának felméréséhez és javításához hozzájáruló kutatómunkája, valamint oktatói 
és vezetői tevékenysége elismeréseként
dr.  Lampek Kinga, a  Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Kar Egészségbiztosítási Intézete 
Egészségfejlesztési és Népegészségtani Tanszékének tanszékvezető főiskolai tanára részére,

az amerikai diaszpórában élő magyarság érdekében végzett több évtizedes szervező tevékenysége elismeréseként
Latkóczy László, a  Los Angeles-i Szent István Egyesület elnöke, a  17. számú Könyves Kálmán cserkészcsapat 
parancsnoka részére,

a magyar–kínai diplomáciai kapcsolatok fejlődéséhez hozzájáruló, értékes munkája elismeréseként
Li Juan, Magyarország Pekingi Nagykövetségének tolmácsa részére,

a kerület kulturális és sportéletét felvirágoztató sikeres munkája, valamint példamutató közéleti pályája 
elismeréseként
Ligeti Imre, a Budapesti (Budai) Torna Egylet elnöke, Budapest I. kerületének volt polgármestere részére,

a szlovákiai magyarság kulturális örökségének megőrzését szolgáló művészi munkája elismeréseként
M. Nagy László fotóriporter részére,

az ausztráliai magyar nyelvű oktatás területén végzett magas színvonalú pedagógusi és iskolaszervező munkája 
elismeréseként
Makkai Márta, az  Ausztráliai Magyar Pedagógusok Egyesületének alapító elnöke, a  Melbourne-i Bocskai Magyar 
Iskola igazgatója részére,

a magyar–lengyel kulturális kapcsolatok erősítése, közös történelmi emlékeink ápolása, valamint a  Budapest és 
Varsó közötti együttműködés elősegítése érdekében végzett munkája elismeréseként
Małgorzata Naimska, a Varsói Főpolgármesteri Hivatal Kulturális Irodájának igazgatóhelyettese részére,

közel három évtizedes, eredményes településvezetői munkája elismeréseként
Markó Antal, Szügy község polgármestere részére,

a kiemelt nemzeti emlékhelynek számító budapesti Kossuth Lajos tér felújítása során végzett sokoldalú szakmai 
munkája elismeréseként
Marosi Imréné építészmérnök részére,

az 1956-os forradalom és szabadságharc emlékének ápolását fáradhatatlanul szolgáló, több évtizedes munkája 
elismeréseként
Mayer Ferenc Sándor, a Magyar Vidék Országos 56-os Szervezet alelnöke részére,

a közigazgatás területén végzett több mint négy évtizedes, példaértékű szakmai tevékenysége elismeréseként
Miklós Béláné, Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának aljegyzője részére,

közel három évtizedes közszolgálati pályája során nyújtott magas színvonalú szakmai munkája elismeréseként
Molnár Lajos, a Fejér Megyei Kormányhivatal Jogi, Humánpolitikai és Koordinációs Főosztályának vezetője részére,

magas színvonalú, nemzetközileg is elismert képzőművészeti tevékenysége elismeréseként
Molnos Zoltán festőművész részére,
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népegészségügyi és orvosszakmai területen végzett több évtizedes, magas színvonalú szakmai munkája 
elismeréseként
dr.  Németh Lídia, a  Tolna Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztályának vezetője, megyei tisztifőorvos 
részére,

a magyar színházi kultúra számos emblematikus előadásának látványvilágát meghatározó, expresszív stílusú 
díszletei és jelmezei elismeréseként
Olekszandr Bilozub díszlet- és jelmeztervező, színművész, rendező részére,

a pécsi romológus- és tanárképzés, valamint a  roma népi kultúra kutatása területén végzett magas színvonalú 
munkája elismeréseként
dr.  Orsós Anna, a  Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Neveléstudományi Intézete Romológia és 
Nevelésszociológia Tanszékének tanszékvezető egyetemi docense részére,

hazai és nemzetközi szinten is sikeres művészek sorát kinevelő, több évtizedes zenepedagógusi pályája 
elismeréseként
Pájer Sára Erzsébet nyugalmazott zenepedagógus, a  Veszprém Városi Szimfonikus Zenekar volt szólamvezető 
csellistája részére,

Miskolc kulturális életét gazdagító, több évtizedes szervező és közösségépítő tevékenysége elismeréseként
Papp Ferenc, Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Polgármesteri Kabinetének vezető főtanácsosa, 
városi kulturális főreferens részére,

a sikeres erdőfelújítás mellett a természeti károk utáni helyreállításra is nagy hangsúlyt fektető, eredményes vezetői 
munkája elismeréseként
Papp Gyula, az ÉSZAKERDŐ Zrt. erdészeti vezérigazgató-helyettese részére,

a súlyosan, illetve halmozottan sérült gyermekek és fiatalok ellátása, valamint képességeinek komplex fejlesztése 
érdekében végzett értékes munkája elismeréseként
Péntek Imréné, a szegedi Gemma Fejlesztő Nevelés-oktatást Végző Iskola, Általános Iskola és Készségfejlesztő Iskola 
igazgatója részére,

magas színvonalú oktatói, kutatói és oktatásszervezői tevékenysége elismeréseként
dr.  Pfeiffer Ilona Anikó, a  Szegedi Tudományegyetem Természettudományi és Informatikai Kar Biológia Intézete 
Mikrobiológiai Tanszékének egyetemi docense részére,

a település lakóinak szolgálatában végzett több évtizedes gyógyítómunkája és közéleti tevékenysége 
elismeréseként
dr. Pilmayer Nándor, Nemti község háziorvosa és volt polgármestere részére,

az 1956-os forradalom és szabadságharc emlékének ápolását fáradhatatlanul szolgáló munkája elismeréseként
Pintér Kornél, a Magyar Vidék Országos 56-os Szervezet elnöke részére,

a flamenco tánc és életstílus magyarországi meghonosítását, illetve népszerűsítését szolgáló több évtizedes 
művészi, koreográfusi pályája elismeréseként
Pirókné Lippai Andrea Harangozó Gyula-díjas táncművész, koreográfus, a FlamenCorazónArte Táncszínházi Egyesület 
alapítója és művészeti vezetője részére,

több évtizedes oktatói-nevelői, illetve iskolaigazgatói tevékenysége, valamint a  magyar történelem és 
hagyományok megismertetése érdekében végzett munkája elismeréseként
Propszt János, a Teveli Általános Iskola intézményvezetője részére,

a magyar labdarúgás sikereihez hozzájáruló, kiemelkedően eredményes sportolói és több évtizedes edzői 
pályafutása elismeréseként
Rákosi Gyula olimpiai és Európa-bajnoki bronzérmes labdarúgó, edző részére,

a vegyület-félvezető alapú fénykibocsátó eszközökkel kapcsolatos, nemzetközileg is elismert tudományos kutatásai 
és technológiai fejlesztései elismeréseként
dr.  Rakovics Vilmos, a  Magyar Tudományos Akadémia Energiatudományi Kutatóközpont Műszaki Fizikai és 
Anyagtudományi Intézete Mikrorendszerek Laboratóriumának tudományos főmunkatársa részére,
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a neves magyar labdarúgók örökségének barcelonai ápolását, valamint az Aranycsapat és Kubala László emlékének 
megőrzését szolgáló tevékenysége elismeréseként
Ramón Alfonseda, az FC Barcelona Veterán Játékosok Szövetségének elnöke részére,

sokoldalú alkotóművészete, különösen diópáccal, illetve szénnel készült portréi és tájképei elismeréseként
Ritók Lajos grafikus-, festő- és szobrászművész részére,

a gyimesi magyarság identitásának és kultúrájának megőrzése érdekében végzett odaadó szolgálata elismeréseként
Salamon József, a Gyimesbükki Plébánia plébánosa részére,

a hazai magánerdő-gazdálkodás fejlesztése érdekében végzett munkája, valamint a  Vidékfejlesztési Programban 
folytatott magas színvonalú tevékenysége elismeréseként
dr.  Sárvári János, a  Magán Erdőtulajdonosok és Gazdálkodók Országos Szövetségének volt ügyvezető elnöke, 
az Országos Erdészeti Egyesület Wagner Károly Erdészeti Szakkönyvtárának könyvtárőre részére,

a plébánia megszervezésében vállalt szerepe, valamint a  helyi és a  kárpátaljai testvér-egyházközség érdekében 
végzett tevékenysége elismeréseként
Schall Tamás helyettes esperes, a veszprémi Magyarok Nagyasszonya Plébánia plébánosa részére,

a helyi családok és fiatalok erkölcsi-hitéleti nevelése, valamint a keresztény, nemzeti értékek megőrzése érdekében 
végzett több évtizedes lelkipásztori szolgálata elismeréseként
Sebők Sándor, a Fóti Római Katolikus Egyházközség plébánosa részére,

példamutató hagyományőrző és szervező tevékenysége elismeréseként
Sima József István, 1956-os szabadságharcos, a  Magyar Politikai Foglyok Szövetsége Komárom-Esztergom Megyei 
Szervezetének tagja részére,

az erdélyi magyarság és zsidóság múltjának feltárása érdekében végzett kutatásai és publikációs tevékenysége 
elismeréseként
Spielmann Mihály művelődéstörténész, író részére,

az 1956-os forradalom és szabadságharc emlékének ápolását, szellemiségének megőrzését szolgáló tevékenysége 
elismeréseként
Sulyok László, a Magyar Politikai Foglyok Szövetsége Nógrád Megyei Szervezetének elnökhelyettese részére,

a magyar népzene hagyományainak ápolását több évtizeden át szolgáló tevékenysége elismeréseként
Szabó Ferenc, a Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség Tanácsának volt alelnöke, a völgyifalui Petőfi 
Sándor Művelődési Egyesület volt elnöke, a Muravidéki Nótázók alapító tagja részére,

a település gazdálkodása területén és a helyi közösségi közlekedés fejlesztése érdekében végzett magas színvonalú 
munkája elismeréseként
Szabó István Dezső, Szolnok Megyei Jogú Város alpolgármestere részére,

a helyi katolikus oktatás és nevelés területén végzett több évtizedes, példaértékű munkája elismeréseként
Szabó László, a  Jászberényi Katolikus Óvoda, Általános Iskola, Liska József Középiskola és Kollégium 
Tagintézményének igazgatója részére,

kimagasló színvonalú opera- és koncerténekesi pályafutása elismeréseként
Szabóki Tünde Liszt Ferenc-díjas operaénekes részére,

több mint két évtizedes településvezetői munkája, valamint kulturális és ifjúsági területen folytatott társadalmi 
tevékenysége elismeréseként
Szamosvölgyi Péter István, Sátoraljaújhely város polgármestere, a Polgári Együttműködésért Egyesület és a Magyar 
Cserkészszövetség alapító tagja részére,

a queenslandi magyarság hitéletét gazdagító és identitásának megőrzését szolgáló példaértékű közösségépítő 
munkája elismeréseként
Szegedi Lajos, az  Ausztráliai Magyar Református Egyház Queenslandi Kerületének alapítója és volt tisztségviselője 
részére,
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a külhoni magyarság nemzeti identitásának megőrzése érdekében végzett több évtizedes szolgálata elismeréseként
Székely Miklós nyugalmazott unitárius lelkész részére,

jelentős alkotói és művészetpedagógusi tevékenysége, valamint Gyula város kulturális életében betöltött aktív 
szerepe elismeréseként
Székelyhidi Attila festőművész részére,

az erdélyi és partiumi magyar kulturális és társadalmi életben végzett több évtizedes, sokrétű munkája 
elismeréseként
dr.  Széman Péter, az  Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület országos elnöke, a  Szilágysomlyói Városi Kórház 
tüdőgyógyász főorvosa részére,

a város kulturális életét gazdagító magas színvonalú, értékteremtő művelődésszervezői és intézményvezetői 
tevékenysége elismeréseként
Szente Béla, a békéscsabai Csabagyöngye Kulturális Központ igazgatója részére,

a magyar zenekultúra finnországi, illetve nemzetközi megismertetését szolgáló kiemelkedő előadóművészi és 
zenepedagógusi tevékenysége elismeréseként
Szilvay Réka hegedűművész, a helsinki Sibelius Akadémia professzora részére,

a Vas megyei állami erdőgazdálkodás kiegyensúlyozott gazdasági működtetését szolgáló kiemelkedő munkája 
elismeréseként
Tompa Miklós Károly, a Szombathelyi Erdészeti Zrt. erdészeti igazgatója részére,

az erdélyi magyarság érdekében végzett több évtizedes gyógyítómunkája, valamint kulturális 
szervezőtevékenysége elismeréseként
dr. Úry Előd fogorvos, a soproni Úry és Úry Fogászati Kft. vezetője, a Soproni Erdélyi Kör elnöke részére,

a térség közúthálózatának fejlesztése érdekében végzett eredményes vezetői tevékenysége elismeréseként
Ürmössy Ákos, a Magyar Közút Nonprofit Zrt. Nógrád Megyei Igazgatóságának igazgatója részére,

a brazíliai magyar közösség identitásának megőrzése és a  helyi fiatalok nevelése terén végzett több évtizedes 
tevékenysége elismeréseként
Vámos-Kokron Edit nyugalmazott pedagógus részére,

a társadalmi feszültségeket és a különleges emberi sorsokat egyaránt érzékletesen ábrázoló írásai elismeréseként
Varga Attila újságíró, a Magyar Nemzet munkatársa részére,

a kozmikus részecskék természetének és alkalmazási lehetőségeinek kutatása területén elért eredményei, valamint 
a Müografikus Megfigyelő Rendszer létrehozásában végzett vezetői munkája elismeréseként
dr.  Varga Dezső, a  Magyar Tudományos Akadémia Wigner Fizikai Kutatóközpont Részecske- és Magfizikai Intézet 
Nagyenergiás Fizikai Osztálya MTA Lendület Innovatív Detektorfejlesztő Kutatócsoportjának vezetője, tudományos 
munkatársa részére,

az egészségügyi informatika területén folytatott kutatásai, különösen a  Lavínia életmód-támogató szakértői 
rendszer fejlesztésében elért eredményei, valamint a  felsőoktatási tehetséggondozásban végzett tevékenysége 
elismeréseként
dr.  Vassányi István informatikus, a  Pannon Egyetem Műszaki Informatikai Kara Villamosmérnöki és Információs 
Rendszerek Tanszékének egyetemi docense részére,

több évtizedes pedagógusi munkája, valamint a  családi szabadidős programok megszervezésében vállalt szerepe 
elismeréseként
Wagner László, a  Váci Szakképzési Centrum Király Endre Szakgimnáziuma és Szakközépiskolájának pedagógusa 
részére,
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a magyar hagyományok és a hazai zenekultúra ápolásában betöltött szerepe elismeréseként
Waszlavik László József zenész részére a

 MAGYAR ARANY ÉRDEMKERESZT 
polgári tagozata;

több mint három évtizeden át kimagasló színvonalon végzett, példamutató szakmai tevékenysége elismeréseként
Bazsó István büntetés-végrehajtási alezredes, az Állampusztai Országos Büntetés-végrehajtási Intézet Nyilvántartási 
Osztályának osztályvezetője részére,

magas színvonalon végzett, példamutató szakmai tevékenysége elismeréseként
dr.  Bodó Bernadett büntetés-végrehajtási ezredes, a  Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága Hivatalának 
hivatalvezetője részére,

több mint három évtizede kimagasló színvonalon végzett szakmai tevékenysége elismeréseként
Egyed János László címzetes tűzoltó alezredes, a  Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 
Miskolci Katasztrófavédelmi Kirendeltsége Miskolci Hivatásos Tűzoltóparancsnokságának szolgálatparancsnoka 
részére,

a haza védelme és a  nemzet biztonsága érdekében végzett kiemelkedően eredményes tevékenysége 
elismeréseként
dr. Kassai Károly Aladár ezredes, a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat központvezetője részére,

több mint négy évtizedes, példamutató szolgálati tevékenysége elismeréseként
dr. Lantos György rendőr alezredes, a Nemzeti Védelmi Szolgálat tanácsadója részére,

a szervezet eredményes működése érdekében végzett koordinációs tevékenysége, valamint a Nemzeti Közszolgálati 
Egyetem Terrorelhárítási Tanszékén folyó oktatási-kutatási tevékenység megszervezésében vállalt szerepe 
elismeréseként
dr. Terjék Gábor rendőr alezredes, a Terrorelhárítási Központ Főigazgatói Kabinetének megbízott igazgatója részére,

közel négy évtizede kiemelkedő színvonalon végzett szolgálati tevékenysége elismeréseként
Vukán Béla rendőr alezredes, a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda Nyomozó Főosztálya Vagyonvédelmi 
Osztálya Műkincsvédelmi Alosztályának alosztályvezetője részére a

 MAGYAR ARANY ÉRDEMKERESZT 
katonai tagozata

kitüntetést adományozom.

Budapest, 2019. február 28.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Budapest, 2019. március 1.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

KEH ügyszám: KEH/01325-2/2019.
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A köztársasági elnök 123/2019. (III. 19.) 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 hagyományőrző tevékenysége elismeréseként
Ámon Antal Pál, a Magyar Politikai Foglyok Szövetsége Hagyományőrző tagozatának vezetője részére,

a magyar néptánc hagyományainak ápolását sokrétűen szolgáló művészi, pedagógusi és kulturális szervező 
tevékenysége elismeréseként
Aradvári Lászlóné, a  Tündérrózsa Gyermek-néptánccsoport alapítója és örökös tiszteletbeli művészeti vezetője 
részére,

a Magyar Országgyűlés munkáját több évtizede magas szintű szakmai felkészültséggel és odaadással segítő, 
hazánknak nemzetközi porondon is elismerést szerző gyorsírói tevékenysége elismeréseként
Árvayné Dani Judit, az  Országgyűlés Hivatala Törvényhozási Igazgatósága Gyorsíró Irodájának osztályvezetője 
részére,

a németországi magyarság összefogását szolgáló munkája, valamint szerkesztői és karitatív tevékenysége 
elismeréseként
Baczur Magdolna Mária, a Németországi Magyar Szervezetek Szövetségének elnökségi tagja és pénztárosa részére,

a gyermekek nevelése és tehetségének kibontakoztatása iránt elhivatott szakmai munkája elismeréseként
Békésiné Katona Tünde, a Szolnoki Szent-Györgyi Albert Általános Iskola pedagógusa részére,

a határon túli magyarságot támogató karitatív tevékenysége elismeréseként
Bekő József, a Bekő Tours Kft. ügyvezetője részére,

színvonalas oktatói és kutatói munkája, valamint tudományos szakmai tevékenysége elismeréseként
Bereczkiné dr.  Záluszki Anna, az  Eötvös Loránd Tudományegyetem Tanító- és Óvóképző Kara Magyar Nyelvi és 
Irodalmi Tanszékének adjunktusa részére,

a kárpátaljai magyar oktatás, kultúra és hagyományápolás területén végzett munkája elismeréseként
Berki Károly, a Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség nyugalmazott irodavezetője részére,

a térségi közlekedés infrastrukturális fejlesztéséhez hozzájáruló eredményes szakmai munkája elismeréseként
Bucsok Lajos, a  KMKK Középkelet-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. Nógrád megyei forgalmi igazgatója 
részére,

a halászati kutatás és szakigazgatás, valamint a  haltenyésztés területén végzett magas színvonalú tevékenysége 
elismeréseként
Demeter Edit Julianna, a  Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ Halászati Kutatóintézetének nyugalmazott 
tudományos munkatársa részére,

a bajoroszági magyar közösségi élet és anyanyelvoktatás szervezése terén végzett fáradhatatlan munkája 
elismeréseként
Erős Cecília, az ingolstadti Petőfi Kör Magyar Kultúregyesület elnöke, az ingolstadti Hétvégi Magyar Iskola és Óvoda 
vezetője részére,

a hazai árvízvédelem területén végzett közel négy évtizedes, lelkiismeretes szakmai munkája elismeréseként
Fehér Károly, a  Közép-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság Árvízvédelmi és Folyógazdálkodási Osztályának kiemelt 
műszaki referense és igazgatósági főgépésze részére,

a felső-Tisza-vidéki magyar közösség identitásának megőrzését és hagyományainak ápolását szolgáló munkája 
elismeréseként
Francz Ignác, a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség választmányi tagja, a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség 
Kőrösmezői Alapszervezetének elnöke részére,
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sokoldalú újságírói, szerkesztői és fotóriporteri tevékenysége elismeréseként
Frigyesy Ágnes újságíró, a Budapesti Székely Kör elnöke részére,

a vajdasági magyar cserkészet alapjainak megteremtésében betöltött jelentős szerepe, közösségépítő tevékenysége 
elismeréseként
Gabona Ferenc, a  Don Bosco Családok Egyesületének alelnöke, a  Vajdasági Magyar Cserkészszövetség elnöke és 
alapító tagja részére,

a magyar–kínai kulturális kapcsolatok fejlesztése érdekében végzett értékes munkája elismeréseként
Guan Xin, a  Kínai Népköztársaság Kulturális és Turisztikai Minisztériuma Nemzetközi Kapcsolatok és 
Együttműködések Főosztálya Kelet-európai és Közép-ázsiai Ügyek Osztályának vezetője részére,

a kortárs magyar táncművészet szlovéniai népszerűsítése érdekében végzett, több évtizedes munkája 
elismeréseként
Iztok Kovač táncművész, koreográfus, az EnKnap Group művészeti vezetője részére,

a felvidéki magyar közösség szolgálatában végzett példaértékű orvosi és cserkészvezetői munkája elismeréseként
dr. Kálmán László szülészorvos, a Szlovákiai Magyar Cserkészszövetség tagja részére,

Ausztráliában megjelenő magyar vonatkozású könyvek, illetve kiadványok borítólapjának megtervezésében és 
illusztrációinak elkészítésében végzett munkája elismeréseként
Kardos Olga Klára képzőművészet- és designtanár részére,

a magyar agrárgazdaság területén végzett több évtizedes munkája, valamint szakmai közéleti tevékenysége 
elismeréseként
Karkus János, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Heves megyei általános agrárgazdasági ügyekért felelős alelnöke, 
a K64 FARM Kft. ügyvezetője részére,

a RepTár Szolnoki Repülőmúzeum létrehozásában végzett magas színvonalú munkája elismeréseként
Kertész Péterné, a Szolnoki Városfejlesztő Nonprofit Zrt. stratégiai tervezésért felelős projektmenedzsere részére,

a dél-afrikai magyar közösség identitásának megőrzése érdekében végzett munkája elismeréseként
dr. Kiss Ákosné, a Dél-afrikai Magyar Szövetség elnökhelyettese részére,

közel három évtizedes, magas színvonalú szakmai tevékenysége elismeréseként
Kissné Vincze Erzsébet, Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Szervezési Osztályának osztályvezetője 
részére,

a hazai szőlő- és borágazat, különösen a Kunsági borvidék fejlesztése érdekében végzett, több évtizedes munkája 
elismeréseként
Kovács László, a Kunsági Borvidék Hegyközségi Tanácsának nyugalmazott titkára részére,

a szociális intézményi ellátás területén végzett példaértékű szakmai tevékenysége elismeréseként
Krizsánné Kmetovics Ilona, a Bács-Kiskun Megyei „Bárka” Integrált Szociális Intézmény megbízott vezetője részére,

a nehéz sorsú emberek megsegítése, valamint a  magyarországi roma közösség integrációja érdekében végzett 
munkája elismeréseként
Lakatos Zsolt, az Együtt Szebb Jövőért Roma–Magyar Közhasznú Egyesület elnöke részére,

a zöldségfélék hajtatása területén végzett négy évtizedes, magas színvonalú munkája elismeréseként
Ledó Ferenc, a Délalföldi Kertészek Szövetkezetének nyugalmazott elnöke részére,

a közigazgatás területén folytatott magas színvonalú munkája elismeréseként
dr.  Marosi-Rácz Julianna, Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Humán Főosztályának 
főosztályvezetője részére,

a diaszpórában élő magyar fiatalok nevelése és identitásának megőrzése érdekében végzett munkája 
elismeréseként
Marshall Tamás, a Külföldi Magyar Cserkészszövetség New York-i Körzetének csapatfejlesztési vezetőtisztje részére,
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a teljesítménytúrázás magyarországi meghonosítása, valamint a  tömegsportok népszerűsítése érdekében végzett 
tevékenysége elismeréseként
Mészáros János István, a Magyar Túrasport és Terepfutó Szövetség alapítója és volt elnöke részére,

a bölcsődei gyermekgondozás és -nevelés területén végzett több évtizedes szakmai és módszertani munkája, 
valamint vezetői tevékenysége elismeréseként
Mészáros Mihályné, Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Egészségügyi és Bölcsődei Igazgatóságának 
igazgatója részére,

Székelyföld történelmi emlékeinek feltárása, valamint a  székely magyarság identitásának megőrzése érdekében 
végzett munkája elismeréseként
Mihály János történész, a Nemzetstratégiai Kutatóintézet munkatársa részére,

a magyar birkózósport nemzetközi sikereihez hozzájáruló, magas színvonalú edzői tevékenysége elismeréseként
Módos János birkózóedző részére,

a lovasfelszerelések gyártásában és forgalmazásában, illetve az  egerszóláti szürkemarha tenyésztésében elért 
eredményei, valamint karitatív tevékenysége elismeréseként
Nagy Géza, a KRIKK Kft. birtokigazgatója, a Nagy Lovas Kft. társtulajdonosa részére,

a település lakói érdekében végzett több mint öt évtizedes gyógyítómunkája elismeréseként
dr. Orosz János, Hejőbába község háziorvosa részére,

magas színvonalú szakmai tevékenysége elismeréseként
dr.  Petlyánszki Gábor Tibor, a  Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Rendőr-főkapitányság Humánigazgatási Szolgálata 
Egészségügyi és Pszichológiai Alosztályának alosztályvezető főorvosa részére,

a hazai kormányzati informatikai fejlesztések, valamint az  elektronikus közigazgatás területén végzett szakmai 
tevékenysége elismeréseként
Sikolya Zsolt István, a Nemzeti Hírközlési és Informatikai Tanács szakértője részére,

a Magyar Országgyűlés munkáját magas szintű szakmai felkészültséggel segítő tevékenysége elismeréseként
dr. Somfai Zoltán, az Országgyűlés Hivatala Külügyi Igazgatósága Protokoll Irodájának főosztályvezetője részére,

a felvidéki magyar cserkészmozgalomban és a  Közép-európai Mária Út szlovákiai szakaszának kiépítésében 
betöltött szerepe, valamint számos zarándoklat szervezésében végzett munkája elismeréseként
Török András, a Szlovákiai Magyar Cserkészszövetség Mária Út koordinátora, a Szövetségi Cserkésztanács volt elnöke 
részére,

a magyarság országhatárokon átívelő összetartozását erősítő, több évtizedes kultúra- és közösségszervező 
tevékenysége elismeréseként
Túriné Kovács Márta, Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Oktatási, Közművelődési és Sport 
Osztályának vezetője részére,

a hazai környezet- és természetvédelmi szemléletformálást számos területen szolgáló munkája elismeréseként
Vahalcsik Attila, a Herman Ottó Intézet Nonprofit Kft. titkárságvezetője részére,

a gyimesi csángó kultúra megőrzését szolgáló pedagógusi tevékenysége elismeréseként
Varga Zsuzsanna Emília néptánc- és népdaloktató részére a

 MAGYAR EZÜST ÉRDEMKERESZT 
polgári tagozata;

közel három évtizedes, példaértékű szolgálatellátása elismeréseként
Bors Csaba Győző címzetes tűzoltó főtörzszászlós, a  Komárom-Esztergom Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 
Megyei Főügyeleti Osztálya Megyei Műveletirányítási Ügyeletének műveletirányító referense részére,
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közel három évtizedes, példaértékű szakmai tevékenysége elismeréseként
Iván Róbert büntetés-végrehajtási főtörzszászlós, a  Kalocsai Fegyház és Börtön Biztonsági Osztályának biztonsági 
főfelügyelője részére,

több mint másfél évtizedes, kiemelkedő szolgálati tevékenysége elismeréseként
Németh Péter tűzoltó százados, a  Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Körmendi Katasztrófavédelmi 
Kirendeltsége Körmendi Hivatásos Tűzoltóparancsnokságának szolgálatparancsnoka részére,

két és fél évtizedes, magas színvonalú szolgálati tevékenysége elismeréseként
Pojendán Gábor címzetes rendőr főtörzszászlós, a  Békés Megyei Rendőr-főkapitányság Gyulai Rendőrkapitányság 
Rendészeti Osztálya Körzeti Megbízotti Alosztályának körzeti megbízottja részére,

több mint három évtizedes, magas színvonalú szolgálati tevékenysége elismeréseként
Ráki Pál rendőr főtörzszászlós, rendőrségi tanácsos, a  Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rendőr-főkapitányság Ózdi 
Rendőrkapitányság Közrendvédelmi és Határrendészeti Osztályának szolgálatirányító parancsnoka részére,

a körzetéhez tartozó települések közbiztonságának fenntartása érdekében végzett magas színvonalú munkája 
elismeréseként
Szidonya János címzetes rendőr főtörzszászlós, a Baranya Megyei Rendőr-főkapitányság Mohácsi Rendőrkapitányság 
Közrendvédelmi Osztálya Körzeti Megbízotti Alosztályának körzeti megbízottja részére,

közel három évtizedes, példaértékű szakmai tevékenysége elismeréseként
Takács Róbert János büntetés-végrehajtási alezredes, a Tolna Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet Személyügyi és 
Szociális Osztályának osztályvezetője részére a

 MAGYAR EZÜST ÉRDEMKERESZT 
katonai tagozata

kitüntetést adományozom.

Budapest, 2019. február 28.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Budapest, 2019. március 1.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

KEH ügyszám: KEH/01326-2/2019.
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A köztársasági elnök 124/2019. (III. 19.) 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 –

külföldi és hazai színpadokon egyaránt sikeres énekművészi munkája elismeréseként
Bakonyi Marcell operaénekes részére,

a kárpátaljai magyar közösség életkörülményeinek javítását szolgáló munkája elismeréseként
Bátori József, a  Kárpátaljai Megyei Tanács képviselője, a  Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség tagja, a  Dorcas 
Segélyszervezet volt projektkoordinátora részére,

a magyar gasztronómia megismertetését szolgáló munkája elismeréseként
Boris László, Magyarország Európa Tanács Melletti Állandó Képviseletének szakácsa, hivatalsegédje, 
gépkocsivezetője részére,

a magyar nóták és a cigánydalok külföldi népszerűsítését szolgáló előadóművészi tevékenysége elismeréseként
Farkas Zsolt magyarnóta-énekes részére,

Magyarország egyetlen hivatásos férfikórusában végzett, magas színvonalú munkája elismeréseként
Hajdu András énekes, a Honvéd Férfikar tagja részére,

a hazai halászati kultúra ápolását és a halfogyasztás népszerűsítését szolgáló tevékenysége elismeréseként
Kakuk Csaba Zoltán, a  Víz-Hal-Ember Közhasznú Alapítvány kuratóriumi elnöke, a  Szarvasi Aquakultúra Kkt. 
ügyvezetője részére,

több évtizedes, elhivatott oktató-nevelő munkája, valamint közéleti és népművelői tevékenysége elismeréseként
Kalmár János, Felsőszentiván község alpolgármestere, a  Bajai Szentistváni Általános Iskola Arany János 
Tagintézményének nyugalmazott pedagógusa részére,

a közigazgatás területén folytatott példamutató munkája elismeréseként
Kovátsné Pap Ágnes, a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Pest Megyei Kirendeltségének titkársági referense 
részére,

a Jászság kulturális és közösségi életében betöltött szerepe elismeréseként
Mészárosné Vas Márta, a Jászberényi Tankerületi Központ szakmai igazgatóhelyettese részére,

a nemzeti tulajdonú gazdasági társaságok közfeladatellátásának ellenőrzése terén végzett munkája elismeréseként
Sali Sándorné, az Állami Számvevőszék ellenőrzésvezetője részére,

a Pécselyi-medence természet- és tájvédelme területén végzett két évtizedes tevékenysége elismeréseként
Simon Pál, a  Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság Természetvédelmi Őrszolgálatának természetvédelmi őre 
részére,

a magyar néptánchagyományok népszerűsítését szolgáló sokoldalú szólótáncosi munkája elismeréseként
Szeverényi Barnabás, a Magyar Nemzeti Táncegyüttes táncművésze részére,

a nagykanizsai felsőoktatási képzés megalapozásához hozzájáruló szakmai munkája elismeréseként
Torma Roland közgazdász, a Pannon Egyetem Nagykanizsai Kampuszának gazdasági ügyintézője részére a

 MAGYAR BRONZ ÉRDEMKERESZT 
polgári tagozata;
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példaértékű katonai hagyományőrző tevékenysége, valamint az  I. világháború magyar hőseinek Ausztráliában 
emléket állító emlékmű megvalósításában vállalt szerepe elismeréseként
Bősze József Miklós nyugállományú alezredes, a  Magyar Királyi I. Honvéd Felderítő Zászlóalj Emlékbizottságának 
elnöke, a Honvéd Vezérkar Szervezési Csoportfőnökség nyugállományú főtisztje részére a

 MAGYAR BRONZ ÉRDEMKERESZT 
katonai tagozata

kitüntetést adományozom.

Budapest, 2019. február 28.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Budapest, 2019. március 1.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

KEH ügyszám: KEH/01327-2/2019.

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