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II. Törvények

2020. évi CV. törvény
az egyrészről az Európai Közösségek és azok tagállamai, és másrészről a Marokkói Királyság közötti 
társulás létrehozásáról szóló Euro-Mediterrán Megállapodás, továbbá a Cseh Köztársaság, az Észt 
Köztársaság, a Ciprusi Köztársaság, a Lett Köztársaság, a Litván Köztársaság, a Magyar Köztársaság, a Máltai 
Köztársaság, a Lengyel Köztársaság, a Szlovén Köztársaság és a Szlovák Köztársaság Európai Unióhoz 
történő csatlakozásának figyelembevétele céljából az egyrészről az Európai Közösségek és azok tagállamai, 
másrészről a Marokkói Királyság közötti társulás létrehozásáról szóló euro-mediterrán megállapodásról 
szóló jegyzőkönyv, valamint az egyrészről az Európai Közösségek és tagállamaik, másrészről a Marokkói 
Királyság közötti társulást létrehozó Euromediterrán megállapodás jegyzőkönyvének aláírásáról és 
ideiglenes alkalmazásáról a Bolgár Köztársaság és Románia Európai Unióhoz történő csatlakozásának 
figyelembevétele céljából készült jegyzőkönyv kihirdetéséről*
(A Megállapodás 2000. március 1-jén nemzetközi jogi szempontból hatályba lépett.)
(Az 1. Jegyzőkönyvet 2004. május 1-jétől ideiglenesen alkalmazni kell.)
(A 2. Jegyzőkönyvet 2007. január 1-jétől ideiglenesen alkalmazni kell.)

1. §  Az  Országgyűlés az  egyrészről az  Európai Közösségek és azok tagállamai, és másrészről a  Marokkói Királyság 
közötti társulás létrehozásáról szóló Euro-Mediterrán Megállapodást (a  továbbiakban: Megállapodás), továbbá 
a  Cseh Köztársaság, az  Észt Köztársaság, a  Ciprusi Köztársaság, a  Lett Köztársaság, a  Litván Köztársaság, a  Magyar 
Köztársaság, a  Máltai Köztársaság, a  Lengyel Köztársaság, a  Szlovén Köztársaság és a  Szlovák Köztársaság Európai 
Unióhoz történő csatlakozásának figyelembevétele céljából az egyrészről az Európai Közösségek és azok tagállamai, 
másrészről a  Marokkói Királyság közötti társulás létrehozásáról szóló euro-mediterrán megállapodásról szóló 
jegyzőkönyvet (a  továbbiakban: 1. Jegyzőkönyv), valamint az  egyrészről az  Európai Közösségek és tagállamaik, 
másrészről a  Marokkói Királyság közötti társulást létrehozó Euromediterrán megállapodás jegyzőkönyvének 
aláírásáról és ideiglenes alkalmazásáról a Bolgár Köztársaság és Románia Európai Unióhoz történő csatlakozásának 
figyelembevétele céljából készült jegyzőkönyvet (a továbbiakban: 2. Jegyzőkönyv) e törvénnyel kihirdeti.

2. § (1) A Megállapodás hivatalos magyar nyelvű fordítását az 1. melléklet tartalmazza.
 (2) Az 1. Jegyzőkönyv hiteles magyar nyelvű szövegét a 2. melléklet tartalmazza.
 (3) A 2. Jegyzőkönyv hiteles magyar nyelvű szövegét a 3. melléklet tartalmazza.

3. § (1) Ez a törvény a kihirdetését követő napon lép hatályba.
 (2) Az  1. Jegyzőkönyv 12.  cikk (1)  bekezdésében meghatározott hatálybalépésének naptári napját a  külpolitikáért 

felelős miniszter – annak ismertté válását követően – a Magyar Közlönyben haladéktalanul közzétett közleményével 
állapítja meg.

 (3) A 2. Jegyzőkönyv 9. cikk (1) bekezdésében meghatározott hatálybalépésének naptári napját a külpolitikáért felelős 
miniszter – annak ismertté válását követően – a  Magyar Közlönyben haladéktalanul közzétett közleményével 
állapítja meg.

4. §  Az e törvény végrehajtásához szükséges intézkedésekről a külpolitikáért felelős miniszter gondoskodik.

 Áder János s. k., Kövér László s. k.,
 köztársasági elnök az Országgyűlés elnöke

1–3. melléklet a 2020. évi CV. törvényhez**

  * A törvényt az Országgyűlés a 2020. október 20-i ülésnapján fogadta el.
** A törvény 1–3. melléklete jelen Magyar Közlöny mellékleteként, az MK_20_232_CVtv_1_3melleklet.pdf fájlnév alatt található. A törvény ezen részei  
     jelen Magyar Közlöny 7343/1–7343/416. oldalait képezik.
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2020. évi CVI. törvény
egyes vagyonkezelő alapítványokról és az azoknak történő vagyonjuttatásról*

A Millenáris Park mint a  nemzeti és a  nemzetközi együttműködést jelképező kulturális és oktatási központ, valamint 
az egykori meghatározó ipari létesítmény, a Ganz Villamossági Művek Lövőház utcai telepe épületeinek megóvása, a  területen 
megvalósítandó nemzeti identitástudatot és összetartozást erősítő, értékmegőrző, kulturális, tudományos és társadalmi 
feladatok, továbbá a  Batthyány Lajos Alapítványnak a  magyar nemzet iránt elkötelezett, az  európai egység irányába mutató, 
a  közös keresztény-kulturális értékek és a  demokratikus, képviseleti kormányzás alapján álló magyar közélet előmozdítására, 
továbbá a  magyar tehetségek kibontakoztatására és Magyarország megbecsültségének világszerte való növelésére, 
a  Mathias Corvinus Collegium Alapítványnak a  kiemelten tehetséges fiatalok támogatása ügyének megvalósítására irányuló 
tevékenységének támogatása érdekében, valamint a polgári művelődési, oktatási, kulturális és tudományos értékeket megőrző 
alapítvány létrehozása érdekében az Országgyűlés a következő törvényt alkotja:

1. A Millenáris Tudományos Kulturális Alapítvány

1. § (1) Az  Országgyűlés felhívja a  Kormányt, hogy az  állam nevében tegye meg a  szükséges intézkedéseket a  Millenáris 
Tudományos Kulturális Alapítvány (a továbbiakban: Millenáris Alapítvány) közérdekű vagyonkezelő alapítvány 
formájában történő létrehozására.

 (2) A Millenáris Alapítvány alapítása során az állam képviseletében a társadalmi és civil kapcsolatok fejlesztéséért felelős 
miniszter (a továbbiakban: miniszter) jár el.

 (3) A Millenáris Alapítvány kuratóriumának elnökét és tagjait a miniszter jelöli ki.
 (4) A  Millenáris Alapítvány feladata a  Millenáris Parkban a  nemzeti és a  nemzetközi együttműködést jelképező, 

Európa társadalmi, kulturális és életmódbeli értékein, a  tudományos-technikai fejlesztésen és az  információs 
társadalom eredményein alapuló, jövőt bemutató tudományos, kulturális és oktatási központ és innovatív, 
családbarát, interaktív közösségi tér megteremtésének és működési feltételeinek a  biztosítása, amely cél 
maradéktalan megvalósítása érdekében a Millenáris Tudományos Kulturális Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság  
(a továbbiakban: Millenáris Tudományos Kulturális Nonprofit Kft.) valamennyi egy évet meghaladó időtartamú, 
határozott időre szóló bérleti jogviszonya e  törvény erejénél fogva e  törvény hatálybalépésének napjával 
megszűnik, a bérlők azonnali és teljes kártalanítása mellett. A kártalanítás mértéke megegyezik a határozott idejű 
bérleti jogviszonyból még hátralévő évek és a  Millenáris Tudományos Kulturális Nonprofit Kft.-vel szerződéses 
jogviszonyban álló fél e  törvény hatálybalépését megelőző három üzleti évének adózott eredménye átlagának 
szorzatával.

 (5) A  Millenáris Alapítvány (4)  bekezdés szerinti tevékenysége, valamint a  Millenáris Alapítvány ezen céljainak 
a  megvalósítása közérdekű célnak minősül. A  Millenáris Alapítvány e  céljainak megvalósításával közvetlenül 
összefüggő gazdasági tevékenységet végez, amely keretében az  alapító által rendelt, valamint a  Millenáris 
Alapítványhoz csatlakozók és adományozók által juttatott vagyont kezeli.

 (6) A Millenáris Alapítvány alapító okiratában gondoskodni kell arról, hogy az alapítói jogok teljes körének gyakorlására 
a Millenáris Alapítvány kuratóriuma kerüljön kijelölésre.

2. A Millenáris Alapítvány részére történő vagyonjuttatás

2. § (1) A  nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (a továbbiakban: Nvtv.) 13.  § (3)  bekezdése és az  állami 
vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény (a továbbiakban: Vtv.) 36.  § (1)  bekezdése alapján – a  preambulumban 
és az  1.  § (4)  bekezdésében meghatározott célok megvalósítása érdekében – az  1.  melléklet szerinti állami 
vagyonelemeket ingyenesen, nyilvántartási értéken történő átvezetéssel – a Vtv. 36. § (2) bekezdésétől eltérően – 
az indulótőke növelése érdekében alapítói vagyoni juttatásként a Millenáris Alapítvány tulajdonába kell adni.

 (2) Az (1) bekezdés szerinti alapítói vagyoni juttatásként a Millenáris Alapítvány tulajdonába adott vagyon tekintetében 
nem kell alkalmazni az Nvtv. 13. § (4) bekezdés b) pontját, valamint az Nvtv. 13. § (7) és (8) bekezdésében foglaltakat.

* A törvényt az Országgyűlés a 2020. október 19-i ülésnapján fogadta el.
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 (3) Az  1.  melléklet szerinti vagyonelemek tekintetében a  Millenáris Alapítvány nyilvántartásba vételének hatályával 
a  miniszter gyakorolja az  államot megillető tulajdonosi jogokat és teljesíti a  kötelezettségeket. A  miniszter 
az 1. mellékletben meghatározott vagyonelemek (1) bekezdés szerinti tulajdonba adásáról a Millenáris Alapítvány 
alapító okiratában rendelkezik.

 (4) Ha a  Millenáris Alapítvány a  tulajdonába adott 1.  melléklet szerinti vagyonelemet el kívánja idegeníteni, 
akkor az  alapító okiratban előírt módon meghatározott piaci áron köteles annak megvásárlására az  államnak  
– a  miniszterhez eljuttatott nyilatkozattal – ajánlatot tenni, amelyre tekintettel az  államot vételi jog illeti meg. 
A vételi jog biztosítására az államot elidegenítési és terhelési tilalom illeti meg.

 (5) Ha a  miniszter a  (4)  bekezdés szerinti ajánlat közlésétől számított 90 napon belül úgy nyilatkozik, hogy 
a  vagyonelem tekintetében az  állam a  vételi jogával nem kíván élni, vagy ha az  ajánlat közlésétől számított  
90 napon belül nem tesz nyilatkozatot, úgy az állam vételi joga megszűnik.

 (6) A  (4)  bekezdés szerinti elidegenítésből származó bevételnek az  elidegenítés költségeinek kiegyenlítését 
követően fennmaradó részét a  Millenáris Alapítvány az  1.  § (4)  bekezdésében meghatározott célok és feladatok 
megvalósítására köteles fordítani. A Millenáris Alapítvány az értékesítésből származó bevételt a Millenáris Alapítvány 
működési költségeinek finanszírozására nem használhatja fel.

 (7) A  Millenáris Alapítvány jogutód nélküli megszűnése vagy megszüntetése esetén az  1.  melléklet szerinti 
vagyonelemek tulajdonjoga az államra száll vissza.

 (8) A Millenáris Alapítvány további vagyonának és költségvetési támogatásának biztosításáról a Kormány gondoskodik.
 (9) Az  (1)  bekezdés szerinti vagyonjuttatást úgy kell tekinteni, hogy az  az általános forgalmi adóról szóló  

2007. évi CXXVII. törvény (a továbbiakban: Áfa tv.) 17. § (1) bekezdésében és 18. § (1) bekezdésében meghatározott 
feltételek szerinti juttatással esik egy tekintet alá.

3. A Batthyány Lajos Alapítvány

3. § (1) Az  Országgyűlés felhívja a  Kormányt, hogy az  állam nevében tegye meg a  szükséges intézkedéseket a  Batthyány 
Lajos Alapítványhoz való, e  törvényben meghatározott vagyoni juttatás teljesítésével történő csatlakozásra, 
a  Batthyány Lajos Alapítvány alapító okiratának a  vagyonkezelő alapítványokról szóló 2019. évi XIII. törvény  
(a továbbiakban: Vatv.) rendelkezéseinek megfelelő módosítására és a  Batthyány Lajos Alapítványnak közérdekű 
vagyonkezelő alapítványként való nyilvántartásba vételére.

 (2) Az állam képviseletében a 3. és a 4. alcím alkalmazása során a miniszter jár el.
 (3) A  Batthyány Lajos Alapítvány alapító okiratában gondoskodni kell arról, hogy az  alapítói jogok teljes körének 

gyakorlására a Batthyány Lajos Alapítvány kuratóriuma kerüljön kijelölésre.
 (4) A  Kormánynak az  állam nevében a  Batthyány Lajos Alapítványhoz való, e  törvényben meghatározott vagyoni 

juttatás teljesítésével történő csatlakozására csak akkor kerülhet sor, ha a  Batthyány Lajos Alapítvány alapító 
okiratának a  Batthyány Lajos Alapítvány vagyonkezelő alapítványként való nyilvántartásba vétele érdekében  
a  Vatv. rendelkezéseinek megfelelő, a  Batthyány Lajos Alapítvány kuratóriumának új tagjait kijelölő, valamint 
a  Batthyány Lajos Alapítvány kuratóriumának az  alapítói jogok teljes körének gyakorlására történő kijelöléséhez 
szükséges módosítása legkésőbb a  Kormánynak az  állam nevében a  Batthyány Lajos Alapítványhoz való 
csatlakozása során megtörténik.

 (5) Az  (1)  bekezdésben előírtaknak, valamint a  4.  §-ban meghatározott céloknak, a  nemzeti vagyonnal való felelős 
gazdálkodás követelményének az  érvényre juttatásával történő megvalósítása érdekében, az  államháztartásról 
szóló 1992. évi XXXVIII. törvény és egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2006. évi LXV. törvény 1.  § 
(1)  bekezdésében meghatározottaktól eltérően a  Kormány, az  állam nevében, e  törvény rendelkezései alapján 
 – e törvényben meghatározott vagyonjuttatás teljesítésével – csatlakozhat a Batthyány Lajos Alapítványhoz azzal, 
hogy az alapítók, a csatlakozó, valamint az alapítói jogok gyakorlására a (3) bekezdés értelmében kijelölt kuratórium, 
illetve az alapítói jogokat esetlegesen gyakorló egyéb személy vagy szerv nem szüntetheti meg a Batthyány Lajos 
Alapítványt.

4. §  A Batthyány Lajos Alapítványnak a magyar nemzet iránt elkötelezett, az európai egység irányába mutató, a közös 
keresztény-kulturális értékek és a demokratikus, képviseleti kormányzás alapján álló magyar közélet előmozdítására, 
továbbá a  magyar tehetségek kibontakoztatására és Magyarország megbecsültségének világszerte való 
növelésére, valamint az alapító okiratában meghatározott egyéb céljainak és feladatainak megvalósítására irányuló 
tevékenysége közfeladatnak minősül. A Batthyány Lajos Alapítvány közfeladatát saját működése, valamint az alapító 
okiratában meghatározott céljaival összhangban álló tevékenységet folytató, illetve megvalósítani kívánó harmadik 
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személyek útján látja el. A  Batthyány Lajos Alapítvány e  tevékenysége, valamint a  Batthyány Lajos Alapítvány 
e  céljainak a  megvalósítása közérdekű célnak minősül. A  Batthyány Lajos Alapítvány céljainak megvalósítását 
szolgáló gazdasági tevékenységet végez, így különösen az alapítók által rendelt, és a Batthyány Lajos Alapítványhoz 
csatlakozók által juttatott vagyont kezeli.

4. A Batthyány Lajos Alapítvány részére történő vagyonjuttatás

5. § (1) Az Nvtv. 13. § (3) bekezdése és a Vtv. 36. § (1) bekezdése alapján – a 4. §-ban meghatározott célok megvalósítása 
érdekében – a 3. melléklet szerinti ingatlant – ideértve az azon e törvény hatálybalépéséig megvalósult felépítményt 
is –, valamint – annak elkészültekor – az  ingatlanon folyamatban lévő állami forrásból megvalósuló építési, 
kivitelezési munkálatok eredményeképpen létrejövő vagyonnövekményt (a továbbiakban: Vagyonnövekmény) 
ingyenesen, nyilvántartási értéken történő átvezetéssel – a Vtv. 36. § (2) bekezdésétől eltérően – csatlakozói vagyoni 
juttatásként a Batthyány Lajos Alapítvány tulajdonába kell adni.

 (2) Az  (1)  bekezdés szerint ingyenesen tulajdonba adott ingatlan, illetve a  Vagyonnövekmény tekintetében nem 
kell alkalmazni az  Nvtv. 13.  § (4)  bekezdés b)  pontját, valamint (7) és (8)  bekezdését. Az  (1)  bekezdés szerinti 
vagyonjuttatás során a  3.  melléklet szerinti védett ingatlan esetében nem kell alkalmazni a  kulturális örökség 
védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény (a továbbiakban: Kötv.) 44.  § (1)  bekezdés a)  pontját és (4)  bekezdését, 
valamint az  állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló 254/2007. (X. 4.) Korm. rendelet [a továbbiakban:  
254/2007. (X. 4.) Korm. rendelet] 25. § (5) bekezdését.

 (3) A  3.  melléklet szerinti ingatlan, illetve a  Vagyonnövekmény tekintetében – a  Kormánynak, az  állam nevében 
a  Batthyány Lajos Alapítványhoz való csatlakozásának hatályával – a  miniszter gyakorolja az  államot megillető 
tulajdonosi jogokat és teljesíti a  kötelezettségeket. A  miniszter a  3.  melléklet szerinti ingatlan tulajdonba adásáról 
a  Batthyány Lajos Alapítvánnyal a  csatlakozásra irányuló nyilatkozat és az  annak elfogadására irányuló nyilatkozat 
alapján kötött megállapodásban, a Vagyonnövekmény tulajdonba adásáról pedig – az  (1)  bekezdés szerinti építési, 
kivitelezési munkálatok elkészültekor – a Batthyány Lajos Alapítvánnyal kötött további megállapodásban rendelkezik.

 (4) A 3. melléklet szerinti ingatlanon folyamatban lévő állami forrásból megvalósuló építési, kivitelezési munkálatoknak 
a  Kormány határozatában kijelölt megvalósítója – a  3.  melléklet szerinti ingatlan tulajdonjogának átruházását 
követően – a  munkálatok – ideértve a  használatbavételi engedély megszerzésére irányuló eljárást is – részleteiről 
megállapodást köt a Batthyány Lajos Alapítvánnyal.

 (5) A 3. melléklet szerinti ingatlan tulajdonjogát a Batthyány Lajos Alapítvány a terhekkel együtt szerzi meg.
 (6) Az  (1)  bekezdés szerinti – ingatlanra és Vagyonnövekményre egyaránt vonatkozó – vagyonjuttatást úgy kell 

tekinteni, hogy az az Áfa tv. 17. § (1) bekezdésében és 18. § (1) bekezdésében meghatározott feltételek, valamint 
az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 17/D. § (1) bekezdése szerinti juttatással esik egy tekintet alá.

5. A Mathias Corvinus Collegium Alapítvány és a részére történő vagyonjuttatás

6. § (1) Az  Nvtv. 13.  § (3)  bekezdésében és a Vtv. 36.  § (1)  bekezdésében foglaltak alapján – a  Mathias Corvinus Collegium 
tehetséggondozási programjának és a  Maecenas Universitatis Corvini Alapítvány oktatási tevékenységének 
támogatásáról szóló 2020. évi XXVI. törvény (a továbbiakban: MCC tv.) preambulumában és 2. §-ában meghatározott 
célok megvalósítása érdekében – a  2.  mellékletben felsorolt állami tulajdonban lévő ingatlanokat ingyenesen, 
nyilvántartási értéken történő átvezetéssel – a Vtv. 36. § (2) bekezdése szerinti rendelkezéstől eltérve – az indulótőke 
növelése érdekében a Mathias Corvinus Collegium Alapítvány (a továbbiakban: MCC Alapítvány) tulajdonába kell adni.

 (2) Az  (1)  bekezdés szerint ingyenesen tulajdonba adott ingatlanok tekintetében nem kell alkalmazni az  Nvtv. 13.  §  
(4) és (5), valamint (7) és (8)  bekezdésében foglaltakat. Az  (1)  bekezdés szerinti vagyonjuttatás során 
a  2.  mellékletben szereplő ingatlanok esetében nem kell alkalmazni a  Kötv. 44.  § (1)  bekezdés a)  pontját és 
(4) bekezdését, valamint a 254/2007. (X. 4.) Korm. rendelet 25. § (5) bekezdését.

 (3) A 2. melléklet szerinti ingatlanok tekintetében a  törvény erejénél fogva, az e  törvény hatályba lépésének napjától 
a  miniszter gyakorolja az  államot megillető tulajdonosi jogokat és teljesíti a  kötelezettségeket. A  miniszter 
tulajdonosi joggyakorlói minőségét – kérelmére – az  ingatlan-nyilvántartásba be kell jegyezni. Az  (1)  bekezdés 
szerinti tulajdonátruházásoknak az  ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzésére alkalmas szerződéseket az állam 
nevében a tulajdonosi joggyakorló készíti el és köti meg.

 (4) A 2. melléklet szerinti ingatlanok tulajdonjogát az MCC Alapítvány a terhekkel együtt szerzi meg.
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 (5) Az  MCC Alapítvány jogosult a  tulajdonába adott, 2.  melléklet szerinti ingatlanokat hasznosítani. Ha az  MCC 
Alapítvány a  tulajdonába adott, 2.  melléklet szerinti ingatlanokat értékesíti, az  ingatlanok tulajdonjogának 
átruházásából származó bevételnek az  átruházás költségeinek kiegyenlítését követően fennmaradó részét  
az MCC tv. 2. §-ban meghatározott célok és feladatok megvalósítására köteles fordítani.

 (6) Az  (1)  bekezdés alapján történő vagyonjuttatást úgy kell tekinteni, hogy az  az Áfa tv. 17.  § (1)  bekezdésében  
és 18. § (1) bekezdésében meghatározott feltételek szerinti juttatással esik egy tekintet alá.

6. A Polgári Művelődésért Oktatási, Kulturális és Tudományos Alapítvány

7. § (1) Az  Országgyűlés felhívja a  Kormányt, hogy az  állam nevében tegye meg a  szükséges intézkedéseket a  Polgári 
Művelődésért Oktatási, Kulturális és Tudományos Alapítvány (a továbbiakban: Polgári Művelődésért Alapítvány) 
közérdekű vagyonkezelő alapítvány formájában történő létrehozására.

 (2) A Polgári Művelődésért Alapítvány alapítása során az állam képviseletében az államháztartásért felelős miniszter jár el.
 (3) A Polgári Művelődésért Alapítvány feladata a kulturális értékek megőrzése, kulturális rendezvények szervezésében 

való közreműködés, oktatási tevékenység folytatása, elősegítése, az épített örökség, különösen a műemléki örökség 
védelmében való közreműködés, az  ilyen jellegű tevékenységet végző szervezetek, intézmények, személyek 
támogatása.

 (4) A Polgári Művelődésért Alapítvány (3) bekezdés szerinti tevékenysége, valamint a Polgári Művelődésért Alapítvány 
ezen céljainak a  megvalósítása közérdekű célnak minősül. A  Polgári Művelődésért Alapítvány e  céljainak 
megvalósításával közvetlenül összefüggő gazdasági tevékenységet végez, amely keretében az alapító által rendelt, 
valamint a Polgári Művelődésért Alapítványhoz csatlakozók és adományozók által juttatott vagyont kezeli.

 (5) A Polgári Művelődésért Alapítvány alapító okiratában gondoskodni kell arról, hogy az alapítói jogok teljes körének 
gyakorlására a Polgári Művelődésért Alapítvány kuratóriuma kerüljön kijelölésre.

7. A Polgári Művelődésért Alapítvány részére történő vagyonjuttatás

8. § (1) Az  Nvtv. 13.  § (3)  bekezdése és a Vtv. 36.  § (1)  bekezdése alapján – a  7.  § (3)  bekezdésében meghatározott célok 
megvalósítása érdekében – a 4. melléklet szerinti ingatlant ingyenesen, nyilvántartási értéken történő átvezetéssel  
– a Vtv. 36. § (2) bekezdésétől eltérően – a Polgári Művelődésért Alapítvány tulajdonába kell adni.

 (2) A Polgári Művelődésért Alapítvány tulajdonába adott vagyon tekintetében nem kell alkalmazni az Nvtv. 13. § (4), (5), 
(7) és (8) bekezdésében foglaltakat.

 (3) Az  (1)  bekezdés szerinti vagyonjuttatás során a  4.  melléklet szerinti védett ingatlan esetében nem kell alkalmazni 
a  Kötv. 44.  § (1)  bekezdés a)  pontját és (4)  bekezdését, valamint a  254/2007. (X. 4.) Korm. rendelet 25.  § 
(5) bekezdését.

 (4) A 4. melléklet szerinti ingatlan tekintetében a tulajdonváltozás ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzésére alkalmas 
szerződést a  Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: MNV Zrt.)  
köti meg a Polgári Művelődésért Alapítvánnyal.

 (5) Az  (1)  bekezdés szerinti ingatlanjuttatással egyidejűleg a  7.  § (3)  bekezdésében meghatározott közfeladatok 
ellátására rendelkezésre álló állami tulajdonú ingatlanban található ingó vagyontárgyak e  törvény erejénél fogva 
ingyenesen a Polgári Művelődésért Alapítvány tulajdonába kerülnek.

 (6) Az  (5)  bekezdés szerint átszálló ingóságokról jegyzőkönyvet kell felvenni, amelyet az  átadó és az  átvevő 
képviseletére jogosult személy ír alá. Az  átszálló ingó vagyonelemek bekerülési értéke megegyezik az  adott 
vagyonelemre vonatkozó, átadó szervezet könyveiben szereplő nyilvántartási értékkel.

 (7) A 4. mellékletben meghatározott ingatlan tulajdonjogát a Polgári Művelődésért Alapítvány a terhekkel együtt szerzi 
meg.

9. § (1) A  4.  melléklet szerinti, ingyenesen tulajdonba adott ingatlanon e  törvény erejénél fogva határozatlan időre szóló 
elidegenítési és terhelési tilalom áll fenn. Az elidegenítési és terhelési tilalomnak az átruházó javára szóló ingatlan-
nyilvántartásba történő feljegyzését a tulajdonjog bejegyzése iránti kérelem benyújtásával egyidejűleg az MNV Zrt. 
kérelmezi.

 (2) A 8. § (1) bekezdése alapján történő vagyonjuttatást úgy kell tekinteni, hogy az az Áfa tv. 17. § (1) bekezdésében és 
18. § (1) bekezdésében meghatározott feltételek szerinti juttatással esik egy tekintet alá.

 (3) A  Polgári Művelődésért Alapítvány további vagyonának és költségvetési támogatásának biztosításáról a  Kormány 
gondoskodik.
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8. Záró rendelkezések

10. §  Ez a törvény a kihirdetését követő napon lép hatályba.

11. §  A 2.  § (1) és (2)  bekezdése, (4)–(7)  bekezdése, a  3.  § (5)  bekezdése, az  5.  § (1) és (2)  bekezdése, a  6.  § (1), (2) és 
(5) bekezdése, a 8. § (1) és (2) bekezdése, a 9. § (1) bekezdése és a 13. § az Alaptörvény 38. cikk (1) és (2) bekezdése 
alapján sarkalatosnak minősül.

12. § (1) A Vatv. 10/A. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A  vagyonkezelő alapítvány részére teljesíthető pénzbeli vagyoni juttatás. A  közfeladatot ellátó közérdekű 
vagyonkezelő alapítvány részére az alapító okiratában meghatározott célok megvalósításának elősegítése érdekében 
teljesített pénzbeli vagyoni juttatás nem minősül külön törvény szerinti támogatásnak, az  alapító okiratában 
meghatározott célok elérése érdekében pályázati eljárásban részt vehet és pályázati támogatásban részesülhet.”

 (2) A Vatv. 7. alcíme a következő 10/B. §-sal egészül ki:
„10/B.  § (1) A  vagyonkezelő alapítvány részére teljesíthető természetbeni – különösen ingatlan – vagyoni juttatás 
is. A  közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítvány részére az  alapító okiratában meghatározott célok 
megvalósításának elősegítése érdekében teljesített természetbeni vagyoni juttatás nem minősül külön törvény 
szerinti támogatásnak, az alapító okiratában meghatározott célok elérése érdekében pályázati eljárásban részt vehet 
és pályázati támogatásban részesülhet.
(2) Amennyiben az  (1)  bekezdés szerint juttatott vagyont a  közérdekű vagyonkezelő alapítvány elidegeníti, úgy 
a juttatott vagyon tekintetében az államot – más jogosultakat megelőzően – törvény eltérő rendelkezése hiányában 
elővásárlási jog illeti meg.”

13. §  Hatályát veszti az Nvtv. 2. melléklet III. pont 1. alpontjában foglalt táblázat 1.8. és 1.16. sora, valamint IV. pontjában 
foglalt táblázat 3. sora.

 Áder János s. k., Kövér László s. k.,
 köztársasági elnök az Országgyűlés elnöke

1. melléklet a 2020. évi CVI. törvényhez

A Millenáris Alapítvány részére történő vagyonjuttatás

  A B

1. Gazdasági társaság megnevezése
Átadandó állami tulajdonban álló részesedés 

megjelölése

2.
Millenáris Tudományos Kulturális Nonprofit Korlátolt 

Felelősségű Társaság
9 180 000 000 forint törzsbetét

2. melléklet a 2020. évi CVI. törvényhez

Az MCC Alapítvány részére történő vagyonjuttatás

  A B C

1. Település Helyrajzi szám Tulajdoni hányad

2. Pécs 17535, 17550 valamennyi esetében 1/1

3. Révfülöp
799/1, 799/2, 1171, 1174/4, 

02/1, 02/21, 02/22, 02/23
valamennyi esetében 1/1

4. Szekszárd 3998 1/1

5. Szombathely 6130 1/1

6. Zalaegerszeg 3589/A/1 125/190
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3. melléklet a 2020. évi CVI. törvényhez

A Batthyány Lajos Alapítvány részére történő vagyonjuttatás

  A B C D

1. Település Kerület Helyrajzi szám Tulajdoni hányad

2. Budapest I. kerület 14357 1/1

4. melléklet a 2020. évi CVI. törvényhez

A Polgári Művelődésért Alapítvány részére történő vagyonjuttatás

  A B C D

1. TELEPÜLÉS KERÜLET HELYRAJZI SZÁM Tulajdoni hányad

2. Budapest II. kerület 54281 1/1

2020. évi CVII. törvény
az egyes kiemelt társadalmi csoportok, valamint pénzügyi nehézséggel küzdő vállalkozások helyzetének 
stabilizálását szolgáló átmeneti intézkedésekről*

Az Országgyűlés annak érdekében, hogy a  Kormány a  koronavírus fertőzés okozta tömeges megbetegedést okozó, a  2020. 
évben bekövetkezett humánjárvány megelőzésére, illetve következményeinek elhárítására a  veszélyhelyzet idején tett 
rendkívüli intézkedések kedvező hatását továbbra is biztosítsa, szem előtt tartva különösen a  jogbiztonság érvényesülésének 
követelményét, egyes kiemelt társadalmi csoportok és nehéz helyzetben lévő vállalkozások helyzetének stabilizálását, 
a következő törvényt alkotja:

I. FEJEZET
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. Hatály

1. §  Ez a  törvény a  veszélyhelyzet következtében az  állampolgárok élet-, egészség-, személyi-, vagyon- és 
jogbiztonságának, valamint a  nemzetgazdaság stabilitásának garantálása érdekében az  egyes fizetési 
kötelezettségekkel összefüggésben szükséges, a veszélyhelyzet megszűnését követően átmenetileg alkalmazandó 
további szabályokat állapítja meg.

2. Értelmező rendelkezések

2. §  E törvény alkalmazásában:
1.  gyermek:

a) a magzat a várandósság betöltött 12. hetét követően, valamint
b) aki az adós vér szerinti vagy örökbefogadott eltartottja, és

ba) a 25. életévét még nem töltötte be vagy
bb) a  25. életévét betöltött, megváltozott munkaképességű személy és ez  az állapota 

legalább egy éve tart, vagy egy év alatt előreláthatóan nem szűnik meg;

* A törvényt az Országgyűlés a 2020. október 20-i ülésnapján fogadta el.
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2.  hitelező: Magyarországon székhellyel, fiókteleppel rendelkező pénzügyi intézmény és a  Diákhitel 
Központ Zrt.;

3.  hitel- és kölcsön: a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló törvényben meghatározott hitel- és 
pénzkölcsön;

4.  pénzügyi lízing: a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló törvényben meghatározott fogalom;
5.  veszélyhelyzet: a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet.

3. Közös szabályok

3. § (1) E  törvény alkalmazásában nem minősül adósnak az  állam, az  önkormányzat, a  Magyar Nemzeti Bankról szóló 
2013. évi CXXXIX. törvény 39. §-ában meghatározott jogszabályok hatálya alá tartozó vállalkozás.

 (2) A  pénzügyi lízingszerződés teljesítési határidejének e  törvény szerinti módosulása, valamint a  futamidő 
meghosszabbodása nem érinti a  lízingbevevőnek a  pénzügyi lízingszerződés szerint a  lízingtárgyon fennálló 
használati jogát, továbbá a pénzügyi lízingszerződésen alapuló tulajdonszerzési jogosultságát.

 (3) A  hitelező annak tisztázása érdekében, hogy az  adós nem teljesítése a  II. Fejezet vagy a  III. Fejezet hatálya alá 
tartozik, a  szerződésben meghatározott módon, elsődlegesen elektronikus kapcsolattartás útján egyeztet 
az adóssal.

 (4) E törvény rendelkezései nem mentesítik az adóst a polgári jogból adódó együttműködési kötelezettség alól.

II. FEJEZET
HITELFELMONDÁSI TILALOM

4. §  E Fejezet rendelkezéseit azon adósra vonatkozóan kell alkalmazni, aki a hitelező által üzletszerűen nyújtott hitel- és 
kölcsönszerződésből, illetve pénzügyi lízingszerződésből (a továbbiakban együtt: szerződés) eredő tőke-, kamat-, 
illetve díjfizetési kötelezettségét fizetési képességének meggyengülése következtében nem tudja határidőben 
teljesíteni és nem tartozik a III. Fejezet és IV. Fejezet hatálya alá.

5. § (1) A hitelező az adóssal kötött szerződést az adós tőke-, kamat-, illetve díjfizetési kötelezettsége nem teljesítése miatt 
2021. június 30. napjáig felmondással nem szüntetheti meg (a továbbiakban: hitelfelmondási tilalom).

 (2) Az  (1)  bekezdés szerinti időszakban a  hitelező és az  adós egyeztetést folytat a  szerződésben rögzített kondíciók 
újratárgyalásáról annak érdekében, hogy az  adós fizetőképessége helyreálljon. A  hitelező és az  adós a  közös 
megegyezéssel megállapított feltételekkel, így különösen a tőke-, kamat- és díjfizetési kötelezettség mértékével és 
teljesítésének esedékességével módosítja a  hitelszerződést. A  módosult szerződést nem kell közjegyzői okiratba 
foglalni, a korábbi közjegyzői okirat a szerződés módosult tartalmának keretei között érvényes.

 (3) A  szerződés teljesítési határidejének módosulása a  szerződést biztosító járulékos és nem járulékos 
mellékkötelezettségeket – ide értve a  garanciaszerződést, illetve a  garanciavállaló nyilatkozatot – is módosítja, 
függetlenül attól, hogy a mellékkötelezettséget szerződésbe vagy egyoldalú jognyilatkozatba foglalták a felek.

 (4) Amennyiben az  (1)  bekezdés szerinti időszakban nem jön létre a  hitelező és az  adós között új szerződés, 
a hitelfelmondási tilalom külön intézkedés nélkül megszűnik.

III. FEJEZET
AZ EGYES KIEMELT TÁRSADALMI CSOPORTOK HELYZETÉNEK STABILIZÁLÁSÁT SZOLGÁLÓ 
HITELTÖRLESZTÉSI MORATÓRIUM

6. §  E Fejezet rendelkezései vonatkozásában adósnak minősül
a) az a munkanélküli, aki e törvény hatályba lépése napján, illetve a 7. § (2) bekezdése szerinti időtartam alatt 

a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 58. § (5) bekezdés 
d) pontja szerinti álláskeresőnek minősül,

b) az  a  személy, aki e  törvény hatályba lépése napján gyermeket váró vagy nevelő szülőnek minősül, illetve 
a 7. § (2) bekezdése szerinti időtartam alatt válik gyermeket váró vagy nevelő szülővé,

c) az  a  nyugdíjas, aki e  törvény hatályba lépése napján, illetve a  7.  § (2)  bekezdése szerinti időtartam alatt 
a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 6. § (1) vagy (2) bekezdése szerint saját 
jogú nyugellátásban vagy hozzátartozói nyugellátásban (a továbbiakban: nyugellátás) részesül, illetve a 7. § 
(2) bekezdése szerinti időtartam alatt válik a nyugellátásra jogosulttá,
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d) az a természetes személy közfoglalkoztatott, aki e törvény hatályba lépése napján, illetve a 7. § (2) bekezdése 
szerinti időtartam alatt a  közfoglalkoztatásról és a  közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb 
törvények módosításáról szóló 2011. évi CVI. törvény szerinti közfoglalkoztatóval közfoglalkoztatási 
jogviszonyban áll, illetve közfoglalkoztatási jogviszonyt létesít.

7. § (1) Ha a  felek eltérően nem rendelkeznek, az  adósnak a  hitelező által üzletszerűen nyújtott szerződésből eredő 
tőke-, kamat-, illetve díjfizetési kötelezettsége a  (2)  bekezdésben meghatározott időpontig akként módosul, 
hogy az  adós a  szerződésből eredő tőke-, kamat-, illetve díjfizetési kötelezettsége teljesítésére fizetési haladékot 
kap (a  továbbiakban: fizetési moratórium). A  fizetési moratórium nem érinti az  adós azon jogát, hogy az  eredeti 
szerződési feltételek szerint teljesítsen.

 (2) A fizetési moratórium 2021. június 30. napjáig tart.
 (3) Adóstársak esetén elegendő, ha az egyik adóstárs minősül az e Fejezet szerinti adósnak.
 (4) A  szerződéses kötelezettségek teljesítésének határideje, illetve a  kötelezettségvállalás időtartama a  fizetési 

moratórium idejével meghosszabbodik. A  fizetési moratórium fennállása alatt lejáró szerződés 2021. június 30. 
napjáig meghosszabbodik.

 (5) A  szerződések teljesítési határidejének módosulása a  szerződést biztosító járulékos és nem járulékos 
mellékkötelezettségeket – ide értve a  garanciaszerződést, illetve a  garanciavállaló nyilatkozatot – is módosítja, 
függetlenül attól, hogy a mellékkötelezettséget szerződésbe vagy egyoldalú jognyilatkozatba foglalták a felek.

8. § (1) Az adós a fizetési moratórium 7. § (2) bekezdése szerinti időtartama alatt bármikor dönthet úgy, hogy él a fizetési 
moratóriummal.

 (2) A  fizetési moratórium esetén a  teljesítést a  szerződésnek a  fizetési moratórium elrendelése előtt hatályos 
rendelkezései szerint kell jóváírni.

 (3) A  fizetési moratóriumra vonatkozó rendelkezéseket az  olyan – pénzügyi intézményen keresztül folyósított – 
munkáltatói hitelre is megfelelően alkalmazni kell, amely a  nyilvánosság számára nem hozzáférhető, és amellyel 
kapcsolatban a  munkavállaló hitelkamatot és egyéb ellenszolgáltatást a  piacon szokásos mértéknél alacsonyabb 
mértékű teljes hiteldíj mutató mellett köteles, vagy hitelkamatot és egyéb ellenszolgáltatást nem köteles fizetni.

9. § (1) A  tőketartozást sem a  fizetési moratórium ideje alatt, sem a  fizetési moratórium lejártát követően nem lehet 
a fizetési moratórium ideje alatt nem teljesített kamat összegével megnövelni.

 (2) A  fizetési moratórium ideje alatt felhalmozódott kamatot a  hátralévő futamidőben esedékes törlesztőrészletekkel 
együtt a fizetési moratórium lejártát követően a futamidő alatt, évente egyenlő részletekben kell megfizetni.

 (3) A fizetési moratórium lejártát követően a futamidő úgy hosszabbodik meg, hogy az esedékessé váló törlesztőrészlet 
és a  fizetési moratórium alatt keletkező részletekben megfizetendő kamat összege együttesen ne haladja meg 
az eredeti szerződés szerinti törlesztőrészletek összegét.

 (4) Az (1)–(3) bekezdésben a kamatra vonatkozó szabályokat megfelelően kell alkalmazni a díjakra is.

10. §  A babaváró támogatásról szóló 44/2019. (III. 12.) Korm. rendelet szerint folyósított kölcsön alapján fizetendő 
kezességvállalási díjat a fizetési moratórium 7. § (2) bekezdése szerinti időtartama alatt nem kell megfizetni.

11. §  A 7. § (1) bekezdése szerint módosult szerződést nem kell közjegyzői okiratba foglalni, a korábbi közjegyzői okirat 
a szerződés módosult tartalmának keretei között érvényes.

12. § (1) Ha a  felek eltérően nem rendelkeznek, a  Nemzeti Eszközkezelő Programban részt vevő természetes személyek 
otthonteremtésének biztosításáról szóló 2018. évi CIII. törvény 7.  § (2)  bekezdése szerinti részletvevő, illetve 
bérlő a  hatályos, részletvételre irányuló, illetve lakásbérleti szerződéséből eredő vételárrészlet-fizetési, illetve 
bérletidíj-fizetési kötelezettsége akként módosul, hogy a  részletvevő, illetve a  bérlő a  szerződésből eredő 
vételárrészlet-fizetési, illetve bérletidíj-fizetési kötelezettsége teljesítésére 2021. június 30-ig fizetési haladékot kap 
(e  §  alkalmazásában a  továbbiakban: fizetési haladék). A  fizetési haladék nem érinti a  részletvevő és a  bérlő azon 
jogát, hogy az eredeti szerződési feltételek szerint teljesítsen.

 (2) A  fizetési haladék a  szerződést biztosító járulékos mellékkötelezettségekre is kiterjed, függetlenül attól, hogy 
a mellékkötelezettséget szerződésbe vagy egyoldalú jognyilatkozatba foglalták a felek.

 (3) Az  (1)  bekezdés szerinti szerződéses kötelezettségek teljesítésének határideje, illetve a  kötelezettségvállalás 
időtartama a fizetési haladék idejével meghosszabbodik.
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 (4) Az  (1)  bekezdésében meghatározott bérlő által lakott ingatlan vagyonkezelője a  fizetési haladék időtartama alatt 
a bérleti díj meg nem fizetése miatt nem élhet a felmondás jogával.

13. § (1) E  Fejezet alkalmazásában – a  19.  §-ban foglaltaktól függetlenül – adósnak minősül a  természetes személyek 
adósságrendezéséről szóló 2015. évi CV. törvényben meghatározott eljárások alatt álló adós, valamint az  adós 
hiteltörlesztési kötelezettségeiért helytállni köteles személy is.

 (2) A fizetési moratórium kiterjed a  főhitelező részére fizetendő minimális törlesztőrészlet megfizetésére, a bíróságon 
kívüli adósságrendezési megállapodásban, bírósági adósságrendezési egyezségben, valamint a  bírósági 
adósságtörlesztési végzésben megállapításra kerülő vagy megállapított, a  7.  § (1)  bekezdésében felsorolt, 
hitelviszonyból származó fizetési kötelezettségek teljesítésére is, a  2021. január 1. napja után esedékessé váló 
törlesztési részletekre vonatkozóan.

IV. FEJEZET
A PÉNZÜGYI NEHÉZSÉGGEL KÜZDŐ VÁLLALKOZÁSOK HELYZETÉNEK STABILIZÁLÁSÁT SZOLGÁLÓ 
HITELTÖRLESZTÉSI MORATÓRIUM

14. §  Ezen Fejezet rendelkezéseit arra a  gazdasági tevékenységet folytató jogi személy, az  egyéni cég és az  egyéni 
vállalkozó (a továbbiakban együtt: vállalkozás) adósra kell alkalmazni, amely a  pénzügyi nehézséggel küzdő 
vállalkozás meghatározásáról szóló kormányrendelet alapján annak minősül.

15. § (1) Az adósnak a hitelező által üzletszerűen nyújtott szerződésből eredő tőke-, kamat-, illetve díjfizetési kötelezettsége, 
ha ezt az  adós a  hitelezőnél írásban kéri, 2021. június 30. napjáig akként módosul, hogy az  adós a  szerződésből 
eredő tőke-, kamat-, illetve díjfizetési kötelezettsége teljesítésére hiteltörlesztési moratóriumot vehet igénybe.

 (2) A  hiteltörlesztési moratóriumra vonatkozó kérelemnek tartalmaznia kell a  szerződés azonosításához szükséges 
adatokat, továbbá azokat az  adatokat is, amelyek alapján megállapítható, hogy az  adós a  pénzügyi nehézséggel 
küzdő vállalkozás meghatározásáról szóló kormányrendeletben meghatározottak alapján jogosult a hiteltörlesztési 
moratórium igénybevételére.

16. §  A hiteltörlesztési moratóriumra a fizetési moratórium szabályait az e Fejezetben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.

V. FEJEZET
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

4. Felhatalmazó rendelkezés

17. §  Felhatalmazást kap a  Kormány, hogy rendeletben állapítsa meg azt a  mutatószámot, amelynek teljesülése esetén 
a vállalkozás pénzügyi nehézséggel küzdő vállalkozásnak minősül.

5. Hatályba léptető rendelkezés

18. §  Ez a törvény 2021. január 1. napján lép hatályba.

6. Átmeneti rendelkezés

19. §  E törvény rendelkezéseit a  2020. március 18. napján fennálló szerződések alapján már folyósított kölcsönökre kell 
alkalmazni.

 Áder János s. k., Kövér László s. k.,
 köztársasági elnök az Országgyűlés elnöke
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2020. évi CVIII. törvény
a hozzátartozók sérelmére elkövetett súlyos személy elleni erőszakos bűncselekmények áldozatainak 
fokozottabb védelme érdekében egyes törvények módosításáról*

1. Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény módosítása

1. § (1) Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény (a továbbiakban: Eütv.) 200. § (2a) bekezdése helyébe a következő 
rendelkezés lép:
„(2a) A kötelező gyógykezelés elrendelésére irányuló eljárást az ügyész kezdeményezi a büntetőeljárást követően, 
ha
a) a  büntetendő cselekmény elkövetőjénél a  kényszergyógykezelés egyéb törvényi feltételei fennállnak, azonban 
az elkövető büntethetősége esetén egyévi szabadságvesztésnél nem súlyosabb büntetést kellene kiszabni,
b) a személy elleni erőszakos vagy közveszélyt okozó bűncselekmény miatt elítélt terhelt az elkövetéskor korlátozott 
beszámítási képességű volt.”

 (2) Az Eütv. 200. §-a a következő (2b) bekezdéssel egészül ki:
„(2b) Ha a  (2a)  bekezdés b)  pontja esetében az  elítélt szabadságvesztést tölt, az  ügyész a  kezdeményezésben 
megjelöli a szabadulás esedékességének napját.”

2. §  Az Eütv. 200. § (2) bekezdésében a „büntetőeljárás során elrendelt kényszergyógykezelés megszűnése” szövegrész 
helyébe a „büntetőeljárás során elrendelt kényszergyógykezelés megszűnése, valamint kóros elmeállapotú elítélt 
szabadítása” szöveg lép.

2. A Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény módosítása

3. § (1) A  Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény (a  továbbiakban: Btk.) 38.  § (4)  bekezdése a  következő 
e) ponttal egészül ki:
(Nem bocsátható feltételes szabadságra)
„e) akit tettesként ítéltek végrehajtandó szabadságvesztésre az alábbi bűncselekmények miatt:
ea) népirtás, emberiesség elleni bűncselekmény, apartheid, ha a  halált szándékosan okozva követik el  
[142. § (1) bekezdés a) pont, 143. § (1) bekezdés a) pont, 144. § (1) bekezdés a) pont],
eb) emberölés [160. § (1) és (2) bekezdés],
ec) emberrablás [190. § (4) bekezdés],
ed) fogolyzendülés, terrorcselekmény, jármű hatalomba kerítése és zendülés súlyosabban minősülő esetei, 
ha a  halált szándékosan okozva követik el [284.  § (4)  bekezdés, 314.  § (1)  bekezdés, 320.  § (2)  bekezdés, 442.  § 
(4) bekezdés], vagy
ee) elöljáró vagy szolgálati közeg elleni erőszak [445. § (5) bekezdés a) pont].”

 (2) A Btk. 38. §-a a következő (5)–(7) bekezdéssel egészül ki:
„(5) Nem bocsátható feltételes szabadságra az sem, akit
a) a (4) bekezdés e) pontjában meghatározott bűncselekmény elkövetése esetén
aa) előkészület miatt,
ab) részesként, vagy
ac) korlátlan enyhítés alkalmazásával, vagy
b) a hozzátartozója sérelmére elkövetett, nyolcévi vagy ennél súlyosabb szabadságvesztéssel fenyegetett személy 
elleni erőszakos bűncselekmény miatt
ítéltek végrehajtandó szabadságvesztésre.
(6) A  bíróság az  ügydöntő határozatban az  (5)  bekezdésben meghatározott elkövető feltételes szabadságra 
bocsáthatóságáról rendelkezhet, ha az  elkövetés körülményeire, az  elkövető személyében rejlő társadalomra 
veszélyesség fokára vagy egyéb büntetéskiszabási körülményekre figyelemmel, a  társadalom védelme és annak 
megelőzése, hogy az  elkövető újabb bűncselekményt kövessen el, pártfogó felügyelet elrendelésével és külön 
magatartási szabály meghatározásával elérhető.

* A törvényt az Országgyűlés a 2020. október 20-i ülésnapján fogadta el.
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(7) Az (5) bekezdés b) pontja alkalmazásában hozzátartozó alatt az elkövető gyermekének szülőjét, volt házastársát, 
volt élettársát, gondnokát, gondokoltját, gyámját vagy gyámoltját is érteni kell.”

4. § (1) A Btk. 69. § (2) bekezdése a következő c) és d) ponttal egészül ki:
(Pártfogó felügyelet alatt áll,)
„c) az  a  38.  § (5)  bekezdése szerinti elkövető, akit a  38.  § (6)  bekezdése alkalmazásával bocsátottak feltételes 
szabadságra, vagy
d) a szabadságvesztés felfüggesztésének próbaidejére az, akit a hozzátartozója sérelmére elkövetett személy elleni 
erőszakos bűncselekmény miatt ítéltek szabadságvesztésre.”

 (2) A Btk. 69. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) A (2) bekezdés d) pontja alkalmazásában hozzátartozó alatt az elkövető gyermekének szülőjét, volt házastársát, 
volt élettársát, gondnokát, gondokoltját, gyámját vagy gyámoltját is érteni kell.”

5. § (1) A Btk. 71. § (2) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A bíróság, illetve feltételes ügyészi felfüggesztés esetén az  ügyészség a  határozatában a  pártfogó felügyelet céljának 
elősegítése érdekében külön magatartási szabályként kötelezettségeket és tilalmakat írhat elő. A  bíróság, illetve 
az ügyészség elrendelheti, hogy a pártfogolt)
„b) a  bűncselekmény sértettjétől, valamint a  sértettre tekintettel annak hozzátartozójától vagy más személytől 
(e § alkalmazásában a  továbbiakban együtt: érintett személy), az  érintett személy lakásától vagy életvitelszerű 
tartózkodására szolgáló más ingatlantól – ideértve a  gyermekjóléti és gyermekvédelmi intézményeket is –, 
munkahelyétől, az  érintett személy által rendszeresen látogatott intézményektől vagy egyéb helytől, különösen 
nevelési, nevelési-oktatási vagy gyógykezelés céljából látogatott egészségügyi intézménytől, vallásgyakorlása során 
látogatott épülettől tartsa távol magát,”

 (2) A Btk. 71. §-a a következő (4)–(6) bekezdéssel egészül ki:
„(4) A  69.  § (2)  bekezdés c) és d)  pontja szerinti elkövetővel szemben a  (2)  bekezdés b)  pontja szerinti külön 
magatartási szabályt a  sértett vagy a  sértettre tekintettel annak hozzátartozója védelme érdekében el kell 
rendelni. A 69. § (2) bekezdés c) pontja szerinti esetben a bíróság e szabály megtartásának ellenőrzésére – kivéve, 
ha alkalmazásának műszaki feltételei nem adottak – a  kötelezett mozgását nyomon követő technikai eszköz 
alkalmazását rendeli el.
(5) A bíróság a (4) bekezdés alkalmazásától a 69. § (2) bekezdés d) pontja szerinti elkövetővel szemben az elkövetés 
körülményeire, az  elkövető személyében rejlő társadalomra veszélyesség fokára, az  elkövető és a  bűncselekmény 
sértettje, illetve más, a bűncselekménnyel összefüggésben veszélyeztetett személy közötti kapcsolatra vagy egyéb 
büntetéskiszabási körülményre figyelemmel eltérhet.
(6) A  (2)  bekezdés b)  pontja szerinti távoltartás elrendelése nem zárja ki, hogy az  elkövető – ha kapcsolattartásra 
jogosult – a kiskorú gyermekével felügyelt kapcsolattartás keretében kapcsolatot tartson.”

6. §  A Btk. 109. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) Fiatalkorúval szemben a 38. § (4) bekezdés e) pontja és (5) bekezdése alapján a feltételes szabadságra bocsátás 
lehetősége akkor zárható ki, ha a bűncselekmény elkövetésekor a tizenhatodik életévét betöltötte, és tízévi vagy azt 
meghaladó tartamú szabadságvesztésre ítélik.”

7. §  A Btk. 119. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) Fiatalkorúval szemben a 71. § (4) bekezdése nem alkalmazható.”

3. A büntetések, az intézkedések, egyes kényszerintézkedések és a szabálysértési elzárás 
végrehajtásáról szóló 2013. évi CCXL. törvény módosítása

8. §  A büntetések, az  intézkedések, egyes kényszerintézkedések és a  szabálysértési elzárás végrehajtásáról szóló  
2013. évi CCXL. törvény (a továbbiakban: Bv. tv.) 58. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) A  Btk. 69.  § (2)  bekezdés a) és c)  pontjában meghatározott esetben a  büntetés-végrehajtási bíró pártfogó 
felügyelői vélemény beszerzését rendeli el.”
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9. §  A Bv. tv. 188. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) Ha a  feltételes szabadságra bocsátásról való rendelkezésnek a  Btk. 38.  § (6)  bekezdése alapján van helye, 
az előterjesztéshez csatolni kell
a) az  elítélt számára meghatározott egyéniesített fogvatartási programtervet és az  egyéni gondozási tervről szóló 
összefoglaló jelentést,
b) az elítélt mentális állapotára vonatkozó szakorvosi és pszichológusi véleményt, amennyiben a bíróság az elkövető 
korlátozott beszámítási képességét állapította meg az ügydöntő határozatban,
c) az elítélt kiskorú gyermekével kapcsolatosan beszerzett gyámhatósági véleményt.”

10. §  A Bv. tv. 313. §-a a következő (4b) bekezdéssel egészül ki:
„(4b) A pártfogó felügyelet eredményes végrehajtása érdekében a pártfogó felügyelő vagy a büntetés-végrehajtási 
pártfogó felügyelő a  külön magatartási szabály megtartásának ellenőrzése során a  sértettől vagy a  külön 
magatartási szabállyal érintett más személytől felvilágosítást kérhet.”

4. Záró rendelkezések

11. §  Ez a törvény a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

 Áder János s. k.,  Kövér László s. k.,
 köztársasági elnök az Országgyűlés elnöke
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IX. Határozatok Tára

A köztársasági elnök 484/2020. (X. 28.) KE határozata
a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elnökének ismételt kinevezéséről

Az információs önrendelkezési jogról és az  információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 40.  § (1) és 
(3)  bekezdése, valamint a  45.  § (8)  bekezdése alapján – a  miniszterelnök javaslatára – dr. Péterfalvi Attila Andrást 
2021. január 1-jei hatállyal kilenc évig terjedő időtartamra a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság 
elnökévé ismételten kinevezem.

Budapest, 2020. október 19.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

KEH ügyszám: KEH/04116-2/2020.

A köztársasági elnök 485/2020. (X. 28.) KE határozata
államtitkári kinevezésről

Az Alaptörvény 9.  cikk (4)  bekezdés j)  pontja, valamint a  kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény 
202.  § (2)  bekezdése alapján – a  miniszterelnök javaslatára – Erdős Norbertet 2020. november 1-jei hatállyal 
az Agrárminisztérium államtitkárává kinevezem.

Budapest, 2020. október 19.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Budapest, 2020. október 20.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

KEH ügyszám: KEH/04103-2/2020.
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A köztársasági elnök 486/2020. (X. 28.) KE határozata
magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséhez való hozzájárulásról

Az Alaptörvény 9.  cikk (4)  bekezdés b)  pontja alapján – a  külgazdasági és külügyminiszter előterjesztésére – 
hozzájárulok Paul Leonard Fox rendkívüli és meghatalmazott nagykövetnek Nagy-Britannia és Észak-Írország 
Egyesült Királysága magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövetévé történő kinevezéséhez, budapesti 
székhellyel.

Budapest, 2019. június 12.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Budapest, 2019. június 21.

  Szijjártó Péter s. k.,
  külgazdasági és külügyminiszter

KEH ügyszám: KEH/02847-2/2019.

A köztársasági elnök 487/2020. (X. 28.) KE határozata
magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséhez való hozzájárulásról

Az Alaptörvény 9.  cikk (4)  bekezdés b)  pontja alapján – a  külgazdasági és külügyminiszter előterjesztésére – 
hozzájárulok Hernán María Patiño Mayer rendkívüli és meghatalmazott nagykövetnek az  Argentin Köztársaság 
magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövetévé történő kinevezéséhez, budapesti székhellyel.

Budapest, 2020. március 30.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Budapest, 2020. április 2.

  Szijjártó Péter s. k.,
  külgazdasági és külügyminiszter

KEH ügyszám: KEH/01582-2/2020.
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A köztársasági elnök 488/2020. (X. 28.) KE határozata
magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséhez való hozzájárulásról

Az Alaptörvény 9.  cikk (4)  bekezdés b)  pontja alapján – a  külgazdasági és külügyminiszter előterjesztésére – 
hozzájárulok Phen Savny rendkívüli és meghatalmazott nagykövetnek a  Kambodzsai Királyság magyarországi 
rendkívüli és meghatalmazott nagykövetévé történő kinevezéséhez, berlini székhellyel.

Budapest, 2020. június 23.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Budapest, 2020. június 29.

  Szijjártó Péter s. k.,
  külgazdasági és külügyminiszter

KEH ügyszám: KEH/02627-2/2020.

A köztársasági elnök 489/2020. (X. 28.) KE határozata
magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséhez való hozzájárulásról

Az Alaptörvény 9.  cikk (4)  bekezdés b)  pontja alapján – a  külgazdasági és külügyminiszter előterjesztésére – 
hozzájárulok Camilo Sanhueza rendkívüli és meghatalmazott nagykövetnek a  Chilei Köztársaság magyarországi 
rendkívüli és meghatalmazott nagykövetévé történő kinevezéséhez, budapesti székhellyel.

Budapest, 2020. július 2.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Budapest, 2020. július 9.

  Szijjártó Péter s. k.,
  külgazdasági és külügyminiszter

KEH ügyszám: KEH/02709-2/2020.
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A köztársasági elnök 490/2020. (X. 28.) 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 hazai orvostudomány jó hírnevét a  kongói szegények és rászorulók körében végzett áldozatos 
gyógyítómunkájával erősítő, embertársai számára a  cselekvő kereszténység szép és követendő példáját adó 
negyedszázados szolgálata elismeréseként
dr. Hardi Richárd szemész szakorvos, a kongói Mbuji-Mayi város Szent Raphael Szemészeti Centrumának alapítója és 
szakmai vezetője, a Nyolc Boldogság Katolikus Közösség örökfogadalmas tagja részére a

 MAGYAR BECSÜLET REND

kitüntetést adományozom.

Budapest, 2020. október 12.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Budapest, 2020. október 12.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

KEH ügyszám: KEH/04026-2/2020.

A köztársasági elnök 491/2020. (X. 28.) KE határozata
kitüntetés adományozásáról

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

a keresztény értékrenden alapuló Európa eszméje iránti elkötelezettség jegyében végzett és mind az  Európai 
Parlamentben, mind pedig az  Európai Néppártban következetesen képviselt közéleti munkája, valamint 
Magyarországgal kapcsolatos, illetve a  magyarok számára kiemelkedően fontos ügyekben tanúsított támogató 
hozzáállása elismeréseként
Antonio Tajani, az Európai Parlament korábbi elnöke részére,

az Európai Unión belüli magyar–német partneri együttműködéshez való hozzájárulása, valamint a  tagállamok 
egyenlőségét hirdető alapelv iránti elkötelezettség jegyében végzett, mértékadó politikai munkája elismeréseként
dr. Wolfgang Schäuble, a Bundestag elnöke részére a

 MAGYAR ÉRDEMREND
 nagykeresztje
 polgári tagozata

kitüntetést adományozom.
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Budapest, 2020. október 12.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Budapest, 2020. október 12.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

KEH ügyszám: KEH/04025-2/2020.

A köztársasági elnök 492/2020. (X. 28.) 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 kelet-közép-európai rendszerváltoztatásokban betöltött szerepe, valamint a magyar–szlovák kapcsolatok 
fejlesztését, illetve a két nemzet megbékélésének előmozdítását szolgáló törekvései elismeréseként
František Mikloško, a Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsának egykori elnöke részére,

Magyarország és Lengyelország kapcsolatainak erősítésében vállalt szerepe, valamint a független, erős kelet-közép-
európai nemzetállamok megteremtéséhez elméleti és gyakorlati szinten is hozzájáruló tevékenysége elismeréseként
Krzysztof Szczerski államtitkár, a Lengyel Köztársaság Elnöke Kabinetjének vezetője részére,

a magyar tudományos életben hét évtizede folytatott, nemzetközileg is elismert munkája, a hazai felsőoktatásban 
betöltött vezető szerepe, valamint a  földtudományi szakirodalmat gazdagító publikációs tevékenysége 
elismeréseként
Nemecz Ernő állami díjas geokémikus, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja, a veszprémi Pannon Egyetem 
professor emeritusa, volt rektora részére,

a rendszerváltoztatás éveiben a magyar–német, különösen a Magyar Országgyűlés és a Német Bundestag közötti 
kapcsolatok fejlesztésében betöltött kimagasló szerepe elismeréseként
Prof. Dr. h.c. mult. Rita Süssmuth, a Bundestag korábbi elnöke részére a

 MAGYAR ÉRDEMREND
 középkeresztje a csillaggal

kitüntetést adományozom.

Budapest, 2020. október 12.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Budapest, 2020. október 12.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

KEH ügyszám: KEH/04028-2/2020.
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A köztársasági elnök 493/2020. (X. 28.) 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 rendszerváltoztatásban, majd a  közép-európai együttműködés és a  magyar demokratikus külpolitika 
kialakításában, illetve működtetésében vállalt kimagasló szerepe, valamint a  kommunizmus bukásával és 
a rendszerváltoztatás történetével kapcsolatos tudományos kutatásai elismeréseként
dr. Bába Iván egyetemi magántanár, a Felsőbbfokú Tanulmányok Intézetének tudományos kutatója, Magyarország 
volt lengyelországi nagykövete, volt közigazgatási államtitkár részére,

a magyar őstörténettel, az államalapítás korával, valamint az eurázsiai népvándorlással, illetve az európai középkor 
kutatásával összefüggő kötetei és tanulmányai elismeréseként
dr. Bakay Kornél régész, őstörténész, tanár, a Magyar Tudományos Akadémia Régészeti Intézetének volt tudományos 
munkatársa, a kaposvári Rippl-Rónai Megyei Múzeum és a kőszegi Városi Múzeum volt igazgatója részére,

a rendszerváltoztatásban a  Magyar Demokrata Fórum egyik alapítójaként betöltött jelentős szerepe, valamint 
a magyar gazdaság fejlesztése érdekében végzett kimagasló színvonalú munkája elismeréseként
dr. Bogár László Miklós közgazdász, a  Károli Gáspár Református Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar 
Társadalom- és Kommunikációtudományi Intézete Kommunikáció- és Médiatudományi Tanszékének docense, volt 
államtitkár és országgyűlési képviselő részére,

a fizikai-kémiai szakterületen folytatott több évtizedes, kiemelkedő oktatói, kutatói és oktatásszervezői munkája, 
egyetemi vezetőként elért sikerei, valamint a tudományos közéletben vállalt aktív szerepe elismeréseként
dr. Joó Ferenc László Széchenyi-díjas kémikus, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja, a Debreceni Egyetem 
professor emeritusa részére,

a polgári és a gazdasági jog területén kiemelkedő szakmai pályafutása, valamint az új Polgári Törvénykönyv egyik 
kodifikátoraként végzett lelkiismeretes, példaértékű munkája elismeréseként
dr. Kemenes István címzetes kúriai bíró, a Szegedi Ítélőtábla nyugalmazott kollégiumvezetője részére,

a rendszerváltoztatásban betöltött kiemelkedő szerepe, valamint az  első szabadon választott magyar kormány 
minisztereként folytatott kimagasló színvonalú munkája elismeréseként
dr. Kiss Gyula jogász, a  politikai foglyok szervezeteivel foglalkozó egykori tárca nélküli, majd munkaügyi miniszter 
részére,

a Győri Balett nemzetközi elismertségét megalapozó több évtizedes, kimagasló színvonalú társulatvezetői munkája 
elismeréseként
Kiss János Kossuth- és Liszt Ferenc-díjas balettművész, érdemes művész, a  Magyar Művészeti Akadémia levelező 
tagja, a Győri Balett volt igazgatója részére,

az egyetemes és a  magyar nemzeti kultúra képviselete, valamint anyanyelvünk ápolása, illetve szépirodalmi 
alkotásaink népszerűsítése iránt elkötelezett, példaértékű művészi pályafutása elismeréseként
Kubik Anna Kossuth- és Jászai Mari-díjas színművész, érdemes művész, a Magyar Művészeti Akadémia rendes tagja 
részére,

a betegek és elesettek önzetlen támogatása és a  felnövekvő generációk nemzettudatának erősítése iránt 
elhivatott papi szolgálata, valamint a keresztény, illetve az egyetemes emberi értékek melletti következetes kiállása 
elismeréseként
Lambert Zoltán protonotárius, kanonok, érseki tanácsos, a Budapest-Városmajori Jézus Szíve Plébánia volt plébánosa 
részére,
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az elmúlt három évtized kereszténydemokrata politizálását meghatározó közéleti tevékenysége, valamint 
az  Országgyűlés külügyi kapcsolatainak erősítésében, különösen a  magyar–lengyel barátság ápolásában vállalt 
kimagasló szerepe elismeréseként
dr. Latorcai János Miklós, az  Országgyűlés alelnöke, országgyűlési képviselő, volt ipari és kereskedelmi miniszter 
részére,

a magyar történelem eseményeinek, különösen Trianon, illetve a  két világháború közötti és utáni Magyarország 
történetének kutatása, valamint külföldi megismertetése érdekében végzett munkája elismeréseként
Michael O’Sullivan történész, író részére,

a magyar–jordán államközi együttműködés, különösen a két ország közötti gazdasági kapcsolatok elmélyítésében 
betöltött kiemelkedő szerepe elismeréseként
dr. Rajai Muasher, Jordánia korábbi miniszterelnök-helyettese részére,

a rendszerváltoztatásban betöltött kimagasló szerepe, valamint az  első szabadon választott magyar kormány 
minisztereként hazánk gazdasági és infrastrukturális fejlesztése érdekében végzett munkája elismeréseként
dr. Schamschula György közgazdász, jogász, volt közlekedési, hírközlési és vízügyi miniszter és országgyűlési 
képviselő részére,

a rendszerváltoztatásban elsősorban a  Kereszténydemokrata Néppárt alapító tagjaként betöltött kiemelkedő 
szerepe, valamint az  első szabadon választott magyar kormány minisztereként végzett kimagasló színvonalú 
munkája, példaértékű közéleti pályafutása elismeréseként
dr. Surján László orvos, volt népjóléti miniszter és országgyűlési, valamint európai parlamenti képviselő, az Európai 
Parlament korábbi alelnöke, a Kereszténydemokrata Néppárt egykori elnöke részére,

a rendszerváltoztatásban betöltött jelentős szerepe, valamint az  első szabadon választott magyar kormány 
minisztereként a hazai privatizációs folyamatok elindítása és koordinálása érdekében végzett kimagasló színvonalú 
munkája elismeréseként
dr. Szabó Tamás közgazdász, volt privatizációért felelős tárca nélküli miniszter és országgyűlési képviselő részére,

a hazai közúti közlekedés modernizálása érdekében végzett több évtizedes munkája, valamint a  kommunista 
diktatúra idején megtűrt egyházi iskolák történetének kutatása, illetve a XVI–XVIII. századi magyar történelmi 
ikonográfia tárgyi emlékeinek felkutatása és rendszerezése terén elért eredményei elismeréseként
Szalai Béla, az  Útügyi Világszövetség Magyar Nemzeti Bizottságának volt elnöke, az  esztergomi Mária Valéria híd 
újjáépítésének volt miniszteri biztosa részére,

az európai nemzeteket összekötő keresztény értékrend és kultúra megóvásában betöltött kimagasló szerepe 
elismeréseként
Trivimi Velliste, az Észt Köztársaság korábbi külügyminisztere részére a

 MAGYAR ÉRDEMREND
 középkeresztje
 polgári tagozata

kitüntetést adományozom.

Budapest, 2020. október 12.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Budapest, 2020. október 12.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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A köztársasági elnök 494/2020. (X. 28.) 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–amerikai kapcsolatok erősítésében, valamint hazánk családpolitikájának amerikai egyesült államokbeli 
népszerűsítésében betöltött jelentős szerepe elismeréseként
Andy Harris, az Amerikai Egyesült Államok Kongresszusának képviselője részére,

a rendszerváltoztatás alatt, majd azt követően a  nemzeti értékek és érdekek következetes képviselőjeként 
a  pártpolitikától független, konstruktív értelmiségi közeg megteremtésében, illetve a  társadalmi párbeszéd 
kialakításában vállalt szerepe elismeréseként
Antalóczy Attila Gábor, a  Széphalmi Diéta alapítója és szervezője, a  Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat Magyar 
Egyesülete alelnöke, volt országgyűlési képviselő részére,

kimagasló nyelvművelői, tudományos, oktatói, illetve kulturális értékteremtő tevékenysége, valamint a  Magyar 
Nyelvi Szolgáltató Iroda megalapítójaként és vezetőjeként végzett magas színvonalú munkája elismeréseként
dr. Balázs Géza nyelvész, néprajzkutató, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Mai Magyar 
Nyelvi Tanszékének egyetemi tanára, a  nagyváradi Partiumi Keresztény Egyetem tanszékvezető egyetemi tanára 
részére,

a magyar labdarúgó sportot világraszóló sikerekkel gazdagító, kiemelkedően eredményes sportolói pályafutása 
elismeréseként
Básti István olimpiai bajnok labdarúgó részére,

a magyar–mongol gazdasági és kulturális kapcsolatok fejlesztése érdekében végzett sokrétű tevékenysége 
elismeréseként
dr. Batzandan Jalbasuren, a Mongol Országgyűlés volt parlamenti képviselője, Mongol–Magyar Baráti Tagozatának 
volt elnöke részére,

a rendszerváltoztatást követően a  hazai gazdasági és pénzügyi intézményrendszer kialakításában vállalt szerepe 
elismeréseként
dr. Becker Pál, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem fejlesztési főigazgatója, volt államtitkár és országgyűlési képviselő, 
a Köztársasági Elnöki Hivatal korábbi hivatalvezetője részére,

a hazai evolúciós pszichológia területén végzett iskolateremtő, nemzetközi szinten is elismert kutatási 
eredményeket felmutató munkája, valamint a tudományos utánpótlás-nevelésben vállalt szerepe elismeréseként
dr. Bereczkei Tamás Ottó biológus, filozófus, a  Magyar Tudományos Akadémia doktora, a  Pécsi Tudományegyetem 
Bölcsészettudományi Kar Pszichológiai Intézete Általános és Evolúciós Pszichológiai Tanszékének egyetemi tanára 
részére,

a fotoakusztikus elvű, környezetvédelmi és ipari célú gázkoncentráció-mérő műszerek pontosságát, 
megbízhatóságát növelő berendezések, illetve eljárások fejlesztése területén elért kiemelkedő szakmai eredményei 
elismeréseként
dr. Bozóki Zoltán fizikus, a  Magyar Tudományos Akadémia doktora, a  Szegedi Tudományegyetem 
Természettudományi és Informatikai Kar Fizikai Intézete Optikai és Kvantumelektronikai Tanszékének egyetemi 
tanára részére,

az erdélyi magyar tudományos életben betöltött szerepe, valamint a  református egyháztörténet területén végzett 
kiemelkedő kutatói-oktatói munkája elismeréseként
dr. Buzogány Dezső egyháztörténész, a Babeș–Bolyai Tudományegyetem Református Tanárképző és Zeneművészeti 
Karának egyetemi professzora részére,

a polgári értékrendet határozottan és következetesen képviselő, több évtizedes publicisztikai, illetve szerkesztői 
tevékenysége elismeréseként
Csermely Péter, a Mediaworks Hungary Zrt. tartalomfejlesztési vezérigazgató-helyettese részére,
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a hazai lichenológia területén végzett kiemelkedő tudományos munkája, valamint a  trópusi erdők 
zuzmódiverzitásának kutatásában elért, nemzetközi szinten is jelentős eredményei elismeréseként
dr. Farkas Edit Éva biológus, a  Magyar Tudományos Akadémia doktora, az  Ökológiai és Botanikai Intézet 
csoportvezető tudományos tanácsadója, az Eötvös Loránd Tudományegyetem óraadó tanára részére,

a tudományos kutatások minimálisan invazív állatkíméleti módszereinek kidolgozásában és oktatásában, valamint 
az állatok védelméről szóló törvény állatkísérletekkel kapcsolatos részeinek megalkotásában betöltött kiemelkedő 
szerepe elismeréseként
dr. Furka István Batthyány-Strattmann László-díjas orvos, az orvostudomány doktora, a Debreceni Egyetem professor 
emeritusa részére,

az orvostudomány területén több évtizede lelkiismeretesen végzett, kiemelkedő gyógyító, oktatói és tudományos, 
valamint példamutató vezetői munkája elismeréseként
dr. Fülesdi Béla, a  Magyar Tudományos Akadémia doktora, a  Debreceni Egyetem Általános Orvostudományi Kara 
Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Tanszékének egyetemi tanára, tanszékvezetője, klinikai igazgatója részére,

a hazai és külföldi felsőoktatás több rangos intézményében végzett oktatói-vezetői tevékenysége, valamint 
az  Óbudai Egyetem Alkalmazott Informatikai Doktori Iskolájának létrejöttében és fejlesztésében vállalt szerepe 
elismeréseként
dr. Galántai Aurél matematikus, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, az Óbudai Egyetem professor emeritusa 
részére,

nemzetközileg is elismert oktatói-kutatói munkája, valamint a  hazai, illetve az  európai kül- és biztonságpolitika, 
továbbá az európai integráció területén folytatott szakmai tevékenysége elismeréseként
dr. Gazdag Ferenc, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem professor emeritusa 
részére,

a meteorológia, a felhőfizika és a statisztika területén elért, nemzetközi szinten is alkalmazott kutatási eredményei, 
valamint kiváló oktatói munkája elismeréseként
dr. Geresdi István fizikus, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, a Pécsi Tudományegyetem Természettudományi 
Kar Földrajzi és Földtudományi Intézete Földtani és Meteorológiai Tanszékének egyetemi tanára részére,

a szilárd részecsketechnológiai műveletek területén elért nemzetközi hírű kutatási eredményei, valamint számos 
nagyszabású kutatásfejlesztési projekt megvalósításában betöltött szerepe elismeréseként
dr. Gyenis János Antal, a kémiai tudomány doktora, a Pannon Egyetem professor emeritusa részére,

a magyar–bajor kapcsolatok elmélyítésében, keresztény értékrenden alapuló együttműködésének fejlesztésében 
vállalt kiemelkedő szerepe elismeréseként
Hans Georg Reichhart, a Günzburgi Járási Hivatal járási közigazgatási vezetője, Bajorország korábbi lakhatási, építési 
és közlekedési ügyekért felelős államminisztere részére,

a belsőégésű motorok fejlesztése területén végzett, nemzetközi és hazai szinten egyaránt kiemelkedő szakmai, 
illetve oktatói tevékenysége, valamint bejegyzett szabadalmai elismeréseként
dr. Hanula Barna Gábor gépészmérnök, a Széchenyi István Egyetem Audi Hungaria Járműmérnöki Karának dékánja 
részére,

kimagasló kutatói-oktatói munkája, valamint a  Pannon Egyetem érdekében végzett kiemelkedően eredményes 
vezetői és oktatásszervezői tevékenysége elismeréseként
dr. Hartung Ferenc, a  Magyar Tudományos Akadémia doktora, a  Pannon Egyetem Műszaki Informatikai Karának 
dékánja, Matematikai Tanszékének tanszékvezető egyetemi tanára részére,

a fotokémia területén elért, nemzetközi szinten is elismert kutatási eredményei, valamint a Pannon Egyetemen folyó 
oktatás, kutatás és innováció feltételeinek megteremtésében, illetve a  tudományos tehetséggondozásban vállalt 
szerepe elismeréseként
dr. Horváth Ottó vegyészmérnök, a  Magyar Tudományos Akadémia doktora, a  Pannon Egyetem Mérnöki Kara 
Természettudományi Központjának igazgatója, egyetemi tanára részére,
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a hazai távközlőhálózatok modernizálása, valamint a hálózatépítési technológiák korszerűsítése érdekében végzett 
kiemelkedő színvonalú munkája elismeréseként
Horváth Pál villamosmérnök, távközlésfejlesztési és távközlés-szabályozási tanácsadó, a  Hírközlési és Informatikai 
Tudományos Egyesület Ellenőrző Bizottságának elnöke, az  egykori Magyar Távközlési Vállalat vezérigazgatója 
részére,

a hazai optoelektronikai kutatások területén elért, nemzetközi szinten is elismert eredményei, valamint kiemelkedő 
oktatói és oktatásszervezői munkája elismeréseként
dr. Jakab László Csaba villamosmérnök, a  Magyar Tudományos Akadémia doktora, a  Budapesti Műszaki és 
Gazdaságtudományi Egyetem Villamosmérnöki és Informatikai Kara Elektronikai Technológia Tanszékének egyetemi 
tanára részére,

a hazai belgyógyászat területén a  szakorvosképzés, illetve -továbbképzés, valamint szakvizsgáztatás területén 
végzett kiemelkedő színvonalú munkája elismeréseként
dr. Jákó János belgyógyász, nyugalmazott klinikaigazgató, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, a Semmelweis 
Egyetem professor emeritusa részére,

a hegesztett szerkezetek tervezése, illetve optimalizálása területén elért nemzetközi szintű eredményei, sokoldalú 
kutatásfejlesztési és innovációs tevékenysége, valamint több évtizedes oktatói munkája elismeréseként
dr. Jármai Károly gépészmérnök, a műszaki tudomány doktora, a Miskolci Egyetem Gépészmérnöki és Informatikai 
Kar Energetikai és Vegyipari Gépészeti Intézete Vegyipari Gépészeti Intézeti Tanszékének egyetemi tanára részére,

a biomechanika területén elért, nemzetközi és hazai téren is kimagasló tudományos eredményei, valamint az orvosi 
és a műszaki tudományok közötti együttműködés elősegítésében betöltött szerepe elismeréseként
Kiss Rita Mária építőmérnök, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi 
Egyetem Gépészmérnöki Kara Mechatronika, Optika és Gépészeti Informatika Tanszékének tanszékvezető egyetemi 
tanára, Biomechanikai Kooperációs Kutatóközpontjának igazgatója részére,

több évtizedes szépírói pályája során létrehozott gazdag életműve, a magyar történelem jeles alakjait és eseményeit 
hitelesen bemutató drámai és prózai alkotásai elismeréseként
Kocsis Antal István József Attila- és Herczeg Ferenc-díjas író részére,

a hazai katolikus felsőoktatási intézmények megóvásában és fejlesztésében vállalt kiemelkedő szerepe 
elismeréseként
dr. Kozma Gábor, a Gál Ferenc Egyetem rektora részére,

a rendszerváltoztatás demokratikus folyamatainak előkészítésében vállalt kimagasló szerepe, az  1956-os 
forradalom és szabadságharc emlékének megőrzését szolgáló munkája, valamint országos szintű közösségszervező 
tevékenysége elismeréseként
Kozma Huba muzeológus, volt országgyűlési képviselő, a Magyar Demokrata Fórum és a Magyarországi Gazdakörök 
Országos Szövetségének alapító tagja részére,

a polgári és a büntetőjog területén folytatott magas színvonalú, példaértékű munkája elismeréseként
dr. Kozma Istvánné dr. Váradi Katalin Margit címzetes táblabíró, a  Nyíregyházi Törvényszék nyugalmazott 
tanácselnöke részére,

Veszprém város ingatlangazdálkodásának fejlesztését több évtizede elkötelezetten szolgáló munkája, valamint aktív 
társadalmi és karitatív tevékenysége elismeréseként
Kukoda Nándor, a veszprémi Séd-Coop 2000 Zrt. nyugalmazott elnök-igazgatója részére,

a szén nanoszerkezetek vizsgálatában elért, nemzetközileg is kimagasló tudományos eredményei, kiváló oktatói, 
valamint intézetvezetői és szakkollégium-irányítói tevékenysége elismeréseként
dr. Kürti Jenő fizikus, a  Magyar Tudományos Akadémia doktora, az  Eötvös Loránd Tudományegyetem Bolyai 
Kollégiumának igazgatója, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Kar Fizikai Intézete Biológiai 
Fizikai Tanszékének egyetemi tanára részére,
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a vegyipari, illetve környezetvédelmi eljárások és berendezések tervezése terén végzett, nemzetközileg elismert, 
iskolateremtő tudományos és oktatói munkája elismeréseként
dr. Láng Péter okleveles vegyészmérnök, a  Magyar Tudományos Akadémia doktora, a  Budapesti Műszaki és 
Gazdaságtudományi Egyetem Gépészmérnöki Kara Épületgépészeti és Gépészeti Eljárástechnika Tanszékének 
egyetemi tanára részére,

a közigazgatásban végzett, a  demokratikus átalakulást is segítő munkája, valamint a  magyar állam által alapított 
közalapítványok, illetve állami tulajdonú gazdasági társaságok irányításában és felügyeletében vállalt szerepe 
elismeréseként
dr. Locsmándi Béla, a Vajda és Társa Ügyvédi Iroda ügyvédje, volt közigazgatási államtitkár és helyettes államtitkár 
részére,

az alapvető emberi jogok melletti következetes kiállása, valamint a  Magyarországon élő kisebbségek és vallási 
közösségek védelmét szolgáló munkája elismeréseként
dr. Lukács Tamás nyugalmazott ügyvéd, volt országgyűlési képviselő, a  Független Rendészeti Panasztestület volt 
elnöke részére,

a hazai neonatológia, illetve gyermekgyógyászat területén orvosként és kutatóként elért, nemzetközileg is 
figyelemre méltó eredményei, valamint nagy hatású oktatói tevékenysége elismeréseként
dr. Machay Tamás neonatológus, a  Semmelweis Egyetem I. számú Gyermekgyógyászati Klinikájának professor 
emeritusa részére,

a környezeti mikrobiológia, illetve a  bakteriális rendszertan területén végzett kutatásai, valamint a  molekuláris 
ökológiai módszerek elemzésében munkatársaival közösen elért, nemzetközi szintű tudományos sikerei 
elismeréseként
Márialigeti Károly biológus, a  Magyar Tudományos Akadémia doktora, az  Eötvös Loránd Tudományegyetem 
Természettudományi Kar Biológiai Intézete Mikrobiológiai Tanszékének egyetemi tanára részére,

nemzetközi szinten is elismert kutatási eredményei, iskolateremtő oktatói munkája, valamint a  szabályozott 
gyógyszer-technológia magyarországi meghonosítása érdekében végzett tevékenysége elismeréseként
dr. Marosi György János kémikus, a  Magyar Tudományos Akadémia doktora, a  Budapesti Műszaki és 
Gazdaságtudományi Egyetem Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kara Szerves Kémia és Technológia Tanszékének 
tanszékvezető-helyettese, egyetemi tanára részére,

a pszichofiziológia területén elért, klinikai célokat is szolgáló kutatási eredményei, valamint tudományszervezői, 
oktatói és orvosdiagnosztikai tevékenysége elismeréseként
dr. Molnár Márk, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, az Eötvös Loránd Tudományegyetem és az Eötvös Loránd 
Kutatási Hálózat professor emeritusa részére,

a magyar matematikai kultúrát tudományos eredményei mellett magas színvonalú oktatói és tudományszervezői 
munkájával is gazdagító, több évtizedes pályafutása elismeréseként
dr. Nagy Attila matematikus, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi 
Egyetem Természettudományi Kar Matematika Intézete Algebra Tanszékének habilitált egyetemi docense részére,

példaértékű oktató- és gyógyítómunkája, az  orvostudomány területén elért kimagasló tudományos eredményei, 
valamint nemzetközi jelentőségű szakmai tevékenysége elismeréseként
dr. Paragh György, a  Magyar Tudományos Akadémia doktora, a  Debreceni Egyetem Klinikai Központ Általános 
Orvostudományi Kar Belgyógyászati Intézete Anyagcsere Betegségek nem önálló Tanszékének egyetemi tanára 
részére,

a Magyarországon nemzetközi együttműködésben működő tüdőtranszplantációs program szakmai feltételeinek 
megteremtése és gyakorlati bevezetése érdekében végzett munkája, valamint az  első önálló nemzeti 
tüdőtranszplantációs program megszervezésében vállalt kiemelkedő szerepe elismeréseként
dr. Rényi-Vámos Ferenc Batthyány-Strattmann László-díjas orvos, az  Országos Onkológiai Intézet bázisán működő 
Mellkassebészeti Klinika igazgatója részére,

az olasz leíró nyelvészet kutatása és oktatása területén végzett több évtizedes munkája, valamint a  magyar–olasz 
kulturális kapcsolatok erősítésében vállalt szerepe elismeréseként
Rhorerné dr. Fábián Zsuzsanna nyelvész, az Eötvös Loránd Tudományegyetem professor emeritája részére,
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négy évtizedes pályája során a világ legjelentősebb cirkuszaiban és társulatainál aratott sikerei elismeréseként
Simet László Antal Hortobágyi Károly-díjas artistaművész részére,

a viselkedésökológia és -evolúció kutatása terén elért, nemzetközi viszonylatban is figyelemre méltó eredményei, 
iskolateremtő tudományos munkája elismeréseként
dr. Székely Tamás biológus, a  Magyar Tudományos Akadémia külső tagja, a  University of Bath – Milner Centre for 
Evolution kutatóprofesszora, a  Debreceni Egyetem Evolúciós Állattani és Humánbiológiai Tanszékének egyetemi 
tanára részére,

a hazai orvostudomány, elsősorban a farmakológia, illetve a farmakoterápia területén elért kiemelkedő eredményei, 
valamint oktatói és intézményvezetői munkája elismeréseként
dr. Szilvássy Zoltán József, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, a Debreceni Egyetem rektora részére,

a stuttgarti magyar diaszpóra összefogása, lelki gondozása, valamint a  hazai és határon túli magyar katolikus 
közösségek megsegítésének koordinálása érdekében végzett munkája elismeréseként
dr. Tempfli Imre, a Stuttgarti Magyar Katolikus Egyházközség volt plébánosa részére,

a hazai közlekedési infrastruktúra fejlesztése érdekében végzett szakmai munkája, valamint több évtizedes, 
példaértékű oktatói tevékenysége elismeréseként
dr. Timár András építőmérnök, a  közlekedéstudomány doktora, a  Pécsi Tudományegyetem professor emeritusa 
részére,

a szív- és érrendszeri betegségekben szenvedők gyógyítása iránt elhivatott munkája elismeréseként
dr. Toldy-Schedel Emil kardiológus, a budapesti Szent Ferenc Kórház főigazgatója, az Egyházi Kórházak Egyesülésének 
elnöke részére,

a Magyar Pápai Egyházi Intézet rektoraként, valamint a  Magyar Katolikus Püspöki Konferencia titkáraként végzett 
munkája elismeréseként
dr. Tóth Tamás katolikus pap, pápai káplán, a  Magyar Katolikus Püspöki Konferencia titkára, a  Kultúra Pápai 
Tanácsának konzultora, a Pápai Magyar Egyházi Intézet korábbi rektora részére,

az ökológia teljes spektrumát átfogó, széles körű tudományos életműve, valamint szakterületén elért, nemzetközi 
szinten is kiemelkedő kutatási eredményei elismeréseként
dr. Tóthmérész Béla, a biológiai tudomány doktora, a Debreceni Egyetem Természettudományi és Technológiai Kara 
Biológiai és Ökológiai Tanszékének tanszékvezető egyetemi tanára részére,

a gráfelmélet és a  diszkrét optimalizálás területén folytatott, nemzetközileg is elismert tudományos kutatásai, 
valamint a  Pannon Egyetem Informatikai Tudományok Doktori Iskolájának megalapításában vállalt szerepe 
elismeréseként
dr. Tuza Zsolt, a  matematikai tudomány doktora, a  Pannon Egyetem Műszaki Informatikai Kara Rendszer- és 
Számítástudományi Tanszékének egyetemi tanára, a  Rényi Alfréd Matematikai Kutatóintézet tudományos 
tanácsadója részére,

a sikeres mezőgazdasági termelést veszélyeztető növényi kártevőcsoport, az  üszöggombák kutatása területén 
elért, nemzetközi szinten is kiemelkedő eredményei, valamint e  témakörben megjelent könyvei és publikációi 
elismeréseként
dr. Vánky Kálmán Géza biológus, orvos, a  Tübingeni Egyetem Botanikai Intézete Speciális Botanika és Mikológia 
Tanszékének nyugalmazott vendégprofesszora részére,

a hazai pszichológia kutatása, illetve tudománykommunikációja területén elért eredményei, valamint 
a  pszichológus szakma társadalmi megbecsültségének erősítése érdekében elkötelezetten végzett munkája 
elismeréseként
dr. Varga Katalin, a  Magyar Tudományos Akadémia doktora, az  Eötvös Loránd Tudományegyetem Pedagógiai és 
Pszichológiai Kara Affektív Pszichológia Tanszékének tanszékvezető egyetemi tanára részére,
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több évtizedes, iskolateremtő oktatói-kutatói pályafutása során az  Óbudai Egyetem egyetemmé válásában, 
illetve több rangos hazai felsőoktatási intézmény informatikai képzésének bevezetésében vállalt szerepe, 
valamint a  tudományos utánpótlás nevelése és a  határon túli magyarság tudományos életének támogatása iránti 
elkötelezettsége elismeréseként
dr. Várkonyiné dr. Kóczy Annamária villamosmérnök, a  Magyar Tudományos Akadémia doktora, az  Óbudai 
Egyetem Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kara Automatika Intézetének egyetemi tanára, megbízott tudományos 
rektorhelyettese részére,

több évtizedes oktatói, illetve oktatás- és kutatásszervezési tevékenysége, valamint a Magyarságkutató Intézetben 
folyó tudományos munka megszervezésében, illetve irányításában vállalt szerepe elismeréseként
dr. Vizi László Tamás, a  Magyarságkutató Intézet tudományos főigazgató-helyettese, a  Történeti Kutatóközpont 
vezetője részére,

az elmúlt évek gazdaságpolitikai célkitűzéseinek megvalósítása érdekében a  monetáris politika területén végzett 
eredményes szakmai tevékenysége elismeréseként
dr. Windisch László, a Magyar Nemzeti Bank volt alelnöke részére,

a kórház fejlesztése és kiegyensúlyozott működtetése érdekében végzett sikeres intézményvezetői munkája 
elismeréseként
dr. Winiczai Zoltán, a Csornai Margit Kórház igazgató főorvosa részére,

a bírói pálya iránti példaértékű elhivatottsággal és kiemelkedő szakmai felkészültséggel végzett, több mint négy 
évtizedes munkája elismeréseként
dr. Zámbó Ágnes, a Pécsi Törvényszék nyugalmazott tanácselnöke részére,

a szív és a vérkeringés radioaktivitással történő vizsgálata, illetve a daganatok anyagcsereszinten történő kimutatása 
területén elért kimagasló tudományos eredményei, valamint jelentős oktatói és gyógyítómunkája elismeréseként
dr. Zámbó Katalin, a Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ Orvosi Képalkotó Klinikája Nukleáris Medicina nem 
önálló Tanszékének egyetemi tanára részére,

az ezeréves magyar kereszténység értékeit a  perui közösségek körében évtizedek óta hirdető, példaértékű 
papi szolgálata, valamint a  magyar szerzetes- és apácarendek perui misszióinak előkészítésében vállalt szerepe 
elismeréseként
Zserdin Antal Gellért ferences misszionárius, Tucca Terebintin-i címzetes püspök, a  perui San Ramón-i vikariátus 
főpásztora részére a

 MAGYAR ÉRDEMREND
 tisztikeresztje
 polgári tagozata;

példamutató katonai szolgálata, valamint a  Magyar Honvédség ZRÍNYI 2026 Honvédelmi és Haderőfejlesztési 
Programjának megvalósítását előkészítő, kiemelkedő szakmai munkája elismeréseként
dr. Böröndi Gábor László altábornagy, a Magyar Honvédség parancsnokának helyettese részére,

hivatali beosztásában végzett kiemelkedő munkája elismeréseként
Dobokay Gábor nemzetbiztonsági altábornagy, az Információs Hivatal főtanácsadója részére,

a magyar–szlovén rendészeti együttműködés előmozdításában, valamint a  válsághelyzetek eredményes 
koordinációjában vállalt jelentős szerepe elismeréseként
Erik Demirović ezredes, a Szlovén Köztársaság Belügyminisztériuma Biztonsági és Védelmi Központ Rendőrségének 
vezető rendőrfelügyelője részére,

a haza védelme és a  nemzet biztonsága érdekében végzett kiemelkedően eredményes szakmai, illetve vezetői 
tevékenysége elismeréseként
Nagy Tibor ezredes, a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat igazgatója részére,
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a honvédelmi ágazat munkavédelmi hatósági és szabályozási feladatainak ellátása területén végzett kiemelkedő 
színvonalú munkája elismeréseként
Rávai Attila ezredes, a  Honvédelmi Minisztérium Hatósági Főosztálya Munkafelügyeleti és Sugárvédelmi Hatósági 
Osztályának vezetője részére,

négy évtizedes, kimagasló szolgálati tevékenysége, valamint példaértékű vezetői munkája elismeréseként
dr. Sipos Gyula rendőr vezérőrnagy, a Zala Megyei Rendőr-főkapitányság rendőrfőkapitánya részére,

a haza védelme és a  nemzet biztonsága érdekében végzett kiemelkedően eredményes szakmai, illetve vezetői 
tevékenysége elismeréseként
Szaszák János ezredes, a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat igazgatója részére,

több mint három évtizedes, kimagasló szolgálati tevékenysége, valamint példamutató vezetői munkája 
elismeréseként
dr. Szegő László Attila dandártábornok, Magyarország washingtoni nagykövetségének véderő-, katonai és légügyi 
attaséja, a Köztársasági Elnöki Hivatal Honvédelmi Irodájának volt vezetője részére,

Magyarország sikeres védelempolitikája, valamint NATO-s, illetve európai uniós érdekképviselete területén végzett 
eredményes szakmai tevékenysége elismeréseként
Szöllősi Antal ezredes, a Honvédelmi Minisztérium Védelempolitikai Főosztályának vezetője részére a

 MAGYAR ÉRDEMREND
 tisztikeresztje
 katonai tagozata

kitüntetést adományozom.

Budapest, 2020. október 12.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Budapest, 2020. október 12.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

KEH ügyszám: KEH/04029-2/2020.

A köztársasági elnök 495/2020. (X. 28.) KE határozata
kitüntetés adományozásáról

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

több évtizedes, igényes szerkesztői, illetve kiadói munkája, valamint a  rendszerváltoztatást megelőző időben 
végzett szervezőtevékenysége elismeréseként
Agócs Sándor költő, szerkesztő, az Antológia Kiadó és Nyomda Kft. ügyvezető igazgatója részére,
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a magyar–japán kulturális kapcsolatok ápolását sokrétűen szolgáló alkotóművészi és kultúraszervező tevékenysége 
elismeréseként
Amemija Isszei szobrászművész, a Japán–Magyar Baráti Társaság tanácsadó tagja részére,

a romániai magyar régészet területén végzett kutatói-oktatói munkája, valamint aktív kultúra- és tudományszervező 
tevékenysége elismeréseként
dr. Bajusz István régész, a kolozsvári Babeș–Bolyai Tudományegyetem volt docense részére,

az operairodalom ismert szerepeiben nyújtott emlékezetes alakításai, világszerte sikereket arató művészi 
pályafutása elismeréseként
Balatoni Éva operaénekes részére,

az erdélyi magyar cserkészet megmaradását többek között a helyi őrsvezetői képzések megszervezésével szolgáló 
munkája elismeréseként
Bálint Lajos Lóránt, a Romániai Magyar Cserkészszövetség elnöke részére,

a hazai egészségügy területén végzett több évtizedes gyógyító-, illetve közigazgatási munkája, valamint társadalmi 
szerepvállalásai elismeréseként
dr. Bélteczki János, az ózdi Almási Balogh Pál Kórház főigazgatója részére,

a kórház fejlesztése és kiegyensúlyozott működtetése érdekében végzett sikeres intézményvezetői munkája 
elismeréseként
dr. Benedek Zoltán, a kapuvári Lumniczer Sándor Kórház-Rendelőintézet főigazgatója részére,

Baranya megye kereskedelmi és vendéglátóipari egységeinek színvonalas működését elősegítő tevékenysége, 
valamint a hazai fenntartható vadgazdálkodás érdekében végzett érdekképviseleti munkája elismeréseként
dr. Bodnár József, az  Országos Magyar Vadászkamara Baranya Megyei Területi Szervezetének korábbi elnöke, 
az  Országos Magyar Vadászati Védegylet korábbi alelnöke, a  Baranya Megyei Fogyasztóvédelmi Felügyelőség volt 
igazgatója részére,

a víziközmű-tervezés és -üzemeltetés, valamint a mérnökképzés területén végzett több évtizedes, magas színvonalú 
munkája elismeréseként
Bodor Dezső, a  Csongrád-Csanád megyei Mérnöki Kamara elnöke, a  Szegedi Vízmű Zrt. nyugalmazott műszaki 
igazgatója részére,

a XX. századi magyar történelem, mindenekelőtt az  elszakított nemzetrészek és a  külhoni magyar közösségek 
sorskérdéseinek fáradhatatlan kutatójaként végzett kimagasló színvonalú tudományos, illetve ismeretterjesztő 
tevékenysége elismeréseként
dr. Botlik József történész, teológus, a  Keskenyúton Délvidéki Tragédiánk 1944–45 Alapítvány kuratóriumának 
tiszteletbeli elnöke, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem nyugalmazott egyetemi docense részére,

Magyarország és Tirol tartomány politikai, gazdasági, kereskedelmi, illetve kulturális kapcsolatainak fejlesztése, 
valamint a magyar állampolgárok konzuli védelme érdekében végzett munkája elismeréseként
dr. Christian J. Winder, Magyarország tiroli tiszteletbeli konzulja részére,

közéleti témákban és a  napi aktualitások útvesztőiben egyaránt kiválóan eligazodó, a  nézők hiteles, közérthető 
tájékoztatását szolgáló szerkesztő-riporteri munkája elismeréseként
Császár Attila műsorvezető, szerkesztő-riporter részére,

a hazai egészség- és sporttudományi képzés, különösen az  elméleti, illetve gyakorlati fizioterápiás ismeretek 
kutatása és oktatása területén elért eredményei elismeréseként
dr. Császár Gabriella Edit, a  Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Kar Fizioterápiás és Sporttudományi 
Intézete Fizioterápiás Tanszékének adjunktusa, a  Pécsi Tudományegyetem Zalaegerszegi Képzési Központjának 
igazgatója részére,

a cisztás fibrózisban szenvedő felnőtt betegek ellátása, valamint a  hazai tüdőtranszplantációs program 
megvalósítása érdekében végzett munkája elismeréseként
dr. Csiszér Eszter Batthyány-Strattmann László-díjas tüdőgyógyász szakorvos, az  Országos Korányi Pulmonológiai 
Intézet nyugalmazott főorvosa részére,
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az európai, valamint a  határon túli és az  anyaországi magyar polgári közösségek együttműködésének fejlesztése 
érdekében végzett munkája elismeréseként
dr. Csizmadia László, a  Civil Összefogás Közhasznú Alapítvány alapító kuratóriumi elnöke, a  Civil Együttműködési 
Tanács alapítója, a  Nemzeti Együttműködési Alap Tanácsának volt elnöke, az  Európai Uniós Civil Együttműködési 
Tanácskozás társalapítója részére,

a nehéz helyzetben lévő emberek, szegények, idősek és betegek támogatása érdekében elkötelezetten végzett 
munkája elismeréseként
Csorba Gábor, az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye Szent Erzsébet Karitász Központjának igazgatója részére,

a gyógyítói hivatás iránt elkötelezett, több évtizedes háziorvosi szolgálata elismeréseként
dr. Dányi Tamás, Felsőszentmárton község és a  Drávamenti Kistérségi Orvosi Ügyelet Nonprofit Kft. háziorvosa 
részére,

a németországi magyar diaszpóra közösséggé formálásában, valamint a  magyar–bajor kapcsolatok erősítésében 
betöltött szerepe elismeréseként
gróf Dezasse Miklós, a Bajor–Magyar Fórum elnökségi tagja részére,

a magyar–mongol tudományos, illetve kulturális kapcsolatok ápolásában, valamint a magyar történelem és kultúra 
mongóliai népszerűsítésében betöltött szerepe elismeréseként
dr. Diimaajav Erdenebaatar régész, történész, a  Mongóliai Ulaanbaatar Egyetem Régészeti-Néprajzi Tanszékének 
tanszékvezető egyetemi tanára részére,

több évtizedes pedagógusi pályája, valamint a felnőttképzésben és a tanárjelöltek mentorálásában elért kimagasló 
eredményei elismeréseként
Dóra Zoltán, a budapesti Pannonia Sacra Katolikus Általános Iskola igazgatója részére,

a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem és a  Ljubljanai Zeneakadémia közötti együttműködés előmozdításában, 
valamint a fiatal magyar művészek szlovéniai megismertetésében vállalt szerepe elismeréseként
Dušan Bavdek zeneszerző, a  Ljubljanai Zeneakadémia Zeneszerzés és Zeneelmélet Tanszékének professzora, 
minőségbiztosításért és nemzetközi ügyekért felelős dékánhelyettese részére,

a Székesfehérvári Balett Színház megalapításában vállalt jelentős szerepe, valamint magas színvonalú 
intézményvezetői munkája elismeréseként
Egerházi Attila Harangozó Gyula-díjas táncművész, a Székesfehérvári Balett Színház igazgatója részére,

a katolikus sajtó területén kiemelkedő, több évtizedes újságírói pályafutása, számos példaértékű életutat hitelesen 
bemutató interjúkötetei, valamint a hazai kommunikációsszakember-képzésben vállalt szerepe elismeréseként
Elmer István József Attila-díjas író, újságíró részére,

a gyermekek oktatása és hazaszeretetre nevelése iránt elhivatott, példaértékű, több évtizedes pedagógusi pályája 
elismeréseként
dr. Erdélyszky Zsigmondné, a Budapest II. kerületi Ady Endre Általános Iskola nyugalmazott pedagógusa részére,

az epilepszia sebészeti úton történő gyógyítása, illetve a  fájdalom és a mozgászavarok neurológiai kezelése terén 
elért szakmai eredményei, valamint a rászorulók megsegítését szolgáló karitatív tevékenysége elismeréseként
dr. Erőss Loránd György idegsebész, ideggyógyász, az Országos Klinikai Idegtudományi Intézet Kutatási és Innovációs 
igazgatója, az  intézet Funkcionális Idegsebészeti osztályának osztályvezető főorvosa, a  Magyar Máltai Lovagok 
Szövetségének ispotályosa, elnökségi tagja részére,

a magyar–azeri tudománydiplomáciai és oktatási kapcsolatok fejlesztésében, valamint a  magyar nyelv és kultúra 
azerbajdzsáni megismertetésében betöltött fontos szerepe elismeréseként
Fariz Ismailzade, az Azerbajdzsáni Diplomáciai Akadémia rektorhelyettese részére,

a büntetőjog, illetve a büntető eljárásjog kutatása és oktatása terén elért kimagasló eredményei, valamint a hazai és 
nemzetközi szakmai szervezetekben végzett munkája elismeréseként
dr. Farkas Ákos László jogász, a  Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Karának volt dékánja, a  Bűnügyi 
Tudományok Intézete Büntető Eljárásjogi és Büntetés-végrehajtás Jogi Tanszékének egyetemi tanára részére,
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Békés megye területrendezési és -fejlesztési szakmai feladatainak ellátása terén végzett magas színvonalú munkája 
elismeréseként
Földesi István, a Békés Megyei Önkormányzati Hivatal megyei főépítésze részére,

a hiteles és igényes tájékoztatás iránt elhivatott, kimagasló színvonalú szakmai tevékenysége elismeréseként
Földi-Kovács Andrea, a HírTV Zrt. szerkesztő-műsorvezetője részére,

a hazai pszichiátria területén végzett innovatív kutatói, illetve lelkiismeretes gyógyítómunkája, valamint példaértékű 
intézményvezetői tevékenysége elismeréseként
dr. Frecska Ede orvos, pszichiáter, pszichológus, a  Debreceni Egyetem Klinikai Központja Pszichiátriai és 
Pszichoterápiás Klinikájának egyetemi docense részére,

a hazai szőlészet-borászat területén elért sikerei, valamint aktív szakmai közéleti tevékenysége elismeréseként
Frittmann János, a Frittmann Pincészet tulajdonosa, a Magyar Bor Akadémia alelnöke részére,

a politológia és a  társadalomtudományok területén folytatott kutatásai, tudományos, illetve közéleti 
szerepvállalásai, valamint oktatói és publikációs tevékenysége elismeréseként
Galló Béla Endre szociológus, politológus, publicista részére,

több évtizedes építészmérnöki pályája, valamint a  budapesti Kossuth Lajos tér megújulásához az  Összetartozás 
Emlékhelyének projektvezető mérnökeként hozzájáruló magas színvonalú munkája elismeréseként
Gatter János építész, a Steindl Imre Program Nonprofit Zrt. projektmérnöke részére,

a szép magyar beszéd és írás felelősségét mindig szem előtt tartó újságírói, főszerkesztői és intézményvezetői 
tevékenysége, valamint az  erdélyi magyarság életét, illetve a  rendszerváltó értelmiség politikai szerveződéseit 
bemutató tényfeltáró írásai elismeréseként
dr. Gazsó L. Ferenc Táncsics Mihály-díjas újságíró, író, jogász, a  Nemzeti Közszolgálati Egyetem címzetes egyetemi 
docense, a Magyar Távirati Iroda volt vezérigazgatója, a Magyar Hírlap volt főszerkesztője részére,

a kórház egészségügyi ellátórendszerének fejlesztéséhez hozzájáruló több évtizedes szakmai és vezetői munkája 
elismeréseként
dr. Gécs Sándor, a veszprémi Csolnoky Ferenc Kórház Urológiai Osztályának osztályvezető főorvosa részére,

a magyar–német kapcsolatok fejlesztése érdekében elkötelezetten végzett tevékenysége elismeréseként
Gerhard Papke, a Német Szövetségi Köztársaság Német–Magyar Társaságának elnöke részére,

a Pannon Egyetem Műszaki Informatikai Karának megalapításában vállalt szerepe, valamint jelentős 
oktatásszervezési tevékenysége elismeréseként
dr. Gerzson Miklós vegyészmérnök, a  Pannon Egyetem Műszaki Informatikai Kara Villamosmérnöki és Információs 
Rendszerek Tanszékének egyetemi docense részére,

az Isonzo menti I. világháborús hadtörténeti emlékek felkutatása és méltó megőrzése érdekében végzett 
kiemelkedő tevékenysége elismeréseként
Gianfranco Simonit, a San Martino del Carso-i Karszt- és Barlangkutató Egyesület elnöke részére,

a rádiótávközlés területén végzett több évtizedes, kiemelkedő szakmai, illetve oktatói munkája, valamint 
tudományszervező és tehetséggondozó tevékenysége elismeréseként
dr. Gödör Éva Paula villamosmérnök, a  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Villamosmérnöki és 
Informatikai Kara Szélessávú Hírközlés és Villamosságtan Tanszékének volt adjunktusa részére,

a fogyatékkal élők életkörülményeinek javítása, valamint országos érdekképviselete érdekében elkötelezetten 
végzett munkája elismeréseként
Gyene Piroska, az Értelmi Fogyatékossággal Élők és Segítőik Országos Érdekvédelmi Szövetségének elnöke részére,

a magyar népzene, néptánc és népdaléneklés hagyományainak megőrzését, illetve továbbadását szolgáló több 
évtizedes előadóművészi, táncpedagógusi és koreográfusi pályafutása elismeréseként
György Károly István néptáncos, néptáncoktató, koreográfus és gyűjtő részére,
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a hazai mérnökképzés területén szakmai vezetőként, oktatóként, illetve szakkönyvek szerzőjeként végzett több 
évtizedes munkája, valamint kamarai szerepvállalása elismeréseként
dr. habil. Halász Györgyné, a  Debreceni Egyetem Műszaki Kara Épületgépészeti Tanszékének és a  Szent István 
Egyetem Gépészmérnöki Kara Épületgépészet, Létesítmény és Környezettechnika Tanszékének volt tanszékvezetője, 
a Magyar Mérnöki Kamara alapító tagja részére,

az emberi sorsokat hitelesen és empatikusan bemutató, a napi aktualitásokat mélységében ismerő több évtizedes, 
magas színvonalú szerkesztő-műsorvezetői munkája elismeréseként
Halász Zsuzsa műsorvezető, szerkesztő részére,

Kapuvár város és térsége érdekében végzett sokoldalú közéleti, illetve településvezetői munkája elismeréseként
Hámori György, Kapuvár város polgármestere, a Rábaköz Vidékfejlesztési Egyesület elnöke részére,

a Kanári-szigeteken élő, illetve tartózkodó magyar állampolgárok védelme érdekében végzett magas színvonalú 
munkája elismeréseként
Hermann-Boér Nóra Henrietta, Magyarország tenerifei tiszteletbeli konzulja részére,

a Kárpát-medencében és különösen a Debrecenben élő magyar zsidóság vallási, illetve kulturális hagyományainak 
megőrzését szolgáló munkája elismeréseként
Horovitz Tamás, a Debreceni Zsidó Hitközség elnöke részére,

több évtizedes papi és közösségépítő szolgálata, valamint a rábízott templomok és kápolnák felújítása érdekében 
végzett munkája elismeréseként
Horváth János címzetes apát, címzetes kanonok, esperes, a Kállósemjéni Római Katolikus Egyházközség plébánosa 
részére,

több évtizedes pályafutása során felelősségteljesen végzett ügyészi és vezetői tevékenysége elismeréseként
Horváthné dr. Varga Erzsébet, a Komárom-Esztergom Megyei Főügyészség főügyészhelyettese, címzetes fellebbviteli 
főügyészségi ügyész részére,

a filozófia és a  politikatudomány területén végzett, nemzetközileg is elismert kutatói-oktatói munkája, valamint 
intézetvezetői tevékenysége elismeréseként
dr. Hörcher Ferenc, a  Nemzeti Közszolgálati Egyetem Politika- és Államelméleti Kutatóintézetének intézetigazgató 
egyetemi tanára, kutatóprofesszora, a  Bölcsészettudományi Kutatóközpont Filozófiai Intézetének tudományos 
tanácsadója részére,

Budapest Főváros fejlesztéséhez hozzájáruló több évtizedes, magas színvonalú közszolgálati pályafutása 
elismeréseként
Hutiray Gyula, Budapest Főváros volt főpolgármester-helyettese, Budapest Főváros II. és VII. kerületeinek volt 
alpolgármestere részére,

a fényművészet, illetve a  fényfestés-tervezés egyik úttörőjeként a  magyar–japán diplomáciai kapcsolatfelvétel 
jubileuma alkalmából megrendezésre kerülő ünnepségek látványvilágát meghatározó munkája elismeréseként
Isii Motoko, a Motoko Ishii Lighting Design elnöke részére,

a magyar orvosképzés Japánban történő népszerűsítése, valamint a  magyarországi orvosi karokon tanuló japán 
hallgatók számának növelése érdekében végzett munkája elismeréseként
Isikura Hideja, a Hungarian Medical Universities japán szervezet alapító elnöke, ügyvezető igazgatója részére,

a magyar görögkatolikus teológiai szakirodalmat gazdagító tudományos munkája, valamint papok, hittanárok és 
lelkipásztori munkatársak nemzedékeinek magas színvonalú képzésében vállalt szerepe elismeréseként
dr. Ivancsó István görögkatolikus pap, pápai prelátus, a  Szent Atanáz Görögkatolikus Hittudományi Főiskola 
liturgikus tanszékének vezetője részére,

kiemelkedő tervezői és tudományos pályafutása, valamint Budapest Főváros II. kerülete, főként Pesthidegkút 
közösségi életében betöltött szerepe elismeréseként
Jablonkay Gábor okleveles gépészmérnök, környezetvédelmi szakmérnök részére,
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a vajdasági magyarok XX. században igazságtalanul elkobzott vagyonának visszaszolgáltatása érdekében végzett 
munkája elismeréseként
Jasna Selaković, a  Szerb Köztársaság Vagyon-visszaszármaztatási Ügynöksége újvidéki területi kirendeltségének 
igazgatója részére,

művészi pályája során nyújtott emlékezetes alakításai, valamint magas színvonalú táncpedagógusi munkája 
elismeréseként
Jónás Zsuzsa Harangozó Gyula-díjas táncművész, balettmester, a  Miskolci Nemzeti Színház – Miskolci Balett 
képzésvezetője részére,

a hungarológia tudományterületén elért eredményei, valamint a  magyar mint származásnyelv oktatásának 
bajorországi szervezése érdekében végzett magas szintű munkája elismeréseként
dr. K. Lengyel Zsolt, a Regensburgi Egyetem Hungaricum–Magyar Intézetének ügyvezető igazgatója részére,

az emlőrák kutatása és az  onkológia endokrin vonatkozásai területén végzett kimagasló kutatói-oktatói munkája, 
valamint tananyagfejlesztői, illetve oktatásszervezői tevékenysége elismeréseként
dr. Kahán Zsuzsanna orvos, a  Magyar Tudományos Akadémia doktora, a  Szegedi Tudományegyetem Általános 
Orvostudományi Kara Onkoterápiás Klinikájának egyetemi tanára részére,

a szív- és érrendszeri megbetegedések kezelésében elért eredményei, valamint a Magyar Honvédség állományában 
szolgálatot teljesítők és a civil állampolgárok érdekében végzett munkája elismeréseként
dr. Kalina Ákos kardiológus, a  Magyar Honvédség Egészségügyi Központ Járóbeteg Szakrendelő Intézete 
EKG-kardiológiai szakrendelőjének vezető főorvosa részére,

felnőtteknek és gyermekeknek szóló verseket is magába foglaló, gazdag szépirodalmi életműve, valamint 
pedagógusi pályafutása elismeréseként
Kerék Imre József Attila-díjas költő, műfordító, pedagógus részére,

az igényes, magas színvonalú katolikus sajtó rendszerváltoztatás utáni újjáteremtésében vállalt szerepe, valamint 
a határon túl élő magyarság életét a hazai olvasók számára hitelesen bemutató írásai elismeréseként
Kipke Tamás Táncsics Mihály-díjas újságíró, a  Magyar Katolikus Rádió jegyzetírója, az  Új Ember volt főszerkesztő-
helyettese részére,

a hazai légiközlekedés területén végzett több évtizedes szakmai tevékenysége, valamint a  HungaroControl Zrt. 
távoli toronyirányítási képességének fejlesztéséhez hozzájáruló munkája elismeréseként
Kis Barnabás villamosmérnök, a HungaroControl Zrt. technológiai igazgatója részére,

a hazai egészségtudományi képzés területén folytatott kutatói-oktatói és oktatásszervezői tevékenysége, valamint 
az egészségügyi szakemberek megbecsültségének erősítése érdekében végzett munkája elismeréseként
dr. Kiss-Tóth Emőke Batthyány-Strattmann László-díjas védőnő, szociológus, a  Miskolci Egyetem Egészségügyi 
Karának dékánja, főiskolai tanára részére,

a magyar zeneművészet ázsiai népszerűsítését többek között a  Magyar Állami Operaház japán 
vendégszerepléseinek megszervezésével elősegítő tevékenysége elismeréseként
Kobajasi Maszajuki, a Concert Doors Co. Ltd. elnök-vezérigazgatója részére,

sokoldalú tudományos, oktatói, szakértői, illetve szakmai közéleti munkája elismeréseként
dr. habil. Kocsis Miklós, a  Magyar Művészeti Akadémia Művészetelméleti és Módszertani Kutatóintézetének 
igazgatója, a  Pécsi Tudományegyetem Kultúratudományi, Pedagógusképző és Vidékfejlesztési Kara Alkalmazott 
Művészetek Tanszékének tanszékvezető egyetemi docense, a  Közszolgálati Egyetem tudományos főmunkatársa 
részére,

több évtizedes, sokoldalú és magas színvonalú szerkesztő-műsorvezetői, illetve sportriporteri pályája elismeréseként
Kopeczky Alajos szerkesztő-műsorvezető, sportújságíró, riporter, okleveles építészmérnök részére,

több mint három évtizedes kutatói-oktatói pályája, a  tudományos utánpótlás-nevelésben vállalt szerepe, valamint 
széles körű egyetemi közéleti tevékenysége elismeréseként
dr. Korim Tamás vegyészmérnök, a  Pannon Egyetem Mérnöki Kara Műszaki Tudományok Kutató-Fejlesztő 
Központjának igazgatója, egyetemi docens részére,
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több mint két évtizedes lelkipásztori tevékenysége, valamint Békéscsaba közéletében, illetve a  hazánkban élő 
szlovák nemzetiség szolgálatában vállalt szerepe elismeréseként
Kutyej Pál evangélikus lelkész, a Békéscsabai Evangélikus Szeretetszolgálat intézményvezetője részére,

a magyar verséneklés és kóruskultúra nemzetközi elismertetéséhez hozzájáruló, példaértékű pályafutása 
elismeréseként
dr. Lakner Tamás Liszt Ferenc-díjas karnagy, a Pécsi Tudományegyetem dékán emeritusa, egyetemi tanára részére,

a szervetlen és analitikai kémia területén végzett több évtizedes, kiemelkedő színvonalú kutatói-oktatói munkája, 
valamint tehetséggondozó tevékenysége elismeréseként
dr. Lázár István vegyész, a  Debreceni Egyetem Természettudományi és Technológiai Kara Szervetlen és Analitikai 
Kémiai Tanszékének egyetemi docense részére,

a hatékony és biztonságos szénkitermelési eljárás magyarországi bevezetésében vállalt jelentős szerepe, valamint 
a mecseki szénbányászat emlékeinek felkutatása és megőrzése iránt elhivatott tevékenysége elismeréseként
Lipi Imre nyugalmazott bányageológus mérnök, a  Pécsi Erőmű Rt. volt műszaki tanácsosa, az  egykori komlói 
Kossuth-bánya vezetője részére,

Budapest Főváros épített örökségének megőrzése és gyarapítása érdekében végzett szakmai munkája 
elismeréseként
Mártonffy Miklós Barna, a Marius Stúdió Kft. építész vezető tervezője, Budapest Főváros volt főépítésze részére,

sokoldalú szakmai, tudományos és közéleti tevékenysége elismeréseként
dr. Mazsu János, a Debreceni Egyetem nyugalmazott egyetemi docense részére,

magas színvonalú alkotóművészi és oktatói munkája, tudományos közéleti tevékenysége, valamint a hazai képzések 
külföldi hallgatók körében történő népszerűsítésében vállalt szerepe elismeréseként
dr. Medvegy Gabriella építész, a Pécsi Tudományegyetem Műszaki és Informatikai Karának dékánja, egyetemi tanár 
részére,

a hazai energetikai szektor fejlesztése érdekében végzett munkája, valamint több évtizedes tudományos, illetve 
oktatói tevékenysége elismeréseként
dr. Mészáros György, a  Paks II. Zrt. Igazgatóságának elnöke, a  Semmelweis Egyetem Molekuláris Biológiai 
Tanszékének egyetemi docense részére,

a XX. századi magyar szellemi áramlatok, valamint Németh László életművének elismert kutatójaként végzett 
értékteremtő munkája elismeréseként
dr. Monostori Imre József Attila-díjas irodalomtörténész, kritikus részére,

a keresztény értékeket következetesen és hitelesen bemutató igényes újságírói, illetve szerkesztői tevékenysége 
elismeréseként
Nagy Lenke református teológus, újságíró, a Reformátusok Lapja volt főszerkesztője részére,

hazánk épített, illetve szellemi kulturális örökségének megőrzése érdekében végzett sokrétű tevékenysége 
elismeréseként
nagykárolyi gróf Károlyi László, a Fóti Károlyiak Alapítvány alapítója és kuratóriumi tagja részére,

a vezetéstudomány, a vállalati tanácsadás, illetve a változásmenedzsment területén végzett korszakalkotó munkája, 
valamint jelentős publikációs és szakmai közéleti tevékenysége elismeréseként
dr. Noszkay Erzsébet közgazdász, a  Budapesti Metropolitan Egyetem professor emeritája, egyetemi magántanára, 
a Magyar Tudományos Akadémia Tudásmenedzsment Munkabizottságának alapító elnöke részére,

több mint öt évtizedes, kiemelkedő kutatói-oktatói pályafutása elismeréseként
dr. Orbán Veronika, a  Janus Pannonius Tudományegyetem Pollack Mihály Műszaki Főiskolai Kara Vízgazdálkodási 
Tagozatának nyugalmazott egyetemi docense részére,

Székelyföld történetének kutatása terén végzett szerteágazó munkája, valamint tudomány- és közösségszervező 
tevékenysége elismeréseként
Pál-Antal Sándor történész, a Magyar Tudományos Akadémia külső tagja, a Román Állami Levéltár marosvásárhelyi 
kirendeltségének nyugalmazott főlevéltárosa részére,
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Szombathely város kulturális értékeinek megőrzését és közösségi életének fejlesztését számos rendezvénysorozat 
megszervezésével szolgáló több évtizedes munkája elismeréseként
Parais István Bessenyei György-díjas közművelődési szakember, az  AGORA Szombathelyi Kulturális Központ volt 
igazgatója részére,

Békés megye és Gyula város lakosságának magas színvonalú egészségügyi ellátása érdekében végzett munkája, 
valamint kimagasló színvonalú szervező- és szakmapolitikai tevékenysége elismeréseként
dr. Párducz László Batthyány-Strattmann László-díjas szülész-nőgyógyász szakorvos, a Békés Megyei Központi Kórház 
Pándy Kálmán Tagkórháza Szülészeti-Nőgyógyászati Osztályának osztályvezető főorvosa részére,

példaértékű elhivatottsággal végzett, több mint hat évtizedes lelkipásztori szolgálata elismeréseként
Pásztor Károly nyugalmazott katolikus pap, plébános, címzetes esperes, címzetes apát, pápai prelátus részére,

példaértékű tudományos és szakmai tevékenysége, valamint a  vizuális nevelés területén végzett magas szintű 
oktatói munkája elismeréseként
dr. Pataky Gabriella, az  Eötvös Loránd Tudományegyetem Tanító- és Óvóképző Kara Vizuális Nevelési Tanszékének 
tanszékvezető egyetemi docense részére,

az energetika, különösen a hő- és atomerőművek, illetve az erőművi irányítás- és rendszertechnika területén végzett 
több évtizedes tudományos, valamint oktatói munkája elismeréseként
dr. Petz Ernő, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem címzetes egyetemi tanára, a Paksi Atomerőmű Rt. 
volt vezérigazgatója részére,

több évtizedes lelkipásztori szolgálata, valamint oktatói-nevelői tevékenysége elismeréseként
Pintér József Ambrus katolikus pap, bencés szerzetes, a  Pannonhalmi Bencés Gimnázium egykori igazgatója, 
nyugalmazott tanára részére,

fogszakorvosként végzett több évtizedes, magas színvonalú munkája elismeréseként
dr. Piros László nyugalmazott fogszakorvos részére,

a nemzetközi hírű magyar gyermekszívsebészet kialakulását elősegítő, nagy hatású munkája, valamint 
a  szívbetegségben szenvedő újszülöttek, gyermekek és felnőttek gyógyításában elért kiemelkedő eredményei 
elismeréseként
dr. Prodán Zsolt Lóránt, a Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet orvosigazgató-helyettese részére,

a Kárpát-medencében, főként a Felvidéken élő magyarság összetartozását erősítő sokrétű közösségépítő szolgálata 
elismeréseként
Puss Sándor jezsuita szerzetes részére,

több évtizedes, sikeres cégvezetői munkája, valamint kultúra- és közösségszervező tevékenysége elismeréseként
dr. Rédei István Tibor, a CO-OP STAR Kereskedelmi Zrt. elnök-vezérigazgatója részére,

a magyar mangalica sertésfajta hongkongi és makaói népszerűsítéséhez jelentős mértékben hozzájáruló munkája 
elismeréseként
Romeo Alfonso, a Sutherland Company Ltd. ügyvezető igazgatója részére,

sikeres zenepedagógusi pályafutása, valamint Kodály Zoltán „Százéves tervének” hazai megvalósításában, illetve 
a kodályi zenei nevelési koncepció nemzetközi népszerűsítésében vállalt szerepe elismeréseként
Rozgonyi Éva Liszt Ferenc-díjas karnagy, zenetanár részére,

a hazai zenetanár-, illetve karvezetőképzés területén végzett kiemelkedő, iskolateremtő munkája elismeréseként
dr. Sárosi-Szabó Márta zeneelmélet-tanár, a  Debreceni Egyetem Zeneművészeti Kara Szolfézs-Zeneelmélet, 
Karvezetés Tanszékének egyetemi docense részére,

a hazai hír- és távközlési rendszer fejlesztése érdekében végzett több évtizedes, színvonalas munkája elismeréseként
dr. Schmideg Iván villamosmérnök, a korábbi Hírközlési Főfelügyelet nemzetközi igazgatója, a SchmiCom Gazdasági 
és Távközlési Tanácsadó Kft. volt ügyvezető igazgatója részére,
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az Óbudai Egyetem stratégiai irányvonalainak kidolgozásában vállalt szerepe, valamint nemzetközi oktatási 
kapcsolatainak fejlesztése terén elért eredményei elismeréseként
dr. Seebauer Márta villamosmérnök, az  Óbudai Egyetem megbízott oktatási rektorhelyettese, Alba Regia Műszaki 
Karának főiskolai tanára, egyetemi docens részére,

a pedagógiai diszfunkciók kutatásában elért tudományos eredményei, valamint kiemelkedő oktatói munkája és 
innovatív szemléletű oktatási módszertana elismeréseként
Serfőző Mónika pszichológus, az  Eötvös Loránd Tudományegyetem Tanító- és Óvóképző Kara Neveléstudományi 
Tanszékének tanszékvezető egyetemi docense részére,

a református teológia területén folytatott kutatói-oktatói munkája, valamint a  református egyházban végzett 
közösségépítő tevékenysége elismeréseként
dr. Siba Balázs református lelkész, a  Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Karának dékánhelyettese, 
Valláspedagógiai és Pasztorálpszichológiai Tanszékének egyetemi docense részére,

a Nürnbergben élő magyar állampolgároknak nyújtott önzetlen segítsége, valamint a konzuli kapcsolatok erősítése 
érdekében végzett munkája elismeréseként
dr. Siegfried Erich Axtmann, Magyarország nürnbergi tiszteletbeli konzulja részére,

több évtizeden át töretlen hivatástudattal végzett ügyészi és vezetői munkája, valamint tudományos és oktatói 
tevékenysége elismeréseként
dr. Sinku Pál ügyész, a  Legfőbb Ügyészség Terrorizmus, Pénzmosás és Katonai Ügyek Főosztályának 
főosztályvezetője, a  Pázmány Péter Katolikus Egyetem Büntető Anyagi, Eljárási és Végrehajtási Jogi Tanszékének 
címzetes docense részére,

több évtizedes ügyvédi tevékenysége, valamint a  Független Jogász Fórum létrejöttében vállalt szerepe 
elismeréseként
dr. Sipos Árpád ügyvéd, az Állami Privatizációs és Vagyonkezelő Rt. Felügyelő Bizottságának volt elnöke részére,

a vajdasági magyarok XX. században igazságtalanul elkobzott vagyonának visszaszolgáltatása érdekében végzett 
munkája elismeréseként
Strahinja Sekulić, a Szerb Köztársaság Vagyon-visszaszármaztatási Ügynökségének igazgatója részére,

a korábbi Nyíregyházi Vas- és Fémipari Szövetkezet, valamint a szövetkezet átalakulását követően létrejött gazdasági 
társaság vezetőjeként végzett több évtizedes munkája elismeréseként
Szabó József gépészmérnök, a  Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Iparszövetség ügyvezető elnöke, a  Magyar 
Iparszövetség elnökségi tagja részére,

a hazai ipar és kereskedelem fejlesztéséhez hozzájáruló sikeres vállalatvezetői, valamint sokoldalú szakmai közéleti 
munkája elismeréseként
Szabó László, a  Vas Megyei Iparszövetség elnöke, a  Magyar Iparszövetség elnökségi tagja, a  Sabina Ipari és 
Kereskedelmi Zrt. elnöke részére,

a magyar népdalkincs megőrzését szolgáló sikeres előadóművészi tevékenysége, valamint társadalmi 
szerepvállalásai elismeréseként
Szalóki Ági Liszt Ferenc-díjas énekes, dalszerző részére,

több évtizeden át kiemelkedő elhivatottsággal végzett lelkipásztori szolgálata elismeréseként
dr. Szaradits József nyugalmazott tábori lelkész, ezredes, pápai prelátus, az Osli Római Katolikus Plébánia plébánosa 
részére,

a reumatológia területén példaértékű elhivatottsággal végzett gyógyítómunkája, illetve kutatói és oktatói 
tevékenysége elismeréseként
dr. Szentesi Margit, a Budai Irgalmasrendi Kórház főorvosa részére,

a katolikus egyház értékeit elkötelezetten kutató és következetesen bemutató, négy évtizedes újságírói-szerkesztői 
tevékenysége elismeréseként
Szerdahelyi Csongor Táncsics Mihály-díjas újságíró, szerkesztő, a  Ferences Sajtóközpont igazgatója, a  Magyar 
Katolikus Rádió külső munkatársa, Magyarország szentszéki nagykövetségének volt tanácsosa, az  Új Ember volt 
főmunkatársa részére,
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gazdag költői és publikációs életműve, valamint oktatói tevékenysége elismeréseként
Szigeti Lajos költő, főiskolai adjunktus részére,

a geotechnikai tervezés és szakértői vizsgálatok területén végzett sokrétű munkája, valamint szakmai közéleti 
tevékenysége elismeréseként
Szilvágyi László, a Magyar Mérnöki Kamara Geotechnikai Tagozatának elnöke, a Geoplan Kft. ügyvezető igazgatója 
részére,

példaértékű elhivatottsággal végzett, magas színvonalú bírói és vezetői munkája elismeréseként
Szilvásyné dr. Futó Rózsa címzetes törvényszéki bíró, a Békéscsabai Járásbíróság nyugalmazott bírája részére,

a magyar nyelv és kultúra értékeinek közvetítése iránt elhivatott oktatói-kutatói pályafutása, valamint a  pécsi 
hungarológiai képzés elindításában vállalt jelentős szerepe elismeréseként
dr. Szűcs Tibor alkalmazott nyelvész és hungarológus, a Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Magyar 
Nyelv- és Irodalomtudományi Intézete Nyelvtudományi Tanszékének tanszékvezető-helyettese, habilitált egyetemi 
docens részére,

a Bulgáriában élő magyarság anyanyelvének és kultúrájának megőrzését, valamint a  két nemzet kulturális 
kapcsolatainak erősítését szolgáló munkája elismeréseként
Takács Győző, a Szófiai Ohridi Szent Kelemen Egyetem Klasszika- és Újfilológiák Kara Klasszika Filológia Tanszékének 
tanára, a Bulgáriai Magyarok Szövetségének elnöke részére,

a Pannon Egyetem gépészmérnöki szakának, illetve mechatronikai mérnöki mesterszakának megalapításában 
vállalt szerepe, valamint oktatásszervezői és tehetséggondozói tevékenysége elismeréseként
dr. Timár Imre gépészmérnök, a  Pannon Egyetem Mérnöki Kara Anyagmérnöki és Gépészmérnöki Intézetének 
egyetemi tanára részére,

a mágneses rezonanciás képalkotásban alkalmazható új, hatékony és biztonságos fémkomplexek, kontrasztanyagok 
kifejlesztésében elért kimagasló tudományos eredményei elismeréseként
dr. Tircsó Gyula vegyész és kémiatanár, a  Debreceni Egyetem Természettudományi és Technológiai Kar Kémiai 
Intézete Fizikai Kémiai Tanszékének tanszékvezető egyetemi docense részére,

Dorog város fejlesztése, valamint a helyi lakosok közösséggé formálása érdekében végzett sikeres településvezetői 
munkája elismeréseként
dr. Tittmann János, Dorog város polgármestere, volt országgyűlési képviselő részére,

a fiatal tehetségek felkarolása és támogatása érdekében végzett több mint két évtizedes munkája elismeréseként
Tombor Balázs, a Mathias Corvinus Collegium társalapítója részére,

több évtizeden át kiemelkedő elhivatottsággal végzett papi szolgálata és közösségépítő tevékenysége 
elismeréseként,
Tóth Miklós, a Rábatamási Szent István király Plébánia plébánosa részére,

a felvidéki magyar kulturális életben betöltött jelentős szerepe, valamint a  határon túli magyar színjátszás 
érdekében végzett kiemelkedő művészi munkája elismeréseként
Tóth Tibor Jászai Mari-díjas színművész, a Komáromi Jókai Színház volt igazgatója részére,

a hazai egészségügy területén érsebészként végzett több évtizedes gyógyítómunkája, valamint intézményvezetői 
tevékenysége elismeréseként
dr. Törös Péter, a Vaszary Kolos Kórház volt minőségbiztosítási igazgatója, volt osztályvezető főorvosa részére,

a Miskolci Egyetem földtudományi, illetve környezetmérnöki képzéseinek hazai és nemzetközi elismertetése 
érdekében végzett eredményes munkája, valamint több évtizedes oktatói-kutatói és tehetséggondozói 
tevékenysége elismeréseként
dr. Turai Endre bányamérnök, a Miskolci Egyetem Műszaki Földtudományi Kar Geofizikai és Térinformatikai Intézete 
Geofizikai Intézeti Tanszékének egyetemi magántanára, nyugalmazott tanszékvezető egyetemi docense részére,
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a fővárosi kis- és középvállalkozások fejlesztése, a  hazai üzleti innovációs, illetve startup támogatási rendszerek 
megújítása, valamint a nők foglalkoztatása érdekében végzett munkája elismeréseként
Varga Zsoltné Szalai Piroska Mária, a  Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány kuratóriumának korábbi elnöke 
részére,

egyedi nyelvi játékosságról árulkodó költészete, gyermekverseket és műfordításokat is magába foglaló, sokoldalú 
irodalmi alkotómunkája elismeréseként
Varró Dániel József Attila-díjas költő, műfordító részére,

több évtizedes gyógyítómunkája, a  Katolikus Karitász Orvosmissziójának megszervezésében vállalt szerepe, 
valamint a határon túli magyarság körében végzett egészségügyi ellátó és prevenciós tevékenysége elismeréseként
dr. Vojcek László Batthyány-Strattmann László-díjas szülész-nőgyógyász, a  Budai Irgalmasrendi Kórház főorvosa 
részére,

a magyar–nigériai kapcsolatok fejlesztésében vállalt szerepe, valamint kimagasló színvonalú tiszteletbeli konzuli 
munkája elismeréseként
dr. William Friday Amar Aigbe, Magyarország lagosi tiszteletbeli konzulja részére,

a magyar–japán gazdasági kapcsolatok megerősítését szolgáló, kimagasló színvonalú szakmai és diplomáciai 
tevékenysége elismeréseként
Wintermantel Péter közgazdász, a  MOL Csoport Nemzetközi Közkapcsolatok vezető tanácsadója, 
a Külügyminisztérium korábbi helyettes államtitkára részére,

a koronavírus-világjárvány idején a  szükséges egészségügyi eszközök beszerzésében és szállításában nyújtott 
segítsége, valamint cégcsoportja humanitárius célú felajánlásai elismeréseként
Wu Jiang, a CECZ Trade Center Zrt. vezérigazgatója részére,

a nagyfeszültségű berendezések és transzformátor-állomások fejlesztése terén végzett innovatív tervezőmunkája, 
valamint kamarai szerepvállalása elismeréseként
Zarándy Pál, a Magyar Mérnöki Kamara elnökségi tagja, a Magyar Energetikai Társaság volt elnöke részére,

a magyar és lengyel egyházközösségek közötti kapcsolatok fejlesztésében, valamint közös szentjeink kultuszának 
ápolásában vállalt aktív szerepe elismeréseként
Zdzisław Sochacki prelátus, a  krakkói Wawel – Szent Vencel és Szent Szaniszló – főszékesegyházának plébánosa 
részére,

a magyar nyelv történetének, illetve a  határon túl élő magyar közösségek dialektusának, kultúrájának kutatása, 
megismertetése és népszerűsítése terén elért eredményei, valamint több évtizedes cserkészvezetői munkája 
elismeréseként
dr. Zelliger Erzsébet, az  Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kara Magyar Nyelvtörténeti, 
Szociolingvisztikai, Dialektológiai Tanszékének nyugalmazott egyetemi docense, a Táborkereszt cserkészmozgalom 
ügyvezető elnöke részére a

 MAGYAR ÉRDEMREND
 lovagkeresztje
 polgári tagozata;

több mint három évtizedes katonai szolgálata során a logisztika, illetve a hadkiegészítés területén végzett szakmai 
és vezetői munkája elismeréseként
Baráth István dandártábornok, a  Magyar Honvédség Hadkiegészítő, Felkészítő és Kiképző Parancsnokságának volt 
parancsnoka részére,

több mint három évtizedes katonai szolgálata, valamint a  légiirányítás területén végzett kiemelkedő szakmai 
munkája elismeréseként
Berec Zoltán András dandártábornok, a  Magyar Honvédség Légi Műveleti Vezetési és Irányítási Központjának 
parancsnoka részére,
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a Magyar Honvédség ZRÍNYI 2026 Honvédelmi és Haderőfejlesztési programjának megvalósulása érdekében 
végzett szakmai munkája elismeréseként
Deme László József ezredes, a  Magyar Honvédség Parancsnoksága Haderőtervezési Csoportfőnökségének 
csoportfőnök-helyettese részére,

a hazai sportélet élénkítése, különösen a  honvédség szabadidősport-tevékenységeinek szervezése, valamint 
az egészséges életmód népszerűsítése érdekében végzett példaértékű munkája elismeréseként
Farkas László Jenő nyugállományú alezredes, a  Honvéd Sportegyesületek Országos Szövetségének elnöke, 
a Budapesti Honvéd Sportegyesület ügyvezető elnökhelyettese részére,

a büntetés-végrehajtási szervezet állományában végzett közel három évtizedes szolgálati tevékenysége, valamint 
kiemelkedő vezetői munkája elismeréseként
Kopcsik Károly büntetés-végrehajtási dandártábornok, a Szegedi Fegyház és Börtön parancsnoka részére,

a Magyar Honvédség humánerőforrás-biztosítása, valamint a honvédség aktív, illetve szociális gondoskodási körbe 
tartozó tagjai érdekében végzett munkája elismeréseként
Lipka Violetta alezredes, a  Magyar Honvédség Parancsokság Személyzeti Csoportfőnöksége Humánszolgálati 
Főnökségének kiemelt főtisztje részére,

a büntetés-végrehajtási szervezet állományában végzett közel negyedszázados szolgálati tevékenysége, valamint 
kiemelkedő vezetői munkája elismeréseként
Nyima Tamás Roland büntetés-végrehajtási ezredes, a  Szombathelyi Országos Büntetés-végrehajtási Intézet 
parancsnoka részére,

a magyar rendvédelem-történet szakterületének kialakításában, valamint a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-
történeti Tudományos Társaság létrejöttében vállalt jelentős szerepe elismeréseként
dr. Parádi József nyugalmazott rendőr ezredes, a  Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Tudományos 
Társaság elnöke részére,

a rendőrség állományában végzett három évtizedes szolgálati tevékenysége, valamint példaértékű vezetői munkája 
elismeréseként
Sebestyén Zoltán rendőr ezredes, rendőrségi főtanácsos, a  Hajdú-Bihar Megyei Rendőr-főkapitányság bűnügyi 
rendőrfőkapitány-helyettese részére,

közel négy évtizedes katonai szolgálata, valamint az altisztképzés érdekében végzett munkája elismeréseként
Szilágyi György ezredes, a Magyar Honvédség Altiszti Akadémiájának parancsnokhelyettese részére,

több mint három évtizedes, kiemelkedő szolgálati tevékenysége, valamint példamutató vezetői munkája 
elismeréseként
dr. Tarcsa Csaba rendőr dandártábornok, a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda igazgatója részére a

 MAGYAR ÉRDEMREND
 lovagkeresztje
 katonai tagozata

kitüntetést adományozom.

Budapest, 2020. október 12.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Budapest, 2020. október 12.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

KEH ügyszám: KEH/04031-2/2020.
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A köztársasági elnök 496/2020. (X. 28.) 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 vadászkürtös hagyományok ápolását és továbbadását szolgáló munkája elismeréseként
Almási Sándor vadászkürtös, a PIPACS Vadászkürt Egyesület művészeti vezetője részére,

az erdélyi magyar közegészségügy területén végzett több évtizedes, kiemelkedő színvonalú orvosi munkája 
elismeréseként
dr. Antal Álmos Jenő, a  sepsiszentgyörgyi Dr. Fogolyán Kristóf Megyei Sürgősségi Kórház szülész-nőgyógyász 
főorvosa részére,

a legújabbkori magyar történelem eseményeinek filmre vitele mellett a  XX. századi magyar–lengyel történeti 
kapcsolatok bemutatását is szívügyének tekintő alkotói és kultúraszervező tevékenysége elismeréseként
Arkadiusz Gołębiewski, a varsói „Galamb” Filmstúdió filmrendező-operatőre részére,

a magyar klasszikus zenekultúra azerbajdzsáni népszerűsítésében vállalt kiemelkedő szerepe elismeréseként
Ayyub Guliyev, az Azerbajdzsáni Állami Akadémiai Opera és Balettszínház vezető karmestere részére,

Budafok-Tétény társadalmi életében betöltött aktív szerepe, valamint a  rászorulók megsegítése és a  határon túli 
magyarság támogatása érdekében végzett jótékonysági munkája elismeréseként
Bakos Miklós, a budapesti Bakosfa Kft. tulajdonosa, a Nemzetközi Szent György Lovagrend főkincstárnoka részére,

több évtizedes tévéműsor-szerkesztői, riporteri és pedagógusi tevékenysége, valamint a brassói magyar közösség 
életében betöltött szerepe elismeréseként
Bálint Ferenc György, a brassói Áprily Lajos Főgimnázium tanára, szerkesztő, műsorvezető részére,

a kárpátaljai magyar kultúra és hagyományok ápolása iránt elkötelezett közéleti tevékenysége elismeréseként
Balogh Oszkár, a  Csapi Városi Tanács képviselője, a  Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség Jótékonysági 
Alapítványának főkönyvelője, a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség gazdasági felelőse részére,

a hazai mezőgazdasági termelés hatékonyságának növelése, valamint a  precíziós gazdálkodás népszerűsítése 
érdekében végzett munkája elismeréseként
Balogh Sándor, a Balogh-Farm Tépe Kft. ügyvezetője részére,

a hazai vasúti közlekedés érdekében végzett több évtizedes munkája elismeréseként
dr. Bárány István, a CER Cargo Holding SE felügyelőbizottságának elnöke részére,

a tokaji történelmi borvidék szőlészeti-borászati hagyományainak megújításában vállalt szerepe elismeréseként
Bárdos Sarolta szőlész, borász, a TOKAJ NOBILIS Szőlészeti és Borászati Kereskedelmi Bt. ügyvezetője részére,

a magyar kultúra lengyelországi népszerűsítését, valamint a  két nemzet barátságának ápolását szolgáló 
tevékenysége elismeréseként
Beata Netz, az AD REM BEATA NETZ filmprodukciós cég tulajdonosa, producer részére,

több mint három évtizedes, példaértékű szolgálati tevékenysége elismeréseként
Besenyei János, a  Heves Megyei Rendőr-főkapitányság Gazdasági Igazgatósága Műszaki Osztályának vezetője 
részére,

a vajdasági magyar közösség érdekében végzett több évtizedes közéleti tevékenysége elismeréseként
dr. Bimbó Mihály, Magyarkanizsa község volt polgármestere, a Vajdasági Magyar Szövetség volt alelnöke részére,

a helyi magyar közösség megmaradása, valamint kultúrájának és hitének megőrzése iránt elkötelezett 
településvezetői munkája elismeréseként
Bodnár Ferenc, Reste község polgármestere részére,
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a magyar irodalom lengyelországi bemutatása és népszerűsítése, valamint a  két nemzet barátságának ápolása 
érdekében végzett tevékenysége elismeréseként
Bogusław Wróblewski irodalomtörténész, műfordító részére,

a hazai kreatív ipar, különösen a  startup-ökoszisztéma fejlesztésében vállalt szerepe, valamint számos innovatív 
kezdeményezés alapítójaként végzett munkája elismeréseként
Böszörményi-Nagy Gergely, a Design Terminal vezetője, a Brain Bar alapítója részére,

a felvidéki magyar közösség történelmi emlékezetének, elsősorban a  II. világháborúban elesett magyar katonák 
emlékének megőrzése érdekében végzett önkéntes munkája elismeréseként
Bréda Tivadar hadisírkutató, a Memoriae Patrum Honismereti Társulás alapító elnöke részére,

a hazai termesztésű méz nemzetközi elismertségének erősítésében, valamint a  magyar méhészek 
érdekképviseletében vállalt szerepe elismeréseként
Bross Péter, az  Országos Magyar Méhészeti Egyesület elnöke, a  Magyar Professzionális Méhészek Egyesületének 
társalapítója részére,

több mint két évtizede elkötelezetten végzett munkája elismeréseként
Buda István, az Országos Meteorológiai Szolgálat gazdasági elnökhelyettese részére,

a magyar röplabdasport jó hírnevét játékosként és edzőként egyaránt erősítő pályafutása elismeréseként
Buzek László röplabdaedző részére,

a magyar irodalom remekeinek értő és hiteles fordítása által nemzeti kultúránk amerikai egyesült államokbeli 
népszerűsítését szolgáló munkája elismeréseként
dr. Czipott Péter műfordító részére,

a világ jelentős színpadain nyújtott emlékezetes alakításai elismeréseként
Cser Krisztián operaénekes részére,

közel négy évtizedes lelkészi és hitoktatói szolgálata, valamint Gönc város közösségi életében vállalt aktív szerepe 
elismeréseként
Csomós Józsefné, a Gönci Református Egyházközség nyugalmazott lelkipásztora, kántora részére,

a vízügyi ágazat területén folytatott magas színvonalú szakmai tevékenysége, valamint az árvízi védekezések során 
tanúsított példaértékű helytállása elismeréseként
Csorba László, az Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatóság Műszaki Biztonsági Szolgálatának szolgálatvezetője részére,

Nagybajom város, illetve Somogy megye történetének kutatása, valamint tárgyi emlékeinek gyűjtése, restaurálása 
és rendszerezése érdekében végzett értékmentő munkája elismeréseként
Deák Varga József, a nagybajomi Sárközy István Helytörténeti Múzeum alapítója és vezetője részére,

a hazai közigazgatási informatikai fejlesztések területén végzett magas színvonalú szakmai tevékenysége 
elismeréseként
Deményné Kertész Krisztina, az IdomSoft Zrt. főtanácsadója részére,

a magyar lovassport népszerűsítését, valamint a  huszár hagyományok ápolását szolgáló tevékenysége 
elismeréseként
Dobri Lajos lótenyésztő, a Zala Megyei Lovas Szövetség elnöke részére,

Budapest Főváros II. kerületének kulturális életét meghatározó, a nemzeti identitás megőrzésére és hagyományaink 
ápolására is nagy hangsúlyt fektető intézményvezetői munkája elismeréseként
Dolhai István, a II. Kerületi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója részére,

a keresztény, polgári értékrendet képviselő magyar emberek összefogása érdekében végzett több évtizedes 
közösségépítő tevékenysége elismeréseként
Domokos Mátyás, a Barankovics István Alapítvány volt szakmai tanácsadója részére,

a kárpátaljai, illetve felvidéki magyarság anyanyelvének és kultúrájának megőrzését szolgáló pedagógusi pályája, 
valamint közösségépítő munkája elismeréseként
Duncsák Mária nyugalmazott pedagógus, a Csemadok Kassai Városi Választmányának alelnöke részére,
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a kárpátaljai magyar közösség identitásának, anyanyelvének és kulturális hagyományainak megőrzése iránt 
elhivatott pedagógusi pályája, valamint társadalmi szervezőtevékenysége elismeréseként
Fakász Valéria nyugalmazott pedagógus, a  Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség Barkaszói Alapszervezetének 
alapító tagja részére,

hajléktalan embertársaink megsegítése érdekében végzett magas színvonalú szakmai munkája, valamint 
a játékszenvedély elleni küzdelemben vállalt aktív szerepe elismeréseként
Figeczki Tamás szociálpolitikus, a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet debreceni Szociális és Fejlesztő Központjának 
központvezetője részére,

a magyar–hongkongi társadalmi és kulturális kapcsolatok fejlesztéséhez hozzájáruló munkája elismeréseként
dr. Florian Knothe, a Honkong Egyetem Múzeum és Galériájának igazgatója részére,

három évtizedes településvezetői és közösségteremtő munkája elismeréseként
Fodor József, Osli község polgármestere részére,

a magyar és német lakosság ellen a  II. világháborút követően Csehszlovákiában elkövetett igazságtalanságok 
feltárása, valamint a polgári áldozatok emlékének ápolása érdekében végzett munkája elismeréseként
PhDr. František Hýbl történész, muzeológus, a přerovi Comenius Múzeum volt igazgatója részére,

a magyar–német kapcsolatok fejlesztése, valamint Magyarország jó hírnevének erősítése érdekében végzett 
példamutató munkája elismeréseként
Friedrich Ireghy Annamária, a  Hamburgi Magyarok Egyesületének elnöke, a  Németországi Magyar Szervezetek 
Szövetségének elnökségi tagja részére,

a magyar–holland kapcsolatok fejlesztését szolgáló tevékenysége elismeréseként
Frits de Ruyter de Wildt, a Michiel de Ruyter Alapítvány elnöke részére,

a Los Angeles-i magyar református közösség szolgálatában végzett szerteágazó közösségépítő és hagyományőrző 
tevékenysége elismeréseként
Garai Tünde, a Los Angeles-i Első Magyar Református Egyház presbitere és templomának főgondnoka részére,

a vízügyi ágazat területén folytatott kimagasló szakmai tevékenysége, valamint az  árvízi védekezések során 
tanúsított példaértékű helytállása elismeréseként
dr. Gauzer Balázs, az  Országos Vízügyi Főigazgatóság Országos Vízjelző Szolgálatának kiemelt műszaki referense 
részére,

az esztergomi Temesvári Pelbárt Ferences Gimnázium és a bögeni Veit Höser Gimnázium közötti cserediák-program 
szervezésén keresztül a magyar–német baráti kapcsolatok ápolásában vállalt szerepe elismeréseként
Georg Tomys, a bögeni Veit-Höser Gimnázium egykori tanára részére,

magas színvonalú táncművészi munkája, karakteres alakításai elismeréseként
Gombai Szabolcs táncművész részére,

a Pilisvörösvári Helytörténeti Gyűjtemény anyagának összegyűjtése, a  Falumúzeum létrehozása, valamint a  sváb 
hagyományok, illetve tárgyi emlékek megőrzése és dokumentálása érdekében végzett hiánypótló munkája 
elismeréseként
Gromon Andrásné, a  Pilisvörösvári Hagyományőrző Egyesület vezetője, a  Pilisvörösvári Helytörténeti Gyűjtemény 
alapítója, vezetője részére,

a felvidéki magyar közösség hétköznapi életének, kultúrájának, valamint kiemelkedő személyiségeinek hiteles és 
emberközpontú bemutatását szolgáló újságírói tevékenysége elismeréseként
Haják Mária újságíró, a Pro Media Alapítvány kuratóriumának elnöke részére,

a magyar hangszeres népi kultúra hagyományainak ápolását szolgáló több évtizedes, magas színvonalú 
előadóművészi és oktatói tevékenysége, valamint népzenei kurzusok és táborok szervezőjeként, illetve a Fölszállott 
a páva című televíziós tehetségkutató műsor mentoraként végzett értékes munkája elismeréseként
Halmos Attila, a Tükrös zenekar alapító prímása, a népművészet ifjú mestere, a Páduai Szent Antal Általános Iskola, 
Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola zenetanára részére,
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a kvantitatív módszerek és karbantartás témakörében folytatott kiváló oktatói, illetve tananyagfejlesztői 
tevékenysége, valamint tudományszervező és tehetséggondozó munkája elismeréseként
Hegedűs Csaba okleveles műszaki menedzser, a  Pannon Egyetem Gazdaságtudományi Kar Menedzsment Intézete 
Kvantitatív Módszerek Intézeti Tanszékének egyetemi docense részére,

a helyi szórványmagyarság kultúrájának megőrzését művészi alkotómunkája mellett a  ljubljanai vasárnapi magyar 
iskola egyik alapítójaként és vezetőjeként is szolgáló tevékenysége elismeréseként
Herman László képzőművész, a Ljubljanai Ledina Általános Iskola technika- és rajztanára részére,

a magyar népi kultúra hagyományainak ápolását szolgáló sokoldalú kar- és szólótáncosi munkája elismeréseként
Hetényi-Kulcsár Klára Judit, a Magyar Állami Népi Együttes táncművésze, a népművészet ifjú mestere részére,

magas színvonalú pedagógusi és intézményvezetői munkája, valamint Újpest kulturális életének szervezésében 
vállalt aktív szerepe elismeréseként
Hirmann László, az Újpesti Károly István Általános Iskola és Gimnázium intézményvezetője részére,

a kárpátaljai magyarság anyanyelvének és hagyományainak megőrzését szolgáló pedagógusi munkája 
elismeréseként
Hnatik-Riskó Márta, a  Beregszászi Bethlen Gábor Magyar Gimnázium magyar nyelv és irodalom szakos tanára 
részére,

a felvidéki magyar kulturális életben íróként és művészeti események szervezőjeként betöltött jelentős szerepe 
elismeréseként
Hodossy Gyula író, költő, szerkesztő, a  Szlovákiai Magyar Írók Társasága és a  Szlovákiai Magyar Cserkészszövetség 
elnöke, a Cserkész és a Katedra című lapok alapító főszerkesztője részére,

több mint három évtizedes közszolgálati pályafutása, valamint gazdasági vezetőként végzett példaértékű munkája 
elismeréseként
Holecz Magdolna, a Körös-vidéki Vízügyi Igazgatóság gazdasági igazgatóhelyettese részére,

az Országos Meteorológiai Szolgálat mérőhálózatának, illetve megfigyelési tevékenységének modernizálását 
szolgáló innovációs tevékenysége elismeréseként
Horváth Gyula, az Országos Meteorológiai Szolgálat szakmai elnökhelyettese részére,

a kárpátaljai magyar tudományos élet, illetve felsőoktatás területén végzett több évtizedes, értékteremtő kutatói és 
oktatói munkája elismeréseként
Horváth Katalin, az  Ungvári Nemzeti Egyetem Magyar Filológiai Tanszékének nyugalmazott docense, a  Kárpátaljai 
Magyar Tudományos Társaság alelnöke részére,

a vadászati hagyományok ápolását és Békés megye természeti kincseinek védelmét szolgáló munkája, valamint 
vadászati érdekképviseleti tevékenysége elismeréseként
Hrabovszki János, a  Békés Megyei Vadászszövetség és az  Országos Magyar Vadászkamara Békés Megyei Területi 
Szervezetének elnöke részére,

a hazai felnőttképzés, különösen az  idősek képzése területén végzett magas színvonalú kutatói, oktatói és 
publikációs tevékenysége elismeréseként
dr. Jászberényi József, a  budapesti Milton Friedman Egyetem felnőttképzési igazgatója, a  Nyugdíjasok Óbudai 
Akadémiájának alapítója részére,

a nemzeti szuverenitással, különösen a  nemzetközi bíróságok szuverenitásra gyakorolt hatásaival kapcsolatos, 
kiemelkedő tudományos tevékenysége, valamint Magyarország melletti következetes kiállása elismeréseként
John Fonte, a Hudson Intézet Amerikai Közös Kultúráért Központ igazgatója részére,

több évtizedes, elhivatott zenepedagógusi és karvezetői pályája elismeréseként
Katona Tibor karnagy, zenepedagógus részére,

a Magyar Művészeti Akadémia megalakulása érdekében végzett szakmai munkája, valamint az  Akadémia első 
Felügyelő Testületének elnökeként folytatott tevékenysége elismeréseként
dr. Kazai Viktor ügyvéd, a Magyar Művészeti Akadémia első Felügyelő Testületének elnöke részére,
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a németországi magyar közösség kultúrájának és identitásának megőrzéséhez hozzájáruló munkája elismeréseként
dr. Kecskés Sándor sebész, baleseti szakorvos részére,

a hazánkban megrendezett 2019. évi Nemzetközi Csillagászati és Asztrofizikai Diákolimpia szervezése és 
lebonyolítása során végzett tevékenysége, valamint a  tudomány-népszerűsítés új, innovatív hazai műhelye, 
a Svábhegyi Csillagvizsgáló létrehozásában és működtetésében vállalt szerepe elismeréseként
dr. Kiss Áron Keve, a Magyar Csillagászat Nonprofit Kft. ügyvezetője részére,

a magyar irodalom remekműveinek bolgár nyelvre fordítása, valamint a  két nemzet közötti kulturális kapcsolatok 
ápolása érdekében végzett munkája elismeréseként
Kjoszeva Szvetla, a budapesti Bolgár Nyelvoktató Nemzetiségi Iskola nyugalmazott igazgatója részére,

a kárpátaljai magyar nyelvű felsőoktatás fejlesztése érdekében végzett munkája elismeréseként
Kohut Attila, a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola gazdasági ügyekért felelős rektorhelyettese részére,

több mint három évtizedes, kiemelkedő szakmai tevékenysége elismeréseként
Kontra Györgyné dr., az Országos Rendőr-főkapitányság Gazdasági Főigazgatósága Igazgatási Főosztályának vezetője 
részére,

Csátalja község fejlesztését, értékeinek megóvását, valamint a  lakosság életkörülményeinek javítását szolgáló 
településvezetői munkája elismeréseként
Kovács Antal, Csátalja község polgármestere részére,

a washingtoni magyar katolikus közösség identitásának megőrzése érdekében végzett több évtizedes, odaadó 
munkája elismeréseként
Kovács Éva, a washingtoni Magyarországi Szent István Katolikus Közösség világi vezetője részére,

a Honvéd Együttesben zajló művészi munka hátterének megteremtésében betöltött fontos szerepe elismeréseként
Kovács Marianna, a Honvéd Együttes Művészeti Nonprofit Kft. művészeti titkára részére,

a kárpátaljai magyar közösség megmaradását, valamint anyanyelvének, kultúrájának megőrzését szolgáló 
pedagógusi és intézményvezetői munkája elismeréseként
Kovács Péter, az Ungvári Magyar Tannyelvű Drugeth Gimnázium igazgatója részére,

az erdélyi magyarság helyben maradását is segítő több évtizedes, elhivatott családorvosi szolgálata elismeréseként
dr. Kozma Gábor Lajos, a korondi Családorvosi Rendelő családorvos-főorvosa részére,

példaértékű szakmai alázatról árulkodó, több évtizedes színművészi pályafutása elismeréseként
Kőrösi Csaba színművész részére,

a hazai fa-, építőanyag- és szaniteráru-nagykereskedelem területén végzett több évtizedes munkája elismeréseként
Krassné Bokory Márta Mária, a BNF Kft. alapítója, korábbi ügyvezetője részére,

a középiskolai fizikaoktatás területén végzett több mint öt évtizedes, elhivatott pedagógusi munkája elismeréseként
Krassói Kornélia, a budapesti XXI. kerületi Jedlik Ányos Gimnázium korábbi igazgatóhelyettese, nyugalmazott tanára 
részére,

több mint fél évszázadon át példaértékű hivatástudattal végzett, színvonalas szakmai tevékenysége elismeréseként
Kronberg Péterné, a  Fővárosi Főügyészség Személyügyi Továbbképzési és Igazgatási Osztálya Személyzeti és 
Továbbképzési Irodájának vezetője részére,

a hazai mezőgazdaság és élelmiszeripar fejlesztése érdekében „a termőföldtől az  asztalig” elv jegyében végzett 
tevékenysége elismeréseként
Kurucz Ferenc, a Kurucz Agro Kft. ügyvezetője részére,

a brazíliai magyarság közösségi életében vállalt aktív szerepe, önzetlen támogató- és szervezőtevékenysége 
elismeréseként
Lajtaváry Marika, a São Pauló-i Nőszövetség volt vezetője, a São Pauló-i Magyar Szeretetház volt felügyelője részére,
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a megyei terület-, illetve infrastruktúra-fejlesztési feladatok ellátásában végzett több évtizedes szakmai 
tevékenysége elismeréseként
Lakatos István, a  Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzati Hivatal Térségfejlesztési és Külügyi Irodájának 
vezetője részére,

magas színvonalú művészi munkája, emlékezetes szerepformálásai elismeréseként
Leblanc Gergely Harangozó Gyula-díjas balettművész részére,

Kőtelek község fejlesztését szolgáló érték- és közösségteremtő településvezetői munkája elismeréseként
Lovász Tibor, Kőtelek község polgármestere részére,

a magyar–horvát kulturális kapcsolatok ápolását számos magyar vonatkozású kiállítás és művészeti program 
megvalósításával szolgáló munkája elismeréseként
Marinko Sudac, a  zágrábi Avantgárd Művészet Kutatóintézetének alapítója és a  Marinko Sudac Gyűjtemény 
tulajdonosa részére,

a bulgáriai magyar nyelvoktatás, valamint a  két nemzet kulturális kapcsolatainak ápolása és erősítése érdekében 
végzett több évtizedes munkája elismeréseként
Markova-Nikolova Indra, a  Szófiai Ohridi Szent Kelemen Egyetem Klasszika- és Újfilológiák Kara Klasszika Filológia 
Tanszékének tanára részére,

a nemzeti, polgári értékrendet képviselő hazai média területén végzett sokoldalú, magas színvonalú munkája 
elismeréseként
Miki Tímea, a HD TV Hírstúdió vezetője, az Echo Tv volt vezérigazgatója és főrendezője részére,

a protokoll és viselkedéskultúra területén végzett kiváló oktatói, oktatásszervezői, illetve tananyagfejlesztői 
munkája, valamint tehetséggondozó tevékenysége elismeréseként
Nagy Ildikó protokollszakértő, a Budapesti Metropolitan Egyetem mestertanára, címzetes docense részére,

az ökológiai szemléletű, fenntartható vadgazdálkodás hazai megteremtése, valamint az  őshonos magyar fajták 
fenntartása és nemesítése érdekében végzett munkája elismeréseként
Nagy János agrármérnök, a  Szent István Egyetem Kaposvári Campus Agrárközpontja Vadgazdálkodási 
Tájközpontjának igazgatója részére,

a hazai világítástechnika és energetika területén végzett kimagasló szakmai tevékenysége, valamint szakmai 
közéleti szerepvállalása elismeréseként
Nagy János villamosmérnök, a  B+N Referencia Zrt. elektromos mérnökség vezetője, a  Magyar Elektrotechnikai 
Egyesület Világítástechnikai Társaságának elnöke részére,

a hazai közoktatás területén végzett négy évtizedes, elhivatott pedagógusi munkája, valamint intézményvezetői 
tevékenysége elismeréseként
Nagy-Fucsik Edit, a  Győri Szakképzési Centrum Glück Frigyes Turisztikai és Vendéglátóipari Szakképző Iskolájának 
igazgatója részére,

a hazai közétkeztetés megreformálása, illetve minőségének javítása érdekében végzett munkája elismeréseként
Némedi József mesterszakács, az Egal-Team Kft. minőségügyi vezetője részére,

a zenei nevelés és tehetséggondozás iránt elhivatott, több évtizedes zenepedagógusi pályafutása elismeréseként
Novák Gyuláné, a veresegyházi Lisznyay Szabó Gábor Alapfokú Művészeti Iskola óraadó hegedűtanára részére,

a hazai romák, különösen a  fiatalok esélyegyenlőségének megteremtése, valamint identitásának és keresztény 
hitének erősítése érdekében végzett munkája elismeréseként
Oláh Anna, a kecskeméti Biztos Kezdet Gyerekház szakmai vezetője részére,

Kaposvár város kulturális és szociális ügyeinek lebonyolítása, valamint a helyi civil szervezetek segítése érdekében 
végzett munkája elismeréseként
Oláh Lajos Imréné, Kaposvár város volt társadalmi megbízatású alpolgármestere részére,
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a betegségmegelőzés és a  járványtan területén elért kutatási eredményei, valamint a  hazai roma közösségek 
felzárkóztatását szolgáló munkája elismeréseként
dr. Orsós Zsuzsanna biológus, a  Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kara Orvosi Népegészségtani 
Intézetének adjunktusa részére,

a magyar kultúra és hagyományok megőrzését fáradhatatlanul szolgáló munkája elismeréseként
Panyik Imre, az IP Design Kft. és a Toldi Panzió és Étterem tulajdonosa részére,

három évtizedes közszolgálati pályafutása, a szigetközi kistelepülések önkormányzati működésének hatékonyságát 
megújító, valamint a helyi egyházi iskolák megalapítását segítő munkája elismeréseként
dr. Papp László Géza jogász, a  Rajkai Közös Önkormányzati Hivatal Dunaszigeti Kirendeltségének nyugalmazott 
aljegyzője részére,

több mint három évtizedes, elkötelezett családorvosi szolgálata elismeréseként
dr. Para János, a Kovászna Megyei Orvosi Kamara elnöke, az Illyefalvi Orvosi Rendelő családorvos-főorvosa részére,

a Belvárosi Polgári Szalon létrehozásában, illetve működtetésében vállalt kiemelkedő szerepe, valamint példaértékű 
közösségteremtő és értékközvetítő tevékenysége elismeréseként
Pásztor Gyula, a Belvárosi Polgári Szalon társalapítója részére,

több évtizedes közigazgatási pályafutása elismeréseként
Pásztor Katalin, a Vitnyédi Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője részére,

a rockzene történetének kutatása és oktatása terén elért eredményei, valamint a zenei tehetséggondozásban, illetve 
a hazai drogprevenciós programokban vállalt szerepe elismeréseként
Pleskonics András tanár, újságíró, rádiós szerkesztő, kulturális szervező részére,

a magyar kultúra ápolása, különösen népmesekincsünk gyűjtése és népszerűsítése érdekében végzett tudományos, 
illetve ismeretterjesztő tevékenysége elismeréseként
Raffai Judit néprajzkutató, az Újvidéki Egyetem Magyar Tannyelvű Tanítóképző Karának egyetemi tanára részére,

a magyar kultúra azerbajdzsáni népszerűsítésében vállalt kiemelkedő szerepe elismeréseként
Ramil Gasimov, az azerbajdzsáni Medeniyyet TV igazgatója részére,

a kommunikáció és médiatudomány területén végzett kutatói-oktatói, illetve oktatásszervezői munkája, valamint 
nemzetközi szintű tudományos közéleti szerepvállalása elismeréseként
dr. Róka Jolán, a  Budapesti Metropolitan Egyetem főiskolai tanára, volt nemzetközi rektorhelyettese, a  Budapesti 
Kommunikációs és Üzleti Főiskola volt tudományos és nemzetközi rektorhelyettese részére,

a bio- és ökogazdálkodás Kárpát-medencei, illetve magyarországi meghonosítása, valamint fejlesztése érdekében 
végzett munkája elismeréseként
dr. Solti Gábor, a  Kárpát-medencei Ökogazdálkodók Szövetségének elnöke, a  Sárközy Péter Alapítvány 
a Biokultúráért kuratóriumi elnöke részére,

több mint négy évtizedes köztisztviselői pályafutása során agrárközgazdászként végzett magas színvonalú munkája 
elismeréseként
dr. Szabó Jenő, az Agrárminisztérium nyugalmazott szakmai főtanácsadója részére,

a nyugat-kanadai, különösen a calgary-i magyarság érdekében végzett közösség- és kultúraszervező tevékenysége 
elismeréseként
Szabó László, a Calgary-i Magyar Kultúregyesület elnöke részére,

szép magyar beszédével kivételes értéket képviselő, kimagasló színvonalú szinkronszínészi munkája, valamint 
klasszikus színdarabokban és televíziós produkciókban nyújtott emlékezetes alakításai elismeréseként
Szabó Sipos Barnabás színművész részére,

több mint negyedszázados településvezetői és közösségteremtő munkája elismeréseként
Szalay Imre, Bősárkány nagyközség polgármestere részére,
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a Kárpát-medencei magyarság épített örökségének és kulturális értékeinek megőrzését elhivatottan szolgáló 
munkája elismeréseként
Szebényi Lászlóné Márkos Lukrécia, a Magyar Kastélyok és Kúriák Egyesület alapító elnöke részére,

a Kárpátalján, főként a  Felső-Tisza-vidéken élő magyar közösség kulturális életének megszervezése, 
nemzettudatának erősítése, valamint hagyományainak ápolása érdekében végzett munkája elismeréseként
Szedlák Gyula, a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség Aknaszlatinai Alapszervezetének elnöke részére,

az erdélyi magyarság érdekében végzett több évtizedes, odaadó munkája elismeréseként
dr. Szekeres Sándor, az Erdélyi Körök Országos Szövetségének elnöke részére,

a bánsági magyar történelmi emlékhelyek kutatása, dokumentálása és helytörténeti emlékjeleinek megőrzése 
érdekében végzett munkája elismeréseként
Szekernyés János újságíró, műkritikus, művészet- és helytörténész részére,

az 1956-os forradalom és szabadságharc idején tanúsított bátor helytállása, valamint a  Lámpás című folyóirat 
főszerkesztőjeként végzett munkája elismeréseként
Szentiványi György 1956-os szabadságharcos, az  1956-os Magyar Szabadságharcosok Világszövetségének alelnöke 
részére,

a vajdasági magyar közösség érdekében végzett több évtizedes tevékenysége elismeréseként
Talpai Sándor, a Vajdasági Magyar Szövetség alapító tagja, volt alelnöke részére,

több évtizedes, sikeres vállalatvezetői munkája elismeréseként
Tóth Géza közgazdász, a CO-OP Hungary Zrt. vezérigazgatója részére,

Kaposvár város társadalmi és közéletében vállalt aktív szerepe, valamint a városfejlesztés és -üzemeltetés területén 
végzett munkája elismeréseként
Tóth István, Kaposvár város nyugalmazott főmérnöke részére,

a hazai kosárlabdasport területén játékosként elért sikerei, valamint a  szolnoki férfi kosárlabdázás érdekében 
végzett eredményes klubvezetői munkája elismeréseként
Tóth Zoltán, a Szolnoki Olaj Kosárlabda Klub Kft. ügyvezető igazgatója részére,

a Los Angelesben élő magyar közösség anyanyelvének, kultúrájának és keresztény hitének megőrzése iránt 
elhivatott munkája elismeréseként
Tóthné Városy Mária, a 49-es Árpádházi Boldog Erzsébet leánycserkészcsapat korábbi parancsnoka részére,

a vajdasági magyar közösség érdekében végzett több évtizedes tevékenysége elismeréseként
Török György, a Magyar–Szerb Kereskedelmi és Iparkamara elnöke, az Elzett Certa Kft. ügyvezető igazgatója részére,

a hazai tudományos kutatásokat az  elektronikus tartalomszolgáltatási rendszer fejlesztésével és működtetésével 
elősegítő, kimagasló színvonalú szakmai munkája elismeréseként
Urbán Katalin, a  Magyar Tudományos Akadémia Könyvtár és Információs Központja Elektronikus 
Információszolgáltatás Igazgatóságának igazgatója, az  Elektronikus Információszolgáltatás Nemzeti Program 
vezetője részére,

a magyar és cigány népzenei kultúra ápolását és népszerűsítését szolgáló előadóművészete elismeréseként
Vadász Károly cimbalomművész, a 100 Tagú Cigányzenekar szólamvezetője részére,

példaértékű, gazdag színművészi pályafutása elismeréseként
Varga József színművész részére,

az adóügyi igazgatás területén folytatott több mint négy évtizedes, magas színvonalú szakmai tevékenysége 
elismeréseként
dr. Vargáné Bodor Katalin, Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Gazdasági Igazgatóság Adóügyi 
Osztályának nyugalmazott vezetője részére,
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a kárpátaljai magyarság identitásának, anyanyelvének és kultúrájának megőrzése iránt elhivatott, odaadó munkája 
elismeréseként
Vass Ottó, a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség alapító tagja részére a

 MAGYAR ARANY ÉRDEMKERESZT
 polgári tagozata;

a büntetés-végrehajtási szervezet nyilvántartási, illetve biztonsági szakterületein végzett több mint két évtizedes, 
kimagasló színvonalú szolgálati tevékenysége elismeréseként
dr. Bogotyán Róbert Lajos büntetés-végrehajtási ezredes, a  Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága 
Biztonsági Szolgálatának szolgálatvezetője részére,

a rendőrség állományában végzett több mint két évtizedes, kimagasló színvonalú szolgálati tevékenysége 
elismeréseként
Brachmann János rendőr alezredes, a  Baranya Megyei Rendőr-főkapitányság Siklósi Rendőrkapitányság Sellyei 
Rendőrőrsének őrsparancsnoka részére,

a katasztrófavédelem állományában végzett több mint három évtizedes, kimagasló szolgálati tevékenysége 
elismeréseként
Greffer József tűzoltó ezredes, a  Somogy Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Marcali Katasztrófavédelmi 
Kirendeltségének kirendeltségvezetője részére,

a Kárpátalján található magyar katonai emlékhelyek megőrzése és hadisírok gondozása érdekében végzett munkája 
elismeréseként
Hangácsi István nyugállományú alezredes, a Vigyázók Had- és Kultúrtörténeti Egyesület elnöke részére,

a Belügyminisztérium állományában végzett kiemelkedő szolgálati tevékenysége elismeréseként
Jóvér Imre rendőr ezredes, a  Nemzeti Védelmi Szolgálat Közigazgatási Szervek Védelmi Szolgálata Igazgatóság 
Korrupció Elleni Főosztályának vezetője részére,

közel két évtizedes, kimagasló szolgálati tevékenysége elismeréseként
Kovács András rendőr ezredes, a Terrorelhárítási Központ Ügyeleti és Objektumvédelmi Igazgatóságának igazgatója 
részére,

közel három évtizedes, magas színvonalú szolgálati tevékenysége elismeréseként
dr. Kovács Eszter rendőr alezredes, a  Terrorelhárítási Információs és Bűnügyi Elemző Központ Kiemelt Ügyeket 
Feldolgozó Főosztályának főosztályvezető-helyettese részére,

a katasztrófavédelem állományában végzett közel két évtizedes, kimagasló szolgálati tevékenysége, valamint 
példaértékű vezetői munkája elismeréseként
Kozma Sándor tűzoltó ezredes, a  Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Hatósági 
Főigazgató-helyettesi Szervezet Iparbiztonsági Főfelügyelősége Veszélyes Szállítmányok Főosztályának vezetője 
részére,

a rendőrség állományában végzett több mint három évtizedes, kiemelkedő szolgálati tevékenysége elismeréseként
dr. Nagy Ildikó rendőr ezredes, a Vas Megyei Rendőr-főkapitányság Hivatalának hivatalvezetője részére,

több mint három évtizedes, kimagasló szolgálati tevékenysége, valamint példamutató vezetői munkája 
elismeréseként
Vanczák Zoltán rendőr ezredes, a  Belügyminisztérium Közfoglalkoztatási és Vízügyi Helyettes Államtitkárságának 
szakmai főtanácsadója, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rendőr-főkapitányság Humánigazgatási Szolgálatának volt 
szolgálatvezetője részére a

 MAGYAR ARANY ÉRDEMKERESZT
 katonai tagozata

kitüntetést adományozom.
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Budapest, 2020. október 12.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Budapest, 2020. október 12.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

KEH ügyszám: KEH/04033-2/2020.

A köztársasági elnök 497/2020. (X. 28.) 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 hazai szakképzés területén végzett több évtizedes, sokrétű és eredményes munkája elismeréseként
Alvári Ferenc okleveles mérnöktanár, a Miskolci Szakképzési Centrum nyugalmazott szakmai főigazgató-helyettese 
részére,

lírai koloratúr mezzoszoprán szerepekben nyújtott kiemelkedő alakításai, példamutató művészi munkája 
elismeréseként
Balga Gabriella operaénekes részére,

az önkormányzati pénzügyi gazdálkodás és településfejlesztés terén végzett kimagasló szakmai munkája és közéleti 
tevékenysége elismeréseként
Balogh Beáta, Kaposvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Gazdasági Igazgatóságának igazgatója részére,

a keresztény szellemiségű magyar ifjúsági és felnőttképzés területén végzett több évtizedes, magas színvonalú 
munkája elismeréseként
Balogh Edit, a Katolikus Ifjúsági és Felnőttképzési Egyesület volt ügyvezető igazgatója részére,

a hazai szakképzés területén végzett tanári és munkaközösség-vezetői munkája elismeréseként
Csarmasz János gépészmérnök, a Veszprémi Szakképzési Centrum Jendrassik-Venesz Technikumának mérnöktanára, 
műszaki munkaközösség-vezetője részére,

a magyar nyelv ápolása és igényes használata iránt elkötelezett pedagógusi pályája elismeréseként
Debreceni Anikó, a  Csapi 2. számú Széchenyi István Középiskola magyar nyelv és irodalom szakos tanára, 
tankönyvszerző és -szerkesztő részére,

három évtizedes fotográfusi pályája, dokumentarista stílusú fényképei elismeréseként
Dusa Gábor fotográfus, újságíró részére,

a kárpátaljai magyarság nemzettudatának megerősítése, valamint a  helyi gazdasági élet fejlesztése érdekében 
végzett tevékenysége elismeréseként
Gál István, a Pro Agricultura Carpatika Megyei Jótékonysági Alapítvány falugazdász-szaktanácsadója részére,
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az operairodalom híres lírai bariton szerepeiben nyújtott emlékezetes alakításai elismeréseként
Haja Zsolt operaénekes részére,

a közigazgatás területén végzett több évtizedes szakmai és vezetői munkája elismeréseként
Halászné Kóródi Ildikó, a Heves Megyei Kormányhivatal nyugalmazott osztályvezetője részére,

a magyar kortárs táncművészet területén szólistaként végzett színvonalas művészi munkája elismeréseként
Horváth Adrienn, a Közép-Európa Táncszínház táncművésze részére,

a Brazíliában élő magyarság identitásának megőrzését szolgáló sokrétű közösségépítő tevékenysége elismeréseként
Jármy Derani Andrea Maria, a Sao Pauló-i Magyar Ház igazgatósági tagja részére,

több évtizedes tanári és iskolai közösségszervező munkája elismeréseként
Járó Ildikó, a Máriaremete–Hidegkúti Ökumenikus Általános Iskola angol szakos pedagógusa részére,

a Magyar Állami Operaház Eiffel Műhelyházának kialakítása során végzett példaértékű munkája elismeréseként
dr. Józsa Anna Ildikó építészmérnök részére,

kivételesen kreatív pedagógusi munkája, informatikára épülő oktatási módszerei elismeréseként
Katona Erzsébet, a mátészalkai Móricz Zsigmond Görögkatolikus Óvoda és Kéttannyelvű Általános Iskola fejlesztő-
differenciáló pedagógusa részére,

a Balaton-felvidéki ökoturisztika és a természetvédelem területén végzett szervezőmunkája elismeréseként
dr. Kopek Annamária, a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság osztályvezetője részére,

a magyar népi kultúra hagyományainak megőrzését és továbbadását szolgáló tevékenysége elismeréseként
Korolovics Valéria, a Derceni Művelődési Ház igazgatója, a Gyöngyösbokréta Néptáncegyüttes vezetője részére,

a hazai kerékpáros közlekedés fejlesztésében, illetve a fővárosi közösségi kerékpármegosztó rendszer kiépítésében 
vállalt szerepe, valamint több évtizedes cserkészvezetői munkája elismeréseként
Kovács Virág Zita közlekedéstervező építőmérnök részére,

a magyar irodalom és színházi kultúra értékeinek megőrzését sokoldalúan szolgáló alkotó- és szervezőmunkája 
elismeréseként
Kozma András dramaturg, műfordító, a Nemzeti Színház nemzetközi referense részére,

a hazai testépítősportág területén versenyzőként és edzőként elért eredményei elismeréseként
Kupcsik László többszörös világbajnok fekvenyomó és erőemelő, Európa-bajnok testépítő részére,

a Kaposvári Egyetemen doktori képzésben részt vevő hallgatók oktatási és tudományos ügyeinek adminisztratív 
hátterét biztosító több évtizedes munkája elismeréseként
Laczkó Lórándné, a Kaposvári Egyetem Egyetemi Doktori és Habilitációs Irodájának vezetője részére,

az orvosi alapellátás területén végzett több mint négy évtizedes munkája elismeréseként
dr. Láng Magdolna, a Dr. Láng és Társa Bt. fogszakorvosa részére,

a Duna Művészegyüttes előadásainak sikeréhez hozzájáruló munkája elismeréseként
Lendvai Károly, a Duna Művészegyüttes világosítója részére,

a rászorulók megsegítése érdekében három évtizede elkötelezetten végzett munkája elismeréseként
Lőrincz Norbert, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület munkacsoport-vezetője részére,

a hazai közoktatás területén biológia–kémia szakos tanárként, illetve szakmai elméleti oktatóként végzett magas 
színvonalú munkája elismeréseként
Lukács Krisztina, a  Budapesti Komplex Szakképzési Centrum Erzsébet Királyné Szépészeti Technikum középiskolai 
tanára, gyakorlatioktatás-vezetője részére,

a magyar gasztronómia hollandiai népszerűsítése, valamint a  magyar kormányzati elképzelések hollandiai 
megismertetése érdekében végzett tevékenysége elismeréseként
Marco René van den Boomgaard, a hágai Hungarian Corner étterem tulajdonosa részére,
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az I. világháború idején a  limanowai csatában elesett magyar hősök emlékének ápolását, valamint történelmünk 
lengyelországi megismertetését szolgáló tevékenysége elismeréseként
Marek Sukiennik, a „Limanowa 1914” Hagyományőrző Egyesület elnöke részére,

a közigazgatás gyámügyi területén végzett több évtizedes szakmai és vezetői munkája elismeréseként
Mentuszné dr. Terék Irén, a  Heves Megyei Kormányhivatal Gyámügyi Osztályának korábbi vezetője, ügyintézője 
részére,

elhivatottan végzett pedagógusi munkája, valamint közösségépítő tevékenysége elismeréseként
Mészáros Ottó, a szentendrei Ferences Gimnázium tanára részére,

a hazai galambtenyésztés és a postagalambsport területén elért sikerei elismeréseként
Mihalik Csaba, a Békés Postagalamb Versenykerület vezetője, a Magyar Postagalamb Sportszövetség elnökségi tagja, 
a Pannon Maraton Klub elnöke részére,

a XX. századi magyar könnyűzene történetének kutatása, valamint a korabeli kép- és hangfelvételek digitalizálása, 
rendszerezése, illetve megőrzése érdekében végzett munkája elismeréseként
Monostori Péter történész szakíró, a TTT Nemzeti Beat-, Pop- és Rockarchívum kurátora részére,

Szabadszállás város és térsége földgázhálózatának kiépítése és üzemeltetése terén végzett eredményes munkája 
elismeréseként
Nagy László, az NKM Észak-Dél Földgázhálózati Zrt. Szabadszállási Üzemegységének vezetője részére,

a táncművészet iránt elhivatott, több évtizedes szakmai pályafutása elismeréseként
Nemes Zsófia táncművész-koreográfus, a PR-Evolution Dance Company társulatvezetője részére,

ápolónőként végzett példaértékű munkája, valamint a  hazai online média területén megvalósított innovatív 
kezdeményezései elismeréseként
Németh Franciska, a Szent János Kórház Gyermeksebészeti és Traumatológiai Osztályának ápolója, a gyermeksos.hu 
weboldal alapítója részére,

a magyar–brit kulturális kapcsolatok erősítésében vállalt szerepe, valamint az  angliai magyarok anyanyelvének és 
kultúrájának megőrzését szolgáló programok megvalósításához nyújtott támogatása elismeréseként
Norton Éva, a Magyarok Angliai Országos Szövetségének elnöke részére,

a közigazgatás fogyasztóvédelmi területén végzett több évtizedes szakmai és vezetői munkája elismeréseként
Orosz Valéria Mária, a Tolna Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Osztályának vezetője részére,

szakmai alázattal végzett több évtizedes munkája elismeréseként
Pallagi Mihály, a Nemzeti Színház világosító- és videótárának vezetője részére,

a hazai szakképzés területén végzett több évtizedes, példaértékű munkája elismeréseként
Polgár Piroska, a Szolnoki Szakképzési Centrum főigazgató-helyettese részére,

a magyar cigányság identitásának, valamint keresztény hitének megőrzését szolgáló művészi munkája 
elismeréseként
Ráczné Kalányos Gyöngyi festőművész részére,

a zalaegerszegi polgárőrség tagjaként a  bűnmegelőzésben, illetve a  közrendvédelmi feladatok ellátásában vállalt 
szerepe elismeréseként
Sándor Dénes György, a zalaegerszegi ZEG-REND Biztonságtechnikai és Vagyonvédelmi Kft. tulajdonosa részére,

a Hajdú-Bihar megyei civil közösségek támogatását szolgáló magas színvonalú munkája, valamint a civil információs 
centrumok országos hálózatának fejlesztése érdekében végzett tevékenysége elismeréseként
Serfőzőné Bencsik Margit Ilona, a  Civilek a  Fiatalokért Egyesület Hajdú-Bihar Megyei Civil Közösségi Szolgáltató 
Központjának irodavezetője részére,

a Magyar Nemzeti Balett sikeres működéséhez hozzájáruló, magas színvonalú szakmai munkája elismeréseként
Stella Szonja Ilona, a Magyar Állami Operaház – Magyar Nemzeti Balett titkára részére,
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a nehéz körülmények között élő debreceni lakosok ellátásának biztosítása érdekében végzett munkája 
elismeréseként
dr. Széles Diána, Debrecen város szociális ügyekért is felelős alpolgármestere részére,

a közigazgatás területén végzett több mint két évtizedes, színvonalas szakmai és vezetői tevékenysége 
elismeréseként
Terjékiné Kalocsai Ágnes, Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Ellenőrzési Osztályának vezetője részére,

az igazságszolgáltatás területén végzett több évtizedes, magas színvonalú pályafutása elismeréseként
Tolcsvainé Paulik Mária, a Miskolci Törvényszék nyugalmazott tisztviselője részére,

az állategészségügy területén végzett több évtizedes, magas színvonalú munkája elismeréseként
dr. Tószegi Sándor, a Zala Megyei Kormányhivatal Lenti Járási Hivatalának osztályvezetője, járási főállatorvosa részére,

az Országos Meteorológiai Szolgálat fejlesztését segítő informatikai alkalmazások kialakításában végzett színvonalas 
munkája elismeréseként
Tölgyesi László, az Országos Meteorológiai Szolgálat hivatali főtanácsosa részére,

Alsónémedi nagyközség közösségi életében vállalt aktív szerepe, valamint széles körű karitatív tevékenysége 
elismeréseként
Tüskéné dr. Révész Emese, a budapesti Klinikák Gyógyszertár vezetője részére,

a hazai óvodapedagógus- és tanítóképzés területén végzett magas színvonalú oktatómunkája, valamint sikeres 
sportszakmai, illetve -tudományi tevékenysége elismeréseként
Vári Péter testnevelő tanár, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Tanító- és Óvóképző Kara Testnevelési Tanszékének 
mestertanára részére,

több évtizedes közszolgálati pályafutása elismeréseként
Velkey Péter, Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Humánigazgatási Osztályának vezetője részére,

több évtizedes oktatói-nevelői munkája, valamint tankönyvszerzői tevékenysége elismeréseként
Vörösházi György, a  Győri Szakképzési Centrum Hild József Építőipari Szakgimnáziumának nyugalmazott műszaki 
tanára részére a

 MAGYAR EZÜST ÉRDEMKERESZT
 polgári tagozata;

a rendőrség állományában végzett több mint két évtizedes, kiemelkedő szolgálati tevékenysége elismeréseként
Danyi Máté címzetes rendőr főtörzszászlós, a  Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Rendőr-főkapitányság Szolnoki 
Rendőrkapitányság Közrendvédelmi Osztálya Körzeti Megbízotti Alosztályának körzeti megbízottja részére,

a rendőrség állományában végzett közel három évtizedes, kimagasló szolgálati tevékenysége elismeréseként
Denke Tamás rendőr főtörzszászlós, a  Fejér Megyei Rendőr-főkapitányság Móri Rendőrkapitányság Rendészeti 
Osztály Közrendvédelmi Alosztályának csoportparancsnoka részére,

a rendőrség állományában végzett több mint három évtizedes, kiemelkedő szolgálati tevékenysége elismeréseként
Nagy Ferenc rendőr főtörzszászlós, a Tolna Megyei Rendőr-főkapitányság Tamási Rendőrkapitányság Simontornyai 
Rendőrőrsének körzeti megbízottja részére,

a büntetés-végrehajtási szervezet állományában végzett több mint három évtizedes, magas színvonalú szolgálati 
tevékenysége elismeréseként
Szabóné Sulyok Ágnes címzetes büntetés-végrehajtási főtörzszászlós, a Szegedi Fegyház és Börtön főápolója részére,

a neurológia és az alvásdiagnosztika szakterületén végzett több évtizedes, kiemelkedő gyógyító- és oktatómunkája 
elismeréseként
dr. Szakács Zoltán ezredes, a  Magyar Honvédség Egészségügyi Központja Ideggyógyászati Osztályának 
osztályvezető főorvosa részére,
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tűzoltási és műszaki mentési szakterületen végzett több mint három évtizedes, magas szintű szolgálati 
tevékenysége elismeréseként
Szűcs Szabó József tűzoltó főtörzsőrmester, a  Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Érdi Katasztrófavédelmi 
Kirendeltsége Szigetszentmiklósi Hivatásos Tűzoltóparancsnokságának gépjárművezetője részére,

közel három évtizedes, kimagasló szolgálati tevékenysége elismeréseként
Tóth András rendőr főtörzszászlós, a  Békés Megyei Rendőr-főkapitányság Gyulai Rendőrkapitánysága Rendészeti 
Osztályának szolgálatirányító parancsnoka részére a

 MAGYAR EZÜST ÉRDEMKERESZT
 katonai tagozata

kitüntetést adományozom.

Budapest, 2020. október 12.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Budapest, 2020. október 12.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

KEH ügyszám: KEH/04032-2/2020.

A köztársasági elnök 498/2020. (X. 28.) 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–azeri kulturális kapcsolatok erősítésében betöltött szerepe elismeréseként
Aydin Sadikhov fotográfus részére,

több évtizedes pedagógusi pályája, a német nyelv oktatása terén elért eredményei elismeréseként
Bató Ilona, a Tarnaörsi Általános Iskola pedagógusa részére,

a Budapesti Operettszínház balettkari tagjaként és szólistájaként nyújtott magas szintű művészi teljesítménye 
elismeréseként
Bedő Dorisz balettművész részére,

a takarmány- és élelmiszer-vizsgálat területén végzett több évtizedes munkája elismeréseként
Debreczeni Lajos, a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal nyugalmazott laboratóriumvezetője részére,

gyermek- és ifjúságvédelmi pedagógusként végzett példaértékű munkája elismeréseként
Erős Zoltánné, a Szandaszőlősi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola szociálpedagógusa részére,

több évtizedes, magas színvonalú szakmai gyakorlati oktatómunkája elismeréseként
Fábián András, a  Győri Szakképzési Centrum Jedlik Ányos Gépipari és Informatikai Szakgimnáziuma, 
Szakközépiskolája és Kollégiumának nyugalmazott tanára részére,
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a hazai borászat területén végzett négy évtizedes munkája elismeréseként
Gárdosi László, az Agrárminisztérium muzeális pincéjének nyugalmazott vezetője részére,

2020 tavaszán az egészségügyi eszközök beszerzéséhez nyújtott nélkülözhetetlen segítsége elismeréseként
György Gábor pilóta, a Wizz Air légitársaság személyzeti képzési menedzsere részére,

2020 tavaszán az egészségügyi eszközök beszerzéséhez nyújtott nélkülözhetetlen segítsége elismeréseként
Hernádi Tamás Géza, a Wizz Air légitársaság kapitánya részére,

közel öt évtizedes egészségügyi pályafutása, valamint a nehéz helyzetben lévő kecskemétiek támogatását szolgáló 
munkája elismeréseként
Horváth Attila Zoltánné, a kecskeméti Városi Szociális Közalapítvány kuratóriumi elnöke részére,

a „Kálvineum” Idősek Otthonában élők ellátása érdekében végzett lelkiismeretes munkája elismeréseként
Kapin Béla, a Nyíregyháza-Városi Református Egyházközség „Kálvineum” Idősek Otthonának munkatársa részére,

2020 tavaszán az egészségügyi eszközök beszerzéséhez nyújtott nélkülözhetetlen segítsége elismeréseként
Lammel Ágnes Éva, a Wizz Air légitársaság nemzetközi kapcsolatokért felelős igazgatója részére,

a Magyar Nemzeti Balett szólótáncosaként nyújtott emlékezetes alakításai elismeréseként
Majoros Balázs balettművész részére,

2020 tavaszán az egészségügyi eszközök beszerzéséhez nyújtott nélkülözhetetlen segítsége elismeréseként
Piotr Trawka, a Wizz Air légitársaság genfi kirendeltségének úthálózati fejlesztési igazgatója részére,

több évtizedes, példaértékű szakmai munkája elismeréseként
Schnitzler Károly, a  Magyar Állami Operaház – Magyar Nemzeti Balett nyugállományú hang- és videotechnikusa 
részére,

a Pannon Egyetem tanulmányi ügyintézése terén több évtizede lelkiismeretesen végzett munkája elismeréseként
Siki Antalné, a Pannon Egyetem Oktatási Igazgatóságának ügyintézője részére,

a hazai élelmiszer-minőség és -biztonság fejlesztése területén végzett sokoldalú munkája elismeréseként
Sitkei András István, a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal nyugalmazott szakmérnöke részére,

példás elhivatottsággal végzett, több évtizedes pedagógusi munkája elismeréseként
Szigili Gyula, az Egri Hunyadi Mátyás Általános Iskola pedagógusa részére,

közel három évtizede lelkiismeretesen végzett munkája elismeréseként
Tasnádiné Tóth Mária Katalin, a Kecskeméti Járásbíróság titkárságvezetője részére,

2020 tavaszán az egészségügyi eszközök beszerzéséhez nyújtott nélkülözhetetlen segítsége elismeréseként
dr. Thomann Gábor, a  Wizz Air légitársaság repülésbiztonsági, kockázatelemzési vezetője, rangidős első tisztje 
részére,

2020 tavaszán az egészségügyi eszközök beszerzéséhez nyújtott nélkülözhetetlen segítsége elismeréseként
Tiba Gábor, a Wizz Air légitársaság üzemeltetési irányítási központjának igazgatója részére,

2020 tavaszán az egészségügyi eszközök beszerzéséhez nyújtott nélkülözhetetlen segítsége elismeréseként
Tóth Ferenc műrepülő világbajnok, a Wizz Air légitársaság regionális forgalmi igazgatója, kapitánya részére,

az egészségügyi igazgatás területén végzett több évtizedes munkája elismeréseként
Tóth Lenke, a Zala Megyei Kormányhivatal megyei vezető védőnője részére,

a magyar népművészet, különösen a  palócföldi kézműves hagyományok megőrzését és továbbadását szolgáló 
munkája elismeréseként
Török János, a Palócföldi Népi Iparművészek Egyesületének elnöke részére,

a bírósági igazságszolgáltatás területén végzett több évtizedes munkája elismeréseként
Turbucz Istvánné, a Szeghalmi Járásbíróság nyugalmazott tisztviselője részére,



7396 M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2020. évi 232. szám 

a VERITAS Történetkutató Intézet és Levéltár létrehozásában, illetve működtetésében vállalt szerepe elismeréseként
Veresné Kovács Mónika, a VERITAS Történetkutató Intézet és Levéltár humánpolitikai referense részére,

különböző karakterekben nyújtott magas színvonalú alakításai elismeréseként
Vincze Brigitta táncművész részére,

2020 tavaszán az egészségügyi eszközök beszerzéséhez nyújtott nélkülözhetetlen segítsége elismeréseként
Zaják Krisztián, a Wizz Air légitársaság közép- és nyugat-európai régiójának földi kiszolgálási vezetője részére a

 MAGYAR BRONZ ÉRDEMKERESZT
 polgári tagozata;

a Magyar Honvédség központi logisztikai költségvetésének szervezése és tervezése terén végzett kiemelkedő 
munkája elismeréseként
Foglár László alezredes, a  Magyar Honvédség Tartalékképző és Támogató Parancsnoksága Központi Költségvetést 
Nyilvántartó Főnökségének vezetője részére,

a büntetés-végrehajtási szervezet állományában végzett közel három évtizedes, kimagasló szolgálati tevékenysége 
elismeréseként
Steinbach József büntetés-végrehajtási főtörzsőrmester, a Tolna Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet foglalkoztatási 
felügyelője részére a

 MAGYAR BRONZ ÉRDEMKERESZT
 katonai tagozata

kitüntetést adományozom.

Budapest, 2020. október 12.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Budapest, 2020. október 12.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

KEH ügyszám: KEH/04027-2/2020.

A miniszterelnök 98/2020. (X. 28.) ME határozata
helyettes államtitkár kinevezéséről

A kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény 234.  § (1)  bekezdésében foglalt jogkörömben eljárva, 
a belügyminiszter javaslatára

Réthy Pált

– 2020. november 1-jei hatállyal –

a Belügyminisztérium helyettes államtitkárává

kinevezem.

  Orbán Viktor s. k., 
  miniszterelnök
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A miniszterelnök 99/2020. (X. 28.) ME határozata
főiskolai tanárok kinevezéséről

A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 27.  § (3)  bekezdésében foglalt jogkörömben eljárva 
– az innovációért és technológiáért felelős miniszter előterjesztésére –

dr. Gombos Norbertet és
Wulfné dr. Kinczler Zsuzsannát

– 2020. november 1-jei hatállyal –

főiskolai tanárrá kinevezem.

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