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IX. Határozatok Tára

A köztársasági elnök 418/2021. (VIII. 23.) KE határozata
kitüntetés adományozásáról

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

Magyarország és a  magyar tudomány jó hírnevét világszerte erősítő, kiemelkedő kutatói pályafutása, különösen 
a  számítógép-tudomány elméleti kérdéseinek a  diszkrét matematika segítségével történő megoldásával elért, 
nemzetközi szinten is elismert eredményei, több évtizedes, iskolateremtő oktatói tevékenysége, valamint 
a matematika népszerűsítésében és a tudományos ismeretterjesztésben vállalt kimagasló szerepe elismeréseként
dr. Lovász László Abel-díjas, Széchenyi-nagydíjas és állami díjas matematikus, a  Magyar Corvin-lánc birtokosa, 
a  Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja és korábbi elnöke, az  Eötvös Loránd Tudományegyetem professor 
emeritusa részére,

Magyarország és a  magyar tudomány jó hírnevét erősítő, nemzetközi viszonylatban is méltán elismert kutatói 
pályafutása, különösen az  agy működésében kulcsszerepet játszó és a  gyógyszerfejlesztés területén is új 
lehetőségeket teremtő nem-szinaptikus kommunikációs rendszer felfedezésével elért eredményei, kiváló 
gyógyszerkutatók generációinak felnevelésében vállalt szerepe, valamint országos szintű tudományos 
ismeretterjesztő tevékenysége elismeréseként
dr. Vizi E. Szilveszter Széchenyi-nagydíjas és Széchenyi-díjas orvos, farmakológus, a  Magyar Corvin-lánc birtokosa, 
a  Magyarország Barátai Alapítvány elnöke, a  Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja és korábbi elnöke, 
a Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézet professor emeritusa részére a

 MAGYAR SZENT ISTVÁN REND
 kitüntetést adományozom.

Budapest, 2021. július 30.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Budapest, 2021. július 31.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

KEH ügyszám: KEH/03377-2/2021.
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A köztársasági elnök 419/2021. (VIII. 23.) 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 vajdasági magyarság érdekében több évtizede fáradhatatlanul végzett szolgálata, valamint a magyar–szerb 
megbékélési folyamatban, illetve a  két ország kapcsolatrendszerének megerősítésében betöltött példaértékű 
szerepe elismeréseként
Pásztor István, a  Szerb Köztársaság Vajdaság Autonóm Tartomány Képviselőházának elnöke, a  Vajdasági Magyar 
Szövetség elnöke részére,

a XX. századi, illetve a  kortárs magyar irodalmat egyedülálló módon gazdagító életműve, az  önmagát és 
élethivatását kereső embert közvetlen elbeszélői hangon, kivételes erkölcsi érzékenységgel ábrázoló prózai és 
drámai alkotásai, valamint a  magyar nyelv és kultúra ápolását szolgáló értékőrző kulturális közéleti tevékenysége 
elismeréseként
Szakonyi Károly, a nemzet művésze, Kossuth- és József Attila-díjas író, drámaíró részére a

 MAGYAR ÉRDEMREND
 középkeresztje a csillaggal
 polgári tagozata

kitüntetést adományozom.

Budapest, 2021. július 30.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Budapest, 2021. július 31.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

KEH ügyszám: KEH/03268-2/2021.
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A köztársasági elnök 420/2021. (VIII. 23.) 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 évtizede magas színvonalon végzett vezetői és diplomáciai tevékenysége, nemzetpolitikai területen elért 
kiemelkedő eredményei elismeréseként
Bacskai József, Magyarország ungvári főkonzulja részére,

több évtizede odaadóan végzett lelkipásztori szolgálata, az erdélyi magyarság megmaradását segítő tevékenysége, 
valamint vallási és kulturális örökségünk megőrzésében vállalt kiemelkedő szerepe elismeréseként
Csűry István, a Királyhágómelléki Református Egyházkerület püspöke részére,

a szerbiai magyarság helyzetének javításához a  két nép történelmi megbékélési folyamatainak előmozdításával 
hozzájáruló tevékenysége, valamint a különböző vallási felekezetek közötti párbeszéd kialakításában vállalt szerepe 
elismeréseként
Irinej Bulović, a Szerb Pravoszláv Egyház Bácskai Egyházmegyéjének püspöke részére,

a magyar–luxemburgi kapcsolatok fejlesztése, valamint Magyarország jó hírnevének erősítése iránt elkötelezett, 
több évtizedes kiemelkedő tevékenysége elismeréseként
Jean Joseph Mathias Ries, Magyarország luxemburgi tiszteletbeli főkonzulja részére,

a XX. századi magyar irodalom, különösen Szabó Lőrinc életművének kutatása és oktatása terén folytatott jelentős 
munkája, nagy hatású tudományos életműve elismeréseként
Kabdebó Lóránt József Attila-díjas irodalomtörténész, a Miskolci Egyetem professor emeritusa részére,

a magyar állam és az  evangélikus egyház, illetve a  magyarországi keresztyén felekezetek közötti párbeszéd 
elmélyítésében vállalt szerepe, valamint a  hátrányos helyzetben élők felkarolását szolgáló egyházvezetői 
tevékenysége elismeréseként
Kondor Péter, a Magyarországi Evangélikus Egyház püspöke részére,

az igazságszolgáltatás területén végzett több mint négy évtizedes, kiemelkedő szakmai tevékenysége, tudományos, 
oktatói és bírósági vezetői munkája, valamint az emberi méltóság védelmében és a határon túli magyarság jogainak 
érvényesítésében vállalt szerepe elismeréseként
dr. Lomnici Zoltán, az Emberi Méltóság Tanácsának elnöke, a Legfelsőbb Bíróság volt elnöke részére,

a kárpátaljai magyarság megmaradása érdekében végzett lelkipásztori tevékenysége, a  rendszerváltoztatás 
előtt megkezdett kárpátaljai missziója, valamint a  munkácsi püspökség szervezeti és spirituális szolgálatának 
kiépítésében vállalt szerepe elismeréseként
Majnek Antal, a Munkácsi Római Katolikus Egyházmegye püspöke részére,

iskolateremtő tudományos pályája, valamint az Egészségügyi Tudományos Tanácsban végzett kiemelkedő szakmai 
közéleti tevékenysége elismeréseként
dr. Mandl József Széchenyi- és Batthyány-Strattmann László-díjas biokémikus, a  Magyar Tudományos Akadémia 
rendes tagja, az Egészségügyi Tudományos Tanács elnöke, a Semmelweis Egyetem professor emeritusa részére,

példaértékű közszolgálati pályafutása, valamint a  nyugdíjbiztosítás területén végzett több évtizedes, magas 
színvonalú szakmai és vezetői munkája elismeréseként
dr. Mészáros József, a  Barankovics István Alapítvány Kuratóriumának elnöke, az  Országos Nyugdíjbiztosítási 
Főigazgatóság volt főigazgatója, a Magyar Államkincstár volt elnöke részére,

Magyarország jó hírnevének nemzetközi színtéren történő erősítésében vállalt szerepe, a szíriai és iraki keresztény 
közösségek szülőföldön maradását, illetve visszatérését segítő tevékenysége, valamint az  iraki vallási felekezetek 
közötti megbékélést hirdető szolgálata elismeréseként
Nikodémusz Daúd Matti Sharaf, Moszul és Kurdisztán szír ortodox érseke részére,
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a Szegedi Tudományegyetem Mikrobiológiai Intézetének élén végzett, nemzetközi viszonylatban is kimagasló 
színvonalú, eredményes tudományos kutatói és oktatói munkája elismeréseként
dr. Oláhné dr. Béládi Ilona mikrobiológus, az  orvostudomány doktora, a  Szegedi Tudományegyetem professor 
emeritája részére,

a bánsági magyar közösség megmaradása, a  régió nemzetiségei közötti békés együttélés elősegítése, valamint 
a  keresztény felekezetek közötti együttműködés erősítése érdekében végzett egyházi vezetői szolgálata 
elismeréseként
Pál József Csaba, a Temesvári Római Katolikus Egyházmegye püspöke részére,

Magyarország képviselete iránt elkötelezett, kiemelkedő színvonalú diplomáciai és közéleti tevékenysége, 
valamint Habsburg Ottó szellemi örökségének és tárgyi hagyatékának megőrzése érdekében végzett munkája 
elismeréseként
Prőhle Gergely, a  Habsburg Ottó Alapítvány igazgatója, a  Nemzeti Közszolgálati Egyetem Stratégiai Tanulmányok 
Intézetének igazgatója, a  Magyarországi Evangélikus Egyház országos felügyelője, rendkívüli és meghatalmazott 
nagykövet részére,

a magyar–azeri politikai és gazdasági kapcsolatok elmélyítésében betöltött kiemelkedő szerepe elismeréseként
Sahil Babayev, az Azerbajdzsáni Köztársaság munkaügyi és szociális ellátásokért felelős minisztere, a Magyar–Azeri 
Gazdasági Vegyes Bizottság társelnöke részére,

a távközlés és az  infokommunikáció területén a  versenyszférában, a  közigazgatásban, valamint az  oktatásban 
végzett kiemelkedő, innovatív tevékenysége, továbbá a  tudományos és a  szakmai közéletben elért eredményei 
elismeréseként
dr. Sallai Gyula Baross Gábor-díjas villamosmérnök, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem professor 
emeritusa részére,

több évtizeden át mély elhivatottsággal végzett közszolgálati és közéleti tevékenysége, példaértékű életútja 
elismeréseként
dr. Sömjéni László Géza, a Szabadságharcosokért Közalapítvány Kuratóriumának elnöke részére,

nemzetközi szinten is kimagasló szemorvosi, kutatói és oktatói pályája, valamint a  hazai szemész rezidens- és 
szakorvosképzés új követelményrendszerének kidolgozásában vállalt jelentős szerepe elismeréseként
dr. Süveges Ildikó, az orvostudomány doktora, a Semmelweis Egyetem professor emeritája részére,

az igazságszolgáltatás területén lelkiismeretesen végzett, több mint négy évtizedes szakmai tevékenysége, 
eredményes vezetői és kiemelkedő színvonalú egyetemi oktatói munkája elismeréseként
dr. Székely Ákos, a Kúria nyugalmazott elnökhelyettese részére,

példamutató lelkipásztori szolgálata, valamint a  Nyíregyházi Egyházmegye kialakítása során végzett szervezői 
tevékenysége elismeréseként
Szocska A. Ábel, a Nyíregyházi Egyházmegye püspöke részére,

közel négy évtizedes kiemelkedő lelkipásztori szolgálata, a  Kaposvári Egyházmegye hátrányos helyzetben élő 
tagjainak felkarolása, valamint az  életükben törést szenvedők lelki támogatása érdekében végzett tevékenysége 
elismeréseként
Varga László, a Kaposvári Egyházmegye püspöke részére,

a középkori német és latin írásbeliség nemzetközileg is elismert kutatójaként elért jelentős, különösen a  német 
nyelvű középkori irodalmi szövegforrások felkutatása és közreadása terén kiemelkedő eredményei elismeréseként
dr. Vizkelety András Széchenyi-díjas irodalomtörténész, filológus, a  Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja, 
a Pázmány Péter Katolikus Egyetem professor emeritusa részére,

nemzetközi szinten is elismert, kiemelkedő faipari kutatói tevékenysége, több mint négy évtizedes, példaértékű 
oktató-nevelő munkája, valamint a természetvédelem területén elért kimagasló eredményei elismeréseként
dr. Winkler András Széchenyi-díjas faipari mérnök, a  műszaki tudomány doktora, a  Soproni Egyetem rector és 
professor emeritusa részére,
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a magyar–mongol kapcsolatok fejlesztése, különösen a  kötött segélyhitel együttműködés sikeres megvalósítása 
érdekében végzett munkája elismeréseként
dr. Zeneemyadar Batbayar, Mongólia magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövete részére a

 MAGYAR ÉRDEMREND
 középkeresztje
 polgári tagozata

kitüntetést adományozom.

Budapest, 2021. július 30.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Budapest, 2021. július 31.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

KEH ügyszám: KEH/03269-2/2021.

A köztársasági elnök 421/2021. (VIII. 23.) KE határozata
kitüntetés adományozásáról

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

a magyar–lengyel kapcsolatok fejlesztését a két nép közös történelmi emlékeinek felkutatásával szolgáló munkája, 
valamint értékőrző kulturális szervezőtevékenysége elismeréseként
dr. Biernacki Karol Franciszek, a  Lengyel Köztársaság szegedi tiszteletbeli konzulja, a  Magyar Nemzeti Levéltár 
Csongrád-Csanád Megyei Levéltárának igazgatója részére,

a talaj káros hatásokkal szembeni védelme, illetve minőségének javítása érdekében végzett, nemzetközi szinten is 
elismert tudományos munkája elismeréseként
dr. Birkás Márta agrármérnök, a  Magyar Tudományos Akadémia doktora, a  Magyar Talajművelők Társaságának 
alapító elnöke, a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem professor emeritája részére,

Magyarország jó hírnevének erősítését, valamint a  magyar–szerb kapcsolatok elmélyítését szolgáló tevékenysége 
elismeréseként
Bogdan Igić, a Szerb Köztársaság Mezőgazdasági, Erdészeti és Vízügyi Minisztériumának államtitkára részére,

több évtizedes felsőoktatási vezetői és oktatói pályája, kiemelkedő ipari, technológiai kutatási eredményei, valamint 
a Széchenyi István Egyetem akkreditációja érdekében végzett munkája elismeréseként
dr. Czinege Imre gépészmérnök, a Széchenyi István Egyetem professor emeritusa, az Audi Hungaria Járműmérnöki 
Kar Anyagtudományi és Technológiai Tanszékének egyetemi tanára, az egyetem korábbi rektora részére,



M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2021. évi 157. szám 7393

több évtizeden át elkötelezetten végzett, példaértékű közéleti és érdekképviseleti tevékenysége elismeréseként
dr. Cser Ágnes, a  Hetedik Szövetség elnöke, a  Magyarországi Munkavállalók, Szociális és Egészségügyi Ágazatban 
Dolgozók Demokratikus Szakszervezetének elnöke, a Nemzeti Gazdasági és Társadalmi Tanács, valamint az Európai 
Gazdasági és Szociális Bizottság tagja részére,

az ár- és belvíz elleni védekezés, valamint a környezetvédelem területén végzett közel négy évtizedes, kiemelkedő 
munkája elismeréseként
Csonki István, a Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság igazgatója részére,

a járműdinamika kutatása és oktatása területén elért eredményei, különösen a közúti járművek fedélzeti integrált és 
kooperatív irányítástervezési rendszereinek elméleti kidolgozása, illetve alkalmazása érdekében végzett kiemelkedő 
tevékenysége elismeréseként
dr. Gáspár Péter gépészmérnök, a  Magyar Tudományos Akadémia levelező tagja, az  Eötvös Loránd Kutatási 
Hálózat Számítástechnikai és Automatizálási Kutatóintézetének kutatóprofesszora, a  Budapesti Műszaki és 
Gazdaságtudományi Egyetem Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kara Közlekedés- és Járműirányítási 
Tanszékének tanszékvezető egyetemi tanára részére,

kiemelkedő kutatói-oktatói pályafutása során a minimálisan invazív sebészet létrejöttében, illetve a  laparoszkópos 
sebészet magyarországi megteremtésében betöltött szerepe elismeréseként
George Berci sebész, a Kaliforniai Egyetem Cedars-Sinai Kórháza Sebészeti Osztályának professzora részére,

több évtizedes kiemelkedő, nemzetközileg is elismert kutatói tevékenysége, a  biomérnökképzésben folytatott 
oktatói munkája, valamint a tudományos utánpótlás nevelésében betöltött szerepe elismeréseként
dr. Gubicza László, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, a Pannon Egyetem professor emeritusa részére,

a hazai informatikai kutatásokban, illetve azok eredményeinek gyakorlati alkalmazásában elért, nemzetközi szinten 
is kiemelkedő eredményei elismeréseként
dr. Gyimóthy Tibor Szent-Györgyi Albert-díjas informatikus, a  Magyar Tudományos Akadémia levelező tagja, 
a  Szegedi Tudományegyetem Természettudományi és Informatikai Kar Informatikai Intézete Szoftverfejlesztés 
Tanszékének egyetemi tanára részére,

a kertészeti kutatás területén végzett több évtizedes, nemzetközi szinten is kiemelkedő szakmai tevékenysége 
elismeréseként
dr. Helyes Lajos kertészmérnök, a  Magyar Tudományos Akadémia doktora, a  Magyar Agrár- és Élettudományi 
Egyetem egyetemi tanára, a Doktori és Habilitációs Központ főigazgatója, a Kertészettudományi Intézet igazgatója 
részére,

az ügyészi szervezet gazdálkodásának feladatközpontú és költségtakarékos irányítása terén végzett kimagasló 
színvonalú munkája elismeréseként
Jenőfi György, a  Legfőbb Ügyészség Gazdasági Főigazgatóságának főigazgatója, a  volt Nemzeti Fejlesztési 
Minisztérium helyettes államtitkára részére,

a számítógéppel segített geometriai tervezésnek és a számítógépes grafikának mint tudományterületnek a műszaki 
felsőoktatásba való bevezetése érdekében végzett munkája elismeréseként
dr. Juhász Imre, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, a Miskolci Egyetem Gépészmérnöki és Informatikai Kara 
Matematikai Intézetének egyetemi tanára, az Ábrázoló Geometriai Intézeti Tanszék intézeti tanszékvezetője részére,

a magyarországi zsidó közösség érdekében végzett odaadó munkája elismeréseként
Kardos Iván Péter, a  Budapesti Zsidó Hitközség Zuglói Templomkörzetének főrabbija, az  Új Élet című újság 
főszerkesztője részére,

a magyar és a  szlovák kultúra tudományos igényű kutatásában elért eredményei, a  két nép közötti kapcsolatok 
szorosabbra fűzésében vállalt szerepe, valamint több évtizedes oktatói munkája elismeréseként
Käfer István Fraknói Vilmos-díjas bibliográfus, irodalomtörténész, a  Pázmány Péter Katolikus Egyetem Szlavisztikai 
Intézetének alapítója és korábbi vezetője, címzetes egyetemi tanára részére,
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kiemelkedő művészi és oktatói munkája, valamint az  operairodalom legjelentősebb szoprán szerepeiben nyújtott 
emlékezetes alakításai elismeréseként
Kertesi Ingrid Liszt Ferenc-díjas operaénekes, énektanár, kiváló és érdemes művész, a  Liszt Ferenc Zeneművészeti 
Egyetem Ének Tanszékének egyetemi adjunktusa részére,

az ókortudomány, illetve a  sport- és olimpiatörténeti kutatások területén elért, nemzetközileg is elismert 
eredményei, valamint a hazai felsőoktatásban végzett több évtizedes munkája elismeréseként
dr. Kertész István történész, az  Eötvös Loránd Tudományegyetem Ókori Történeti Tanszékének volt docense, 
az Eszterházy Károly Egyetem Ókori, Középkori és Kora Újkori Történeti Tanszékének professzora részére,

a gyermekhematológia területén végzett több évtizedes, kiemelkedő gyógyító- és szakmai tevékenysége, valamint 
példaértékű kutatói-oktatói, illetve vezetői és közéleti munkája elismeréseként
dr. Kiss Csongor Batthyány-Strattmann László-díjas orvos, a  Magyar Tudományos Akadémia doktora, a  Debreceni 
Egyetem Általános Orvostudományi Kar Gyermekgyógyászati Intézete Gyermekhematológiai–Onkológiai nem 
önálló Tanszékének egyetemi tanára, a  Debreceni Egyetem Klinikai Központja Gyermekgyógyászati Klinikájának 
szakorvosa részére,

több évtizedes, példaértékű kutatói-oktatói és nemzetközileg is elismert publikációs tevékenysége, valamint 
kiemelkedő tehetséggondozó munkája elismeréseként
dr. Kiss Éva vegyész, a  Magyar Tudományos Akadémia doktora, az  Eötvös Loránd Tudományegyetem professor 
emeritája részére,

több évtizedes zenepedagógusi pályafutása, a  XVIII. századi billentyűs hangszerekkel kapcsolatos zenetörténeti 
kutatásai, valamint tudományos igényű ismeretterjesztő tevékenysége elismeréseként
Komlós Katalin Széchenyi- és Erkel Ferenc-díjas zenetörténész, a  Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem professor 
emeritája részére,

a Kárpát-medence magyar nemzeti és helyi értékeinek megőrzését és ápolását sokoldalúan szolgáló, több évtizedes 
tevékenysége elismeréseként
Lezsák Sándorné, a Lakiteleki Népfőiskola igazgatója részére,

a diaszpórában élő magyar közösségek összefogása érdekében végzett áldozatos tevékenysége elismeréseként
Marót Márta, a Victoriai Magyar Tanács elnöke, a Magyar Diaszpóra Tanács Ausztráliai, Új-zélandi, Dél-afrikai, Izraeli 
Szervezetek Regionális Ülésének elnöke részére,

az egyházak társadalmi felelősségvállalásának gazdasági alapját megteremtő, illetve támogató jogi környezet 
kialakításában vállalt szerepe, valamint a  magyar állam és a  Katolikus Egyház közötti együttműködés kiépítése 
érdekében végzett tevékenysége elismeréseként
dr. Németh Emma, a Szociális Testvérek Társaságának elöljárója, volt miniszteri biztos részére,

több évtizedes, nemzetközileg is elismert kutatói-oktatói pályafutása, lelkiismeretesen végzett gyógyítómunkája, 
valamint példaértékű vezetői és közéleti tevékenysége elismeréseként
dr. Paraghné dr. Remenyik Éva bőrgyógyász, a  Magyar Tudományos Akadémia doktora, a  Debreceni Egyetem 
Általános Orvostudományi Kara Bőrgyógyászati Tanszékének egyetemi tanára, a  Klinikai Központ Bőrgyógyászati 
Klinikájának volt igazgatója részére,

közel hét évtizedes, példaértékű kutatói-oktatói tevékenysége, különösen a  műszeres analitikai kémia és 
a kromatográfia területén elért kimagasló tudományos eredményei elismeréseként
Perlné dr. Molnár Ibolya, a  kémiai tudomány doktora, az  Eötvös Loránd Tudományegyetem professor emeritája 
részére,

a Kárpát-medencében őshonos, kisebbségben élő magyar nemzetiségű állampolgárok jogvédelme érdekében 
végzett tevékenysége elismeréseként
dr. Pesty László producer részére,

a magyarországi vasútijármű-gyártás újraindítását, valamint a vasúti karbantartás fejlesztését szolgáló tevékenysége 
elismeréseként
Peter Christoph Spuhler, a Stadler Rail cégcsoport elnök-vezérigazgatója részére,
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több évtizedes, kiemelkedő kutatói-oktatói pályája során a magyar és a nemzetközi HR-rendszerek kutatása, illetve 
modernizálása érdekében végzett munkája, valamint széles körű szakmai közéleti tevékenysége elismeréseként
dr. Poór József közgazdász, a  Magyar Tudományos Akadémia doktora, a  Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem 
professor emeritusa részére,

a betegek, elesettek, rászorulók és a  diakónia támogatásában vállalt szerepe, valamint a  keresztény hit védelmét 
szolgáló kimagasló munkája elismeréseként
Porcsalmy László Gyula, a Johannita Segítő Szolgálat elnöke részére,

kiemelkedő kutatói és kutatásszervezői munkája, valamint a magyar tudomány nemzetközi jó hírnevének erősítése, 
illetve a  magyar–német kutatóintézeti kapcsolatok fejlesztése érdekében végzett példaértékű tevékenysége 
elismeréseként
Prof. Dr.-Ing. habil Reimund Neugebauer, a Fraunhofer Társaság elnöke, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi 
Egyetem tiszteletbeli doktora részére,

a magyar kultúra ápolásában és határon túli népszerűsítésében, illetve a  vallásközi párbeszéd előmozdításában 
vállalt szerepe, valamint az üldözött keresztények melletti következetes kiállása elismeréseként
Sajgó Szabolcs jezsuita szerzetes, a Párbeszéd Háza igazgatója részére,

rendkívüli eredményeket felvonultató sportolói pályafutása, elhivatott sportszakemberi munkája, valamint több 
évtizedes, példaértékű társadalmi tevékenysége elismeréseként
Sákovics Józsefné Dömölky Lídia olimpiai bajnok és ötszörös világbajnok tőrvívó, szakedző részére,

több mint fél évszázados, kimagasló színvonalú kutatói-oktatói és felsővezetői munkája, az  informatika területén 
folytatott szakmai tevékenysége, valamint az informatikai mérnökképzésben vállalt szerepe elismeréseként
dr. Sima Dezső villamosmérnök, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, az Óbudai Egyetem professor emeritusa 
részére,

több évtizedes szociológusi pályafutása, különösen a  családok, párkapcsolatok és a  gyermekvállalás demográfiai 
alakulásának kutatása területén végzett tudományos munkája elismeréseként
dr. Spéder Zsolt szociológus, demográfus, a  Magyar Tudományos Akadémia doktora, a  Központi Statisztikai 
Hivatal Népességtudományi Kutatóintézetének igazgatója, a  Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar 
Társadalom- és Médiatudományi Intézete Szociológia Tanszékének egyetemi tanára részére,

több évtizedes tudományos és felsőoktatási szervezőtevékenysége, különösen az  intézményi szintű, egységes 
koncepciójú magyar felsőoktatás-pedagógiai modell kidolgozása érdekében végzett munkája elismeréseként
dr. Szabó Péter Ottó, a Kodolányi János Egyetem rektora részére,

a biológiai antropológia területén folytatott kiemelkedő, a  magyar tudomány jó hírnevét nemzetközi színtéren is 
erősítő kutatói és egyetemi oktatói tevékenysége elismeréseként
Szathmáry Emőke Jolán Erzsébet antropológus, a  Kanadai Tudományos Akadémia tagja, a  Manitoba Egyetem 
professor emeritusa, volt rektora részére,

a Magyarországon kapható élelmiszerek GMO-mentességének fenntartása érdekében végzett kiemelkedő 
munkája, a mezőgazdasági technológiák kémiai és genetikai biztonságát érintő kutatói, valamint jelentős oktatói és 
tudományos-szakmai közéleti tevékenysége elismeréseként
dr. Székács András vegyészmérnök, a  Magyar Tudományos Akadémia doktora, a  Magyar Agrár- és Élettudományi 
Egyetem Környezettudományi Intézetének igazgatóhelyettese, Környezetanalitikai és Környezettechnológiai 
Tanszékének vezetője, a  Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ Agrár-környezettudományi 
Kutatóintézetének igazgatója, tudományos tanácsadója részére,

a kortárs magyar költészet, valamint az  erdélyi magyar irodalom népszerűsítését szolgáló kiemelkedő és 
példaértékű munkája elismeréseként
Széles Klára József Attila-díjas irodalomtörténész, az irodalomtudomány doktora részére,

több mint négy évtizedes kutatói-oktatói pályafutása során a  fluidumbányászat területén elért, nemzetközileg 
is elismert eredményei, valamint a  Miskolci Egyetem angol nyelvű olajmérnök-mesterképzésének kialakításában 
betöltött szerepe elismeréseként
dr. Takács Gábor olajmérnök, a  Magyar Tudományos Akadémia doktora, a  Miskolci Egyetem professor emeritusa 
részére,
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a magyar–brit kulturális, gazdasági és politikai kapcsolatok erősítése érdekében végzett több mint három évtizedes 
munkája, valamint a magyarországi villamosenergia-ipar fejlesztését szolgáló tevékenysége elismeréseként
Tarnóy Péter, a British–Hungarian Society elnöke és az Elektromotive Hungaria Kft. alapító elnöke részére,

a betegek, elesettek, rászorulók és a  diakónia támogatásában vállalt szerepe, valamint a  keresztény hit védelmét 
szolgáló kimagasló munkája elismeréseként
Tomcsányi István, a Johannita Rend magyar tagozatának vezérlő kommendátora részére,

a Czuczor Gergely Bencés Gimnázium és Kollégiumban folyó oktatás, közösségépítés és tehetséggondozás 
érdekében végzett innovatív intézményvezetői munkája, valamint a  győri bencés öregdiákok összefogásában és 
támogatásában betöltött szerepe elismeréseként
Tóth István Konstantin, a győri Czuczor Gergely Bencés Gimnázium és Kollégium igazgatója részére,

a Magyar Nemzeti Múzeum megújítását a  Múzeumkert rekonstrukciója mellett emlékezetes kiállítások 
szervezésével is szolgáló intézményvezetői munkája, valamint a  Málenkij Robot Emlékhely létrehozásában vállalt 
szerepe elismeréseként
Varga Benedek Imre történész, a Magyar Nemzeti Múzeum főigazgatója részére,

az állatorvos-tudomány, különösen az  állatorvosi mikrobiológia és járványtan területén végzett több évtizedes, 
kiemelkedő kutatói-oktatói munkája, valamint szakmai és tudományos közéleti tevékenysége elismeréseként
dr. Varga János állatorvos, mikrobiológus, a  Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja, az  Állatorvostudományi 
Egyetem professor emeritusa részére,

öt évtizedes szakmai pályafutása, különösen a  matematikai modellezés területén végzett, nemzetközi szinten is 
kiemelkedő kutatómunkája elismeréseként
dr. Varga Zoltán matematikus, a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem professor emeritusa részére,

az élelmiszertudomány területén végzett több évtizedes kutatói-oktatói és vezetői munkája, valamint a tudományos 
utánpótlás nevelésében elért kiemelkedő eredményei elismeréseként
dr. Vatai Gyula vegyészmérnök, a  Magyar Tudományos Akadémia doktora, a  Magyar Agrár- és Élettudományi 
Egyetem Élelmiszertudományi és Technológiai Intézete Élelmiszeripari Műveletek és Folyamattervezési Tanszékének 
egyetemi tanára részére,

a Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola megalapítása, működtetése és vezetése érdekében végzett 
tevékenysége, valamint kimagasló színvonalú teológiai oktatómunkája elismeréseként
dr. Várnai Sándor Jakab ferences szerzetes, teológus, a jeruzsálemi ferences Studium Theologicum tanára, a Sapientia 
Szerzetesi Hittudományi Főiskola tudományos kutatója, egyetemi tanára és korábbi rektora részére,

Bartók Béla életművének és hagyatékának lelkiismeretes gondozása, valamint emlékének ápolása és szellemi 
örökségének megőrzése érdekében végzett tevékenysége elismeréseként
Vásárhelyi Gábor, a VáVi Szolgáltató Kft. ügyvezetője, Bartók Béla jogutódja részére,

több évtizedes, odaadó lelkipásztori szolgálata, Jakab Antal püspök szellemi örökségének megőrzése érdekében 
végzett munkája, valamint a keresztény értékek fontosságát hangsúlyozó publikációs tevékenysége elismeréseként
dr. Vencser László római katolikus lelkész, morálteológus, az Osztrák Katolikus Püspöki Konferencia Ausztriai Idegen 
Nyelvű Pasztoráció Országos Igazgatóságának emeritus igazgatója, a  Linzi Egyházmegye Lelkipásztori Hivatala 
Idegen Nyelvű Pasztoráció Szakosztályának vezetője részére,

az Európai Unióban élő őshonos kisebbségek jogvédelmének megteremtése, a  kisebbségi szervezetek 
együttműködése, valamint a  külhoni magyar közösségek és a  magyarországi nemzetiségek európai 
jogérvényesítése érdekében végzett kimagasló közéleti tevékenysége elismeréseként
Vincze Loránt, a  Romániai Magyar Demokrata Szövetség európai parlamenti képviselője, az  Európai Nemzetiségek 
Föderatív Uniójának elnöke, a Romániai Magyar Kereszténydemokrata Mozgalom alelnöke részére,

a diabetológia és a nephrológia területén végzett kiemelkedő színvonalú szakmai tevékenysége, nemzetközileg is 
kimagasló kutatási eredményei, valamint példaértékű oktatói és egyetemi közéleti munkája elismeréseként
dr. Wittmann István, a  Magyar Tudományos Akadémia doktora, a  Pécsi Tudományegyetem Általános 
Orvostudományi Kar Klinikai Központja II. számú Belgyógyászati Klinika és Nephrológiai, Diabetológiai Centrumának 
klinikaigazgatója, egyetemi tanár részére,
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a magyar–pakisztáni kulturális kapcsolatok fejlesztéséhez hozzájáruló, kiemelkedő támogató tevékenysége 
elismeréseként
Zafar Masud, a Bank of Punjab elnök-vezérigazgatója részére a

 MAGYAR ÉRDEMREND
 tisztikeresztje
 polgári tagozata;

a magyar–olasz védelempolitikai és katonai kapcsolatok fejlesztésében vállalt szerepe, valamint hazánk és a NATO 
céljainak összehangolásához nyújtott segítsége elismeréseként
Giovanni Maria Iannucci vezérőrnagy, az  Olasz Véderő Vezérkara Tervezési és Politikai Főigazgatóságának 
védelempolitikai igazgatója részére,

több mint négy évtizedes, kiemelkedő szolgálati tevékenysége elismeréseként
Heizler György nyugalmazott tűzoltó ezredes, a Somogy Megyei Tűzoltó Szövetség elnöke részére,

a fül-, orr- és gégegyógyászat területén végzett közel három évtizedes, kimagasló színvonalú szakmai, illetve vezetői 
munkája elismeréseként
dr. Helfferich Frigyes Loránd ezredes, a  Magyar Honvédség Egészségügyi Központja Fül-orr-gége, Fej- és 
Nyaksebészeti Osztályának osztályvezető főorvosa, főszakorvosa részére,

a haza védelme, a nemzet biztonsága érdekében szakterületén, a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálatnál és jogelőd 
szervezeteinél végzett, kiemelkedően eredményes tevékenysége elismeréseként
Nedró György ezredes, a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat igazgatója részére,

a büntetés-végrehajtási szervezet állományában végzett több mint három évtizedes, kiemelkedő szakmai és 
példamutató vezetői tevékenysége elismeréseként
Schmehl János büntetés-végrehajtási vezérőrnagy, a  büntetés-végrehajtás országos parancsnokának biztonsági és 
fogvatartási helyettese részére,

kiemelkedő színvonalú munkája elismeréseként
Szalai Imre nemzetbiztonsági dandártábornok, az Információs Hivatal műveleti főigazgató-helyettese részére,

több mint három évtizedes, kimagasló szolgálati tevékenysége, valamint vezetői munkája elismeréseként
dr. Varga Péter rendőr dandártábornok, a Fejér Megyei Rendőr-főkapitányság rendőrfőkapitánya részére a

 MAGYAR ÉRDEMREND
 tisztikeresztje
 katonai tagozata

kitüntetést adományozom.

Budapest, 2021. július 30.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Budapest, 2021. július 31.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

KEH ügyszám: KEH/03270-2/2021.
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A köztársasági elnök 422/2021. (VIII. 23.) 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 salakmotorozásban versenyzőként elért kimagasló eredményei és tehetséggondozó tevékenysége, valamint 
a magyar motorsport hazai és nemzetközi elismertetése érdekében végzett munkája elismeréseként
Adorján Zoltán, kétszeres Európa-bajnok salakmotor-versenyző részére,

a vadászati hagyományok és kultúra megőrzését, valamint Baranya megye természeti kincseinek megóvását 
szolgáló tevékenysége elismeréseként
Agyaki Gábor, az  Országos Magyar Vadászkamara Baranya Megyei Területi Szervezetének és a  Baranya Megyei 
Vadásztársaságok Szövetségének elnöke, a Karasica Völgye Vadásztársaság hivatásos vadásza részére,

a békéscsabai Munkácsy Mihály Múzeum fejlesztése és sikeres működtetése érdekében végzett intézményvezetői 
munkája elismeréseként
Ando György, a békéscsabai Munkácsy Mihály Múzeum igazgatója részére,

a magyar–román kapcsolatok elmélyítésében, valamint a  két ország közötti természetvédelmi együttműködés 
előmozdításában vállalt szerepe elismeréseként
Apostu Adrian Danut, a  Romsilva Országos Erdészeti Igazgatóság Igazgatótanácsának elnöke, a  Marsenmart Kft. 
ügyvezetője részére,

több mint négy évtizedes, példaértékű lelkipásztori szolgálata elismeréseként
Aradi András Péter, a Békéscsabai Evangélikus Egyházközség nyugalmazott lelkésze részére,

a Lumniczer Sándor Kórház fejlesztése és kiegyensúlyozott működtetése érdekében végzett sikeres 
intézményvezetői munkája elismeréseként
dr. Ballagi Farkas belgyógyász, angiológus, mozgásszervi rehabilitátor, a  Lumniczer Sándor Kórház–Rendelőintézet 
nyugalmazott kórházigazgató főorvosa részére,

több évtizedes, kiemelkedő kutatói-oktatói, illetve tehetséggondozó munkája, valamint a Pannon Egyetem oktatási 
és akkreditációs rektori biztosaként végzett tevékenysége elismeréseként
dr. Balogh Ágnes vegyészmérnök, közgazdász, a  Pannon Egyetem Gazdaságtudományi Kar Menedzsment Intézete 
Szervezési és Vezetési Intézeti Tanszékének egyetemi docense részére,

a magyar–osztrák oktatási, kulturális, tudományos és gazdasági kapcsolatok ápolásában vállalt példaértékű szerepe 
elismeréseként
dr. Barabás László, az Osztrák Köztársaság tiszteletbeli konzulja részére,

az analitikai kémia területén elért tudományos eredményei, valamint a Miskolci Egyetemen folytatott több évtizedes 
oktatói tevékenysége elismeréseként
dr. Bánhidi Olivér okleveles vegyész, a  Miskolci Egyetem Műszaki Anyagtudományi Kara Kémiai Intézetének 
nyugalmazott címzetes egyetemi tanára részére,

a hazai vasútvonalak fejlesztése érdekében végzett vezetői munkája elismeréseként
Bánkuti Gyula építőmérnök, a  Magyar Államvasutak Zrt. Pályavasúti Területi Igazgatóságának korábbi műszaki 
igazgatóhelyettese részére,

példaértékű pedagógusi pályafutása, valamint a  hazai gasztronómiai versenyek sikeréhez hozzájáruló szervező 
munkája elismeréseként
Bányai György, a Felcsúti Letenyey Lajos Gimnázium Technikum és Szakképző Iskola igazgatója részére,

a Pakson élő gyermekek és fiatalok gyógyítása, illetve egészségének megőrzése érdekében végzett fáradhatatlan 
munkája elismeréseként
dr. Bátai Mária nyugalmazott gyermekorvos, címzetes főorvos részére,
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kiemelkedő irodalomtörténészi munkája, valamint egyetemi oktatói, szerkesztői és irodalomszervezői tevékenysége 
elismeréseként
dr. Bednanics Gábor József Attila-díjas irodalomtörténész, az  Eszterházy Károly Egyetem Bölcsészettudományi és 
Művészeti Kara Magyar Irodalomtudományi Tanszékének habilitált főiskolai tanára részére,

több évtizedes művészi pályafutása során az  operairodalom legszebb szerepeiben nyújtott magas színvonalú 
alakításai elismeréseként
Bellai Eszter operaénekes részére,

több évtizedes, példaértékű életpályája során mély hivatástudattal és kiemelkedő szakértelemmel végzett 
pedagógusi, valamint kollégiumvezetői munkája elismeréseként
Bogár Rózsa pedagógus, a Sárvári Tinódi Gimnázium volt tanára, kollégiumvezetője részére,

több mint fél évszázada elkötelezetten, a  kommunista elnyomás idején is rendíthetetlen elhivatottsággal végzett 
lelkipásztori szolgálata, valamint példaértékű oktató-nevelő és közösségépítő tevékenysége elismeréseként
Brückner Ákos Előd ciszterci szerzetes, a  székesfehérvári Nagyboldogasszony – Nepomuki Szent János Plébánia 
plébánosa részére,

több évtizedes pályája során a hazai olimpikonok és válogatott sportolók mentális felkészítése érdekében végzett 
kiemelkedő színvonalú munkája elismeréseként
dr. Budavári Ágota sportpszichológus részére,

közel négy évtizedes pályája során a nemzetközi magánjog területén folytatott kiemelkedő kutatói-oktatói munkája, 
valamint a tudományos utánpótlás nevelésében vállalt aktív szerepe elismeréseként
dr. Burián László Imre jogász, a  Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Kara Nemzetközi 
Magánjogi Tanszékének egyetemi tanára részére,

több mint öt évtizedes, kimagasló színvonalú oktatói-nevelői, valamint példaértékű tanügyigazgatási munkája 
elismeréseként
Buzai Sándor, a szegedi Forrás Felnőttoktatási Gimnázium biológia–kémia szakos középiskolai tanára részére,

a folyamatmérnöki tudományok vegyészmérnöki, illetve mechatronikai mérnökképzésbe integrálása érdekében 
végzett munkája, valamint a  tudományos tehetségek gondozásában és a  doktori képzésben elért kiemelkedő 
eredményei elismeréseként
dr. Chován János Tibor, a Pannon Egyetem Mérnöki Karának korábbi dékánhelyettese, a
Bio-, Környezet- és Vegyészmérnöki Kutató-Fejlesztő Központ Folyamatmérnöki Intézeti Tanszékének óraadó 
oktatója részére,

több nemzetközi és hazai film sikeréhez hozzájáruló, kiemelkedő művészi alkotótevékenysége elismeréseként
Czabarka Péter operatőr, rendező, forgatókönyvíró részére,

négy évtizedes, kimagasló szakmai és intézményvezetői munkája, valamint Debrecen város és az  egész régió 
oktatásának fejlesztése érdekében végzett tevékenysége elismeréseként
Czellér András Trefort Ágoston-díjas mesterpedagógus, a  debreceni Lilla Téri Általános Iskola intézményvezetője, 
matematika szakos tanára részére,

a magyar–belga gazdasági kapcsolatok fejlesztése érdekében végzett kimagasló tevékenysége elismeréseként
David Moucheron, a K&H Bank Zrt. volt vezérigazgatója részére,

az 1956-os magyar politikai menekülteket példaértékű önzetlenséggel támogató tevékenysége elismeréseként
David Treharne Morgan ügyvéd, a The Maritime Heritage Trust elnöke részére,

hazánk fejlesztéspolitikáját szolgáló kiemelkedő szakmai munkája elismeréseként
Dányi Gábor Zoltán, a  Miniszterelnökség európai uniós fejlesztések koordinációjáért felelős helyettes államtitkára 
részére,

több évtizedes tudományos és oktatói pályafutása, valamint a  keresztény értékek képviseletét szolgáló 
tevékenysége elismeréseként
dr. Dér Katalin klasszika-filológus, teológus, az  Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar 
Ókortudományi Intézete Latin Tanszékének nyugalmazott egyetemi docense, a Mária Rádió és a Magyar Katolikus 
Rádió munkatársa részére,
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több évtizedes, a  történelmi ismeretek mellett a  magyar kulturális értékek átadására is nagy hangsúlyt fektető, 
példaértékű pedagógusi pályája elismeréseként
dr. Dobozy Imre pedagógus, a Sárvári Tinódi Gimnázium volt tanára részére,

a mérnöki alkotásokat forradalmian új képességekkel felruházó mesterséges intelligencia módszerek kutatása 
és alkalmazása, valamint a  nemlineáris rendszerek modellezése és méréstechnikája területén elért eredményei 
elismeréseként
dr. Dobrowiecki Tadeusz Paweł, a Budapesti Műszaki Egyetem Villamosmérnöki és Informatikai Kara Méréstechnikai 
és Információs Rendszerek Tanszékének egyetemi tanára részére,

a hazai vasúti közlekedés humánerőforrás szakterületén végzett kimagasló szakmai tevékenysége elismeréseként
Dorozsmai Éva Borbála, a Magyar Államvasutak Zrt. nyugalmazott humánerőforrás vezérigazgató-helyettese részére,

kimagasló szakmai érdekképviseleti, valamint öt évtizedes sikeres vállalkozói tevékenysége elismeréseként
Doucha Ferenc György, a  Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége Zala Megyei Szervezetének elnöke, 
a World-2000 Kft. tulajdonosa, ügyvezető igazgatója részére,

fél évszázados lelkipásztori szolgálata, valamint a  magyarországi horvát közösség nyelvének, illetve kultúrájának 
megőrzése és ápolása érdekében végzett tevékenysége elismeréseként
Dumovits István, a  Győri Egyházmegye horvátzsidányi Keresztelő Szent János Római Katolikus Plébániájának 
plébániai kormányzója, a Horvát Katolikus Ifjúság Vallási és Kulturális Egyesület elnöke részére,

több évtizedes lelkipásztori szolgálata és teológiai oktatótevékenysége, valamint Szent II. János Pál pápa 1996-os 
magyarországi látogatásának megszervezésében vállalt szerepe elismeréseként
dr. Egresits Ferenc székesegyházi kanonok, pápai prelátus, teológiatanár, a győri Szent István Király Római Katolikus 
Plébánia plébánosa részére,

a nukleáris energetika iparág területén végzett több mint három évtizedes szakmai tevékenysége elismeréseként
dr. Elter József mérnök-fizikus, az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. műszaki vezérigazgató-helyettese részére,

a hazai és trópusi fafajok anatómiai felépítésének, illetve anyagának vizsgálata terén végzett több évtizedes, magas 
színvonalú kutatói-oktatói munkája elismeréseként
dr. Fehér Sándor faipari mérnök, a Soproni Egyetem Simonyi Károly Műszaki, Faanyagtudományi és Művészeti Kara 
Faanyagtudományi Intézetének egyetemi docense részére,

négy évtizedes orvosi pályafutása során példaértékű hivatástudattal és szakmai alázattal végzett gyógyítómunkája 
elismeréseként
dr. Fejér Tibor Zoltán családorvos, üzemorvos, belgyógyász, a Non Nobis Pro Homine Bt. tulajdonosa részére,

a Ganz gyár eredményes működtetése érdekében végzett több évtizedes munkája elismeréseként
Fitos Zoltán mérnök-közgazdász, a Ganz Gépgyár Holding Zrt. elnök-vezérigazgatója részére,

az ottawai magyar katolikus közösség körében végzett odaadó szolgálata elismeréseként
Rev. Msgr. Frank Leo Jr., a Kanadai Katolikus Püspöki Konferencia főtitkára részére,

kiemelkedő hangszeres művészi munkája, valamint a magyar komolyzenei kultúra hazai és külföldi népszerűsítése 
érdekében végzett példaértékű tevékenysége elismeréseként
Fűke Géza klarinétművész, a Győri Filharmonikus Zenekar igazgatója részére,

a magyar családok érdekeit szolgáló, példaértékű elhivatottsággal végzett szakmai munkája elismeréseként
Fűrész Tünde, a Kopp Mária Intézet a Népesedésért és a Családokért elnöke, az Emberi Erőforrások Minisztériumának 
korábbi család- és népesedéspolitikáért felelős helyettes államtitkára részére,

a szakszerű vadgazdálkodás megteremtése, a  vadállomány gondozása, valamint a  kulturált vadászati lehetőségek 
biztosítása érdekében végzett példaértékű munkája elismeréseként
Gagyi István, az Országos Magyar Vadászkamara Vas Megyei Területi Szervezetének elnöke, a Vasi Vadgazdálkodók 
Védegyletének elnöke, az Ethofer Mezőgazdasági Termelő- és Szolgáltató Kft. Hegyfalu telephelyének telepvezetője 
részére,
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a pedagógus-, főként a  tanítóképzés, valamint az  anyanyelvi nevelés területén végzett több évtizedes oktatói, 
szerkesztői, illetve szervezőmunkája elismeréseként
dr. Gasparics Gyula, az  Apor Vilmos Katolikus Főiskola Anyanyelvi, Művészeti és Egyházzenei Tanszékének főiskolai 
tanára részére,

a kisebbség-, vallás- és értékszociológia területén folytatott több évtizedes kutatói-oktatói pályafutása, valamint 
a határon túli magyarság anyanyelvének megőrzése és olvasási kultúrájának fejlesztése érdekében végzett munkája 
elismeréseként
dr. Gereben Ferenc szociológus, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem nyugalmazott docense részére,

művészi alkotómunkája, valamint számos szakmai műhely vezetését magába foglaló, iskolateremtő oktatói 
tevékenysége elismeréseként
dr. Gerendy Jenő Munkácsy Mihály-díjas tervezőgrafikus-művész, a  Pécsi Tudományegyetem Művészeti Karának 
kapcsolati és arculatért felelős dékánhelyettese, a  Design és Médiaművészeti Intézet Tervezőgrafika Tanszékének 
tanszékvezető egyetemi tanára részére,

több mint négy évtizedes bírósági pályafutása során kivételes szakmai alázattal végzett, példaértékű tevékenysége 
elismeréseként
dr. Gergely István, a Gyulai Törvényszék nyugalmazott bírája, címzetes táblabíró részére,

több évtizedes, kimagasló színvonalú gyógyítómunkája, valamint példaértékű vezetői tevékenysége elismeréseként
dr. Göböl Zsolt Viktor, a  Semmelweis Egyetem Szent Rókus Klinikai Tömb orvos főigazgatója, rektori biztosa, 
a Semmelweis Egyetem Minimál Invazív és Egynapos Sebészeti Klinika megbízott igazgatója részére,

különböző jótékonysági szervezeteknél végzett több évtizedes karitatív tevékenysége elismeréseként
Gömbös Lóránd Csaba, a Tracon Budapest Kft. ügyvezetője részére,

az állami szociális intézmények egyházi átvételének folyamatában vállalt jelentős szerepe, valamint a  rászorulók 
szolgálatában végzett kiemelkedő tevékenysége elismeréseként
Gregersen-Labossa György, a Johannita Lovagrend Magyar Tagozatának káplánja, a Keresztyén Ifjúsági Egyesület és 
a Fébé Evangélikus Diakonissza Egyesület elnöke részére,

a hazai nagyipari gyorsfagyasztottélelmiszer-gyártás, -tárolás és -kereskedelem fejlesztése érdekében végzett több 
évtizedes tevékenysége elismeréseként
dr. Gulyás Béla állami díjas gépészmérnök, az egykori Magyar Hűtőipari Vállalat vezérigazgatója részére,

számos emlékezetes kiállítás szervezését, valamint korszakos újítások bevezetését is magába foglaló, példaértékű 
múzeumigazgatói munkája elismeréseként
Gulyás Gábor közgyűjteményi szakember, a szentendrei Ferenczy Múzeumi Centrum, a debreceni MODEM Modern 
és Kortárs Művészeti Központ, illetve a Műcsarnok volt igazgatója részére,

a magyarság ősi kultúrájának, legendavilágának kutatása és bemutatása terén elért eredményei, valamint több 
évtizedes oktatásszervezői, illetve folyóiratszerkesztői tevékenysége elismeréseként
dr. Gyárfás Ágnes magyarnyelv- és irodalomtanár, kutató, szerkesztő, a  Miskolci Bölcsész Egyesület alapító elnöke 
részére,

a szervetlen és az analitikai kémia területén folytatott közel három évtizedes, kiemelkedő
kutatói-oktatói munkája elismeréseként
dr. Gyémánt Gyöngyi vegyész, a  Debreceni Egyetem Természettudományi és Technológiai Kar Kémiai Intézete 
Szervetlen és Analitikai Kémiai Tanszékének egyetemi docense részére,

a határon túli magyarok gyógykezelésének támogatása, valamint testi-lelki egészségének megóvása érdekében 
több mint negyedszázada elhivatottan végzett munkája elismeréseként
Győri Józsefné, a Kőszikla Alapítvány munkatársa részére,

a Vasi Szemle című tudományos és kulturális folyóirat főszerkesztőjeként végzett példaértékű munkája, valamint 
könyvkiadói tevékenysége elismeréseként
dr. Gyurácz Ferenc író, a Vasi Szemle nyugalmazott főszerkesztője, a Magyar Nyugat Könyvkiadó vezetője részére,
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több évtizedes lelkipásztori szolgálata során a  szórványmagyarság közösséggé kovácsolása, valamint vallási és 
nemzeti identitásának megmaradása érdekében végzett tevékenysége elismeréseként
Hajdu János főesperes, szentszéki tanácsos, a sepsiszentgyörgyi III. Szent Benedek Plébánia plébánosa részére,

a korszerű erdőművelési eljárások rendszerszintű bevezetése, valamint az  Erdészeti Lapok újraindítása és 
digitalizálása érdekében végzett példaértékű munkája elismeréseként
Haraszti Gyula, az  Ipoly Erdő Zrt. műszaki és erdőgazdálkodási vezérigazgató-helyettese, az  Erdészeti Lapok 
Szerkesztőbizottságának elnöke részére,

a magyarországi ferences templomok és kolostorok történetének kutatása, dokumentálása, valamint az  épületek 
helyreállítása, felújítása, illetve funkcióbővítése érdekében végzett több évtizedes, értékőrző munkája 
elismeréseként
Harsányi István építészmérnök, a Magyarok Nagyasszonya Ferences Rendtartomány korábbi főépítésze részére,

több évtizede kimagasló színvonalon, innovatív szemlélettel végzett pedagógusi és intézményvezetői munkája, 
valamint a Szolnokon élő fiatalok tehetséggondozásában vállalt szerepe elismeréseként
Hegyiné Mladoniczki Éva, a  Szandaszőlősi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola intézményvezetője, 
a Nemzeti Pedagógus Kar megyei elnöke részére,

több évtizedes művészi és zenepedagógusi pályafutása, valamint a  XIX. századi magyar zeneszerzők 
megismertetését, illetve a kortárs magyar művek bemutatását szolgáló, példaértékű tevékenysége elismeréseként
Horváth Anikó Liszt Ferenc-díjas csembaló- és zongoraművész, a  Clavicembalo Alapítvány elnöke, a  Liszt Ferenc 
Zeneművészeti Egyetem nyugalmazott egyetemi docense részére,

kiemelkedő kutatói-oktatói és vezetői tevékenysége, valamint a természettudományos tanárképzés országos szintű 
reformjának koordinációjában betöltött szerepe elismeréseként
dr. Horváth Erzsébet geográfus, az  Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Kar Földrajz- és 
Földtudományi Intézete Természetrajzi Tanszékének egyetemi docense részére,

több mint három évtizedes, példaértékű bírói pályafutása elismeréseként
dr. Horváth Mária Sarolta, a Miskolci Törvényszék nyugalmazott bírája, címzetes táblabíró részére,

számos műemlék épület igényes felújítását, illetve rekonstrukcióját magába foglaló, több évtizedes munkája 
elismeréseként
H. Nándori Klára Ybl Miklós-díjas építészmérnök, a déBert Építészek Kft. ügyvezetője részére,

a fenntartható energetika területén végzett, nemzetközi szinten is kiemelkedő kutatómunkája, valamint 
a felsőoktatás és az ipar közötti együttműködések kialakítását szolgáló tevékenysége elismeréseként
dr. Imre Attila Rikárd fizikus, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi 
Egyetem tanszékvezető egyetemi tanára részére,

a botanika szakterületén folytatott hat évtizedes kutatói-oktatói és ismeretterjesztő munkája, a  Kárpát-medence 
élővilágának megismertetését szolgáló expedíciók szervezésében vállalt szerepe, valamint jelentős publikációs 
tevékenysége elismeréseként
dr. Isépy István botanikus, az  Eötvös Loránd Tudományegyetem Botanikus Kertjének korábbi igazgatója és 
az egyetem volt egyetemi docense részére,

két évtizede lelkiismeretesen és elkötelezetten végzett tiszteletbeli konzuli munkája elismeréseként
dr. Ivo Staničić, Magyarország spliti tiszteletbeli konzulja részére,

a magyar tanító- és óvodapedagógus-képzésben végzett három évtizedes, kiemelkedő oktatói tevékenysége, 
valamint a romológia területén elért kutatási eredményei elismeréseként
dr. Jenei Terézia, a Nyíregyházi Egyetem Óvó- és Tanítóképző Intézetének főiskolai tanára részére,

jelentős szakmai és intézményvezetői munkája, valamint az egészségügyi közéletben vállalt szerepe elismeréseként
dr. Juhász György András Batthyány-Strattmann László-díjas szülész-nőgyógyász szakorvos, a  csepeli Tóth Ilona 
Egészségügyi Szolgálat nyugalmazott főigazgatója részére,

Magyarország külföldi jó hírnevének erősítését szolgáló, valamint a  magyar állampolgárokat Törökországban 
hatékonyan és önzetlenül segítő tevékenysége elismeréseként
Kaan Karakaya, Magyarország antalyai tiszteletbeli konzulja részére,
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az építészetelmélet, illetve a műemlékfelmérés és -tervezés területén végzett közel fél évszázados kutatói-oktatói és 
szakmai munkája elismeréseként
Kalmár Miklós építészmérnök, a  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Építészmérnöki Kara 
Építészettörténeti és Műemléki Tanszékének címzetes egyetemi tanára részére,

a görögkatolikus hívek és zarándokok lelkipásztori ellátását, valamint a  Máriapócsi Nemzeti Kegyhely 
infrastrukturális megújítását szolgáló tevékenysége elismeréseként
Kapin István, a Debreceni Görögkatolikus Parókia parókusa részére,

a tüdő- és szívgyógyászat területén elért tudományos eredményei, valamint a  ritka tüdőbetegségben szenvedők 
gyógyítása érdekében végzett kiemelkedő szakmai és társadalmi tevékenysége elismeréseként
dr. Karlócai Kristóf András kardiológus, a Semmelweis Egyetem Pulmonológiai Klinikájának főorvosa részére,

példamutató és eredményes kutatói-oktatói munkája, valamint tudományszervező és tehetséggondozó 
tevékenysége elismeréseként
dr. Kathó Ágnes, a  Magyar Tudományos Akadémia doktora, a  Debreceni Egyetem Természettudományi és 
Technológiai Kar Kémiai Intézete Fizikai Kémiai Tanszékének nyugalmazott tudományos főmunkatársa részére,

a magyar–francia kapcsolatok erősítésében, valamint a  fehérvárcsurgói nemzetközi kulturális és tudományos 
találkozópont létrehozásában vállalt szerepe elismeréseként
Károlyi Angelica, a Károlyi József Alapítvány kulturális igazgatója részére,

nemzetközileg is elismert kutatói és kutatásszervezői munkája, valamint több évtizedes, kimagasló színvonalú 
oktatói és egyetemi vezetői tevékenysége elismeréseként
dr. Keglevich György Tibor vegyészmérnök, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Vegyészmérnöki és 
Biomérnöki Kara Szerves Kémia és Technológia Tanszékének egyetemi tanára részére,

a Coop Gazdasági Csoportnál folytatott több évtizedes, kiemelkedő vezetői munkája elismeréseként
Kelemen János, a Coop Szeged Zrt. elnök-vezérigazgatója részére,

a Széchenyi István Főiskola egyetemi akkreditációját megalapozó munkája, valamint az  Automatizálási Tanszéken 
folytatott magas szintű tudományos kutatói és szervezőtevékenysége elismeréseként
dr. Keresztes Péter Mihály villamosmérnök, a  Széchenyi István Egyetem Gépészmérnöki, Informatikai és 
Villamosmérnöki Kara Automatizálási Tanszékének korábbi egyetemi docense, tanszékvezetője részére,

Magyarország jó hírnevének erősítésében vállalt szerepe, valamint a  Texasban élő magyarság körében végzett 
lelkipásztori munkája és a nemzeti hagyományok megőrzését segítő szolgálata elismeréseként
Kereszty Rókus ciszterci szerzetes, a dallasi Miasszonyunk Ciszterci Apátság lelkésze részére,

az építőmérnöki szakterületen folytatott kiemelkedő kutatói-oktatói tevékenysége, valamint az  oktatásszervezés, 
illetve a szakmai utánpótlás nevelése érdekében végzett munkája elismeréseként
Keszeyné dr. Say Emma építőmérnök, az  Óbudai Egyetem Ybl Miklós Építéstudományi Kar Építőmérnöki Intézete 
Geotechnikai és Tartószerkezeti Tanszékének egyetemi docense részére,

a genfi magyar közösségért végzett több évtizedes munkája, valamint az  1956-os forradalom és szabadságharc 
emlékének ápolását, illetve a magyar–svájci egyházi kapcsolatok erősítését szolgáló tevékenysége elismeréseként
Kiss-Borlase Egon, a Genfi Magyar Egyesület tiszteletbeli elnöke, a G. Salerno & Associes SA elnöke, a Genfi Magyar 
Protestáns Gyülekezet gondnoka részére,

a magyarországi szalézi iskolák jogi és pedagógiai munkájának megalapozásában, valamint a XXI. századi modern 
egyházi szakképzés magyarországi megvalósításában vállalt szerepe, továbbá a  halmozottan hátrányos helyzetű 
fiatalokért végzett több évtizedes munkája elismeréseként
Koblencz Attila, a  Szalézi Intézmény Fenntartó képviselője, a  Don Bosco Keresztény Pedagógiai Szakkollégium 
vezetője részére,

több évtizeden át elhivatottan végzett, a nehéz körülmények között élők felé is mély empátiával forduló gyógyító 
tevékenysége elismeréseként
dr. Kocsis Gabriella fogorvos, szájsebész, az Ép Fogakért Bt. tulajdonosa részére,
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közel négy évtizedes, elméleti és gyakorlati téren egyaránt kiemelkedő felkészültséggel végzett, példaértékű 
ügyészi és vezetői tevékenysége elismeréseként
Komárominé dr. Horváth Ilona Ildikó legfőbb ügyészségi tanácsos, a  Legfőbb Ügyészség Büntetőbírósági Ügyek 
Főosztálya Törvényességi Ügyek Osztályának osztályvezető ügyésze részére,

több mint három évtizedes, kiemelkedő kutatói-oktatói munkája, valamint az egyetemi oktatásszervezésben vállalt 
szerepe elismeréseként
dr. Kondorosy Előd István agrármérnök, a  Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem Georgikon Campusának 
egyetemi tanára részére,

több mint négy évtizedes szakmai pályafutása során végzett kiemelkedő színvonalú vezetői és szervezőmunkája 
elismeréseként
Kosztyu János András, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Képzési, Egészségügyi és Kulturális Intézetének nyugalmazott 
igazgatója részére,

a gyermekvédelmi gondoskodásban élők, valamint a  rászoruló családok megsegítése érdekében végzett 
példaértékű munkája elismeréseként
Kothencz János szociológus, a Szeged-Csanádi Egyházmegye Szent Ágota Gyermekvédelmi Szolgáltató főigazgatója 
részére,

a mozgáskorlátozott emberek méltóságának megőrzése, illetve önrendelkező életének megteremtése érdekében 
végzett több évtizedes, példaértékű szakmai és érdekvédelmi munkája elismeréseként
Kovács Ágnes, a Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetsége és a Fogyatékos Emberek Szervezeteinek 
Tanácsa elnöke részére,

az egészségügyi alap- és szakellátás területén elkötelezetten végzett négy évtizedes szakmai és vezetői munkája 
elismeréseként
dr. Kovács Éva fogorvos, Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Egészségügyi és Bölcsődei Igazgatóságának 
igazgatóhelyettese, egészségügyi intézményegység-vezetője részére,

az észak-amerikai diaszpórában élő magyarság megmaradása, valamint a Kárpát-medencei magyar közösségekkel 
való kapcsolattartás biztosítása érdekében végzett fáradhatatlan tevékenysége elismeréseként
Koválszki Peter Antal orvos, az amerikai egyesült államokbeli Magyar Baráti Közösség elnöke részére,

a geológia területén folytatott közel négy évtizedes, kimagasló kutatói-oktatói tevékenysége, valamint a  szakmai 
utánpótlás nevelésében vállalt kiemelkedő szerepe elismeréseként
dr. Kozák Miklós László geológus mérnök, a Debreceni Egyetem Természettudományi és Technológiai Kara Ásvány- és 
Földtani Tanszékének korábbi egyetemi docense részére,

kiemelkedő kutatói-oktatói munkája, nemzetközi tudományos projektek megvalósításában vállalt szerepe, valamint 
a magyar és az angol nyelvű oktatás-, illetve tudományszervezés területén elért jelentős eredményei elismeréseként
dr. Kozma László matematikus, a Debreceni Egyetem Természettudományi és Technológiai Kar Matematikai Intézete 
Geometriai Tanszékének egyetemi docense részére,

több évtizeden át magas színvonalon végzett oktatói-nevelői munkája, valamint intézményalapítói tevékenysége 
elismeréseként
Kőszeghy Tamásné nyugalmazott tanár, evangélikus teológus, a Máriaremete-Hidegkúti Ökumenikus Általános Iskola 
alapítója és volt igazgatója részére,

kiemelkedő artistaművészi pályafutása, valamint a  magyar cirkuszművészet külföldi népszerűsítése érdekében 
végzett példaértékű munkája elismeréseként
Kristóf Krisztián Hortobágyi Károly-díjas artistaművész, zsonglőr, a  Recirquel Társulat nemzetközi menedzsere 
részére,

a családjog elismert szakértőjeként végzett több évtizedes, kiemelkedő szakmai igényességet tükröző bírói 
munkája, valamint a  gyermekközpontú igazságszolgáltatás területén folytatott lelkiismeretes tevékenysége 
elismeréseként
dr. Kristófné dr. Kontra Erzsébet Márta, a Pesti Központi Kerületi Bíróság nyugalmazott csoportvezető bírója részére,
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az anyagtudományok területén végzett több mint három évtizedes, kiemelkedő kutatói-oktatói munkája, valamint 
aktív szakmai közéleti tevékenysége elismeréseként
dr. Kristófné dr. Makó Éva vegyészmérnök, a  Pannon Egyetem Mérnöki Kara Műszaki Tudományok Kutató-Fejlesztő 
Központjának egyetemi docense részére,

a műszaki felsőoktatás területén végzett több évtizedes, kimagasló kutatói-oktatói és oktatásszervezői munkája 
elismeréseként
dr. Kuki Ákos villamosmérnök, a  Debreceni Egyetem Természettudományi és Technológiai Kar Kémiai Intézete 
Alkalmazott Kémiai Tanszékének egyetemi docense részére,

a családközpontú pszichiátriai ellátási modell kidolgozásában és működtetésében betöltött jelentős szerepe, 
különösen a  várandósság alatt fellépő, illetve a  szülést követően kialakuló pszichés betegségek kezelése terén 
végzett munkája elismeréseként
dr. Kurimay Tamás Batthyány-Strattmann László-díjas pszichiáter, pszichoterapeuta, addiktológus, 
az  Észak-Közép-budai Centrum, Új Szent János Kórház és Szakrendelő Budai Családközpontú Lelki Egészség 
Centrumának osztályvezető főorvosa, az Eötvös Loránd Tudományegyetem címzetes egyetemi tanára részére,

Mindszenty József bíboros kultuszának terjesztésében vállalt szerepe, valamint a  kommunista diktatúra idején 
lerombolásra ítélt magyar kulturális és környezeti értékek megőrzését szolgáló tevékenysége elismeréseként
Lipthay Antal Miklós, a Pro Arte et Natura Alapítvány alapítója részére,

hazánk épített kulturális örökségének megőrzését és gazdagítását szolgáló több évtizedes, magas színvonalú 
munkája elismeréseként
Lucza Gyula építész, műszaki ellenőr, a Magorkút Kft. ügyvezetője részére,

a nemzetközi és a  hazai zenekari, illetve kamarazenei hangversenyéletben betöltött jelentős szerepe, valamint 
a magyar klasszikus zenei kultúra ápolását szolgáló példaértékű munkája elismeréseként
Ludmány Emil brácsaművész, a Pécsi Tudományegyetem Művészeti Kar Zeneművészeti Intézete Vonós hangszerek 
Tanszékének egyetemi docense részére,

nemzetközileg is elismert tudományos tevékenysége, a kváziöröklődő és rétegzett algebrák elmélete terén végzett 
kutatásai, valamint több évtizedes, kiemelkedő oktatói és tehetséggondozó munkája elismeréseként
dr. Lukács Erzsébet matematikus, a  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Természettudományi Kar 
Matematika Intézete Algebra Tanszékének egyetemi docense részére,

a festészet és a  grafika oktatása területén végzett három évtizedes művészetpedagógiai és tehetséggondozó 
tevékenysége, valamint kulturális szervezőmunkája elismeréseként
Lukács Gábor festőművész, a Nyíregyházi Egyetem Vizuális Kultúra Intézetének főiskolai docense részére,

a roma fiatalok felzárkóztatását segítő nevelői és pasztorációs tevékenysége, valamint lelki gondozói szolgálata 
elismeréseként
Makkai László görögkatolikus áldozópap, a  Görögkatolikus Felsőoktatási és Kulturális Diákotthon és Roma 
Szakkollégium igazgatója, egyetemi lelkész, a Miskolci Egyházmegye volt cigánypasztorációs helynöke részére,

Magyarország jó hírnevének erősítésében vállalt szerepe, valamint a  texasi magyar hívek körében végzett 
lelkipásztori szolgálata elismeréseként
Marton Bernát ciszterci szerzetes, a dallasi Miasszonyunk Ciszterci Apátság lelkésze, zirci perjel részére,

több évtizedes teológusi és pedagógusi pályája, valamint Márton Áron püspök emlékének ápolásában vállalt 
szerepe elismeréseként
dr. Marton József Fraknói Vilmos-díjas egyháztörténész, pápai prelátus, nagyprépost, a  kolozsvári Babeş–Bolyai 
Tudományegyetem Római Katolikus Teológiai Karának alapítója és professor emeritusa, a Sapientia Erdélyi Magyar 
Tudományegyetem alapító kuratóriumának tagja részére,

a fémtan területén folytatott három évtizedes, kimagasló kutatói-oktatói munkája, valamint a  mikroszerkezet-
vizsgálat nemzetközileg is elismert szakértőjeként végzett iskolateremtő munkája elismeréseként
dr. Mertinger Valéria kohómérnök, anyagtudományi mérnök-fizikus, a  Magyar Tudományos Akadémia doktora, 
a  Miskolci Egyetem Műszaki Anyagtudományi Kara Fémtani, Képlékenyalakítási és Nanotechnológiai Intézetének 
intézetigazgatója, egyetemi tanár részére,
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a hazai műemlékvédelem területén végzett több évtizedes, kiemelkedő oktatói és vezetői munkája, különösen 
a műemlékvédelmi szakmérnökök képzésében végzett tevékenysége elismeréseként
dr. Mezős Tamás építőmérnök, műemlékvédelmi szakmérnök, a  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi 
Egyetem Építészmérnöki Kara Építészettörténeti és Műemléki Tanszékének egyetemi tanára, az  M&M Architektész 
Építésziroda Kft. ügyvezetője, vezető tervezője részére,

több évtizeden keresztül kiemelkedő színvonalon, mély elhivatottsággal végzett ügyészi és vezetői tevékenysége 
elismeréseként
dr. Miklósné dr. Magyar Márta címzetes fellebbviteli főügyészségi ügyész, a Somogy Megyei Főügyészség Civil Ügyek 
Csoportjának főügyészségi csoportvezető ügyésze részére,

több évtizedes kutatói-oktatói és kultúraközvetítői tevékenysége elismeréseként
dr. Minorics Marianna Tünde, a Pécsi Tudományegyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar Humán Fejlesztési 
és Művelődéstudományi Intézete Művelődéstudományi Tanszékének adjunktusa részére,

a magyar családok és a magzati élet védelme érdekében végzett aktív társadalmi tevékenysége elismeréseként
Mohayné Keresztes Ilona újságíró, szerkesztő, műsorvezető, az Egy.hu internetes oldal munkatársa, a Kossuth Rádió 
volt munkatársa részére,

a Mezőkövesden élők egészségének megőrzése érdekében végzett több évtizedes, példaértékű gyógyítómunkája 
elismeréseként
dr. Molnár Károly, Mezőkövesd 7. számú Háziorvosi Rendelőjének háziorvosa részére,

a Nógrád megyében élő, hátrányos helyzetű gyermekek tehetséggondozása területén végzett példaértékű 
gyógypedagógusi és intézményvezetői tevékenysége elismeréseként
Murányi Sándor logopédus, oligrofrén- és pszichopedagógus, az Illyés Gyuláné Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola és 
Készségfejlesztő Iskola nyugalmazott intézményvezetője, címzetes igazgatója részére,

a hazai mérnöktársadalom érdekében végzett munkája, valamint a  kormányzati energetikai projektek szakmai 
támogatásában és a köztestületek eredményes együttműködésének előmozdításában vállalt szerepe elismeréseként
Nagy Gyula okleveles gépészmérnök, a Magyar Mérnöki Kamara elnöke részére,

Pécs város és a  régió kulturális életének fejlesztéséhez jelentős mértékben hozzájáruló több évtizedes, értékőrző 
tevékenysége elismeréseként
Nagy Sándor közművelődési szakember, a Pécsi Ifjúsági Ház nyugalmazott címzetes főigazgatója részére,

példaértékű sportolói pályafutása során elért világraszóló eredményei, sportvezetői munkája, valamint az Olimpiai 
Bajnokok Klubjában folytatott társadalmi tevékenysége elismeréseként
dr. Nébald György olimpiai bajnok és hatszoros világbajnok kardvívó részére,

a Kárpát-medencében élő magyarság népművészeti és nemzeti értékeinek megőrzése érdekében végzett munkája 
elismeréseként
Németh István népzenegyűjtő, a  Magyar Tudományos Akadémia Bölcsészettudományi Kutatóközpontja 
Zenetudományi Intézetének nyugalmazott munkatársa részére,

a magyar és az  európai kórusirodalom remekműveinek, illetve előadói hagyományainak népszerűsítése, 
valamint az  új magyar kórusművek bemutatása érdekében végzett nagy hatású zenepedagógusi tevékenysége 
elismeréseként
dr. Ordasi Péter Liszt Ferenc-díjas karnagy, a Debreceni Egyetem Zeneművészeti Karának főiskolai tanára részére,

a kertészeti kutatásokban elért eredményei, valamint több évtizedes oktatói pályája elismeréseként
dr. Orlóci László, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Füvészkertjének igazgatója, a Magyar Agrár- és Élettudományi 
Egyetem Dísznövénytermesztési és Zöldfelület-gazdálkodási Kutatócsoportjának tudományos főmunkatársa, 
a Budapesti Corvinus Egyetem és a Szent István Egyetem címzetes egyetemi docense részére,

hazánk épített kulturális örökségének megőrzését szolgáló szakmai tevékenysége, valamint számos református 
szakrális és oktatási épület tervezését magába foglaló, magas színvonalú munkája elismeréseként
Ónodi-Szabó Lajos építészmérnök, a Bicske Építő Kft. ügyvezetője, vezető tervezője részére,
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a magyar egészségügyi felsőoktatás fejlesztését szolgáló vezetői munkája, valamint az  egészségügy digitális 
innovációinak bevezetését támogató tevékenysége elismeréseként
dr. Ónodi-Szűcs Zoltán Gusztáv orvos, a Debreceni Egyetem Klinikai Központjának megbízott stratégiai és gazdasági 
alelnöke, korábbi egészségügyért felelős államtitkár részére,

a grafika és a design területén végzett több évtizedes, nemzetközi szinten is elismert munkája elismeréseként
Palotai Gábor grafikusművész, a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem címzetes egyetemi tanára részére,

több évtizedes lelkészi szolgálata és egyetemi oktatói tevékenysége, valamint a bibliai teológiát, az istentisztelet- és 
kultusztörténetet, illetve a liturgikát nagy jelentőségű művekkel és kutatási eredményekkel gazdagító tudományos 
és publikációs tevékenysége elismeréseként
dr. Pap Ferenc református lelkész, a  Károli Gáspár Református Egyetem Tanítóképző Főiskolai Karának dékánja, 
Alapozó Teológiai Tanszékének tanszékvezetője, a  Hittudományi Kar Újszövetségi Tanszékének egyetemi tanára 
részére,

a vízügyi ágazatban végzett több évtizedes, kimagasló szakmai tevékenysége elismeréseként
dr. Papp Mária közgazdász, a Magyar Víz- és Szennyvíztechnikai Szövetség Felügyelő Bizottságának elnöke részére,

a magyar közjegyzőség fejlesztésében, illetve a  közjegyzői hivatás modernkori és jövőbeli szerepének 
meghatározásában vállalt szerepe, valamint magas színvonalú szakmai tevékenysége elismeréseként
dr. Parti Tamás közjegyző, a  Budapesti Közjegyzői Kamara elnöke, a  Magyar Országos Közjegyzői Kamara 
elnökhelyettese részére,

három évtizedes, kiemelkedő kutatói-oktatói, tudományszervezői és -diplomáciai tevékenysége, valamint 
a tudományos utánpótlás nevelésében vállalt szerepe elismeréseként
dr. Pálfi György biológus, a  Szegedi Tudományegyetem Természettudományi és Informatikai Kar Biológiai Intézete 
Embertani Tanszékének tanszékvezetője, egyetemi docens részére,

több évtizede lelkiismeretesen végzett, kiemelkedő gyógyító- és kutatómunkája elismeréseként
dr. Pálos Gábor belgyógyász, infektológus, az  Észak-Közép-budai Centrum, Új Szent János Kórház és Szakrendelő 
főorvosa, a Semmelweis Egyetem címzetes egyetemi docense részére,

a neurológia területén elért szakmai eredményei, valamint a Szentendrén élők egészségének megóvása érdekében 
végzett fáradhatatlan munkája elismeréseként
dr. Pázmány Annamária pszichiáter, neurológus, egészségügyi szakközgazdász, Szentendre Város Egészségügyi 
Intézményeinek nyugalmazott főigazgatója részére,

a magyar érdekek brazíliai képviseletében vállalt szerepe, valamint a  két ország kapcsolatainak fejlesztése 
érdekében végzett több évtizedes tevékenysége elismeréseként
Pereira Ruttkay Veronica, Magyarország Porto Alegre-i tiszteletbeli főkonzulja részére,

a dallasi Miasszonyunk Ciszterci Apátság és Előkészítő Iskola magyar identitásának megőrzése érdekében végzett 
több évtizedes lelkipásztori és oktatói munkája elismeréseként
Peter Albert Verhalen ciszterci szerzetes, a dallasi Miasszonyunk Ciszterci Apátság apátja részére,

közel három évtizedes, magas szintű közjegyzői munkája, valamint kamarai közéleti szerepvállalása elismeréseként
dr. Petraskó István közjegyző, a  Miskolci Közjegyzői Kamara elnöke, a  Magyar Országos Közjegyzői Kamara 
elnökhelyettese részére,

több évtizedes, kimagasló kutatói-oktatói munkája, valamint a  Debreceni Egyetem felsőoktatási stratégiájának 
kialakítása és fejlesztése érdekében végzett eredményes vezetői tevékenysége elismeréseként
dr. Pintér Ákos matematikus, a  Magyar Tudományos Akadémia doktora, a  Debreceni Egyetem általános 
rektorhelyettese, a  Természettudományi és Technológiai Kar Matematikai Intézete Algebra és Számelmélet 
Tanszékének egyetemi tanára részére,

a színháztudomány mint egyetemi diszciplína elismertetését szolgáló negyedszázados munkája, valamint a magyar 
dráma és színjátszás történetének kutatása, illetve oktatása terén végzett tevékenysége elismeréseként
dr. Pintér Márta Zsuzsanna irodalom- és színháztörténész, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, az Eszterházy 
Károly Egyetem Bölcsészettudományi és Művészeti Karának dékánja, a  Nyelv- és Irodalomtudományi Intézet 
Irodalomtudományi Tanszékének tanszékvezető egyetemi tanára részére,
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több évtizedes, magas színvonalú szakmai munkája, valamint az  Egyetem múzeumának felvirágoztatásában 
betöltött jelentős szerepe elismeréseként
dr. Ráczné dr. Schneider Ildikó erdőmérnök, a  Soproni Egyetem Erdőmérnöki Kara Erdészeti, Faipari és 
Földméréstörténeti Gyűjteményének volt igazgatója részére,

a Vácon és környékén élők egészségügyi ellátása érdekében kiemelkedő szakmai tudással, példaértékű 
hivatástudattal végzett, több mint négy évtizedes munkája elismeréseként
Rusvay Balázs Kálmán, az Országos Mentőszolgálat Váci Mentőállomásának nyugalmazott vezető mentőtisztje részére,

több évtizedes kórházfejlesztői és gyógyítómunkája, valamint az erdélyi magyar közösség megmaradását szolgáló 
tevékenysége elismeréseként
Sándor József ortopéd-traumatológus főorvos, a  sepsiszentgyörgyi Dr. Fogolyán Kristóf Megyei Sürgősségi Kórház 
nyugalmazott kórházigazgatója részére,

több mint két évtizedes, magas színvonalú közjegyzői munkája, valamint kamarai közéleti szerepvállalása 
elismeréseként
dr. Sándor József közjegyző, a Szegedi Közjegyzői Kamara elnöke részére,

az egyetemes, illetve a  magyar külpolitika- és diplomáciatörténet területén folytatott, különösen az  Antall József 
vezette kormány külpolitikáját és diplomáciáját bemutató munkája, valamint a  hiánypótló Diplomáciai lexikon 
összeállításában vállalt szerepe elismeréseként
dr. Sáringer János történész, a  Budapesti Gazdasági Egyetem Külkereskedelmi Kara Nemzetközi Kapcsolatok 
Tanszékének egyetemi docense, a  Budapesti Gazdasági Egyetem Társadalomtudomány és Pedagógia Intézetének 
vezetője részére,

több évtizedes, példaértékű előadóművészi tevékenysége, valamint a  Debreceni Egyetemen végzett magas 
színvonalú zenepedagógusi munkája elismeréseként
dr. Sárosi György brácsaművész-tanár, a  Debreceni Egyetem Zeneművészeti Kara Vonós Tanszékének egyetemi 
docense részére,

a kárpátaljai magyarság megmaradását szolgáló karitatív tevékenysége, valamint a pátyi Szent II. János Pál-templom 
felépítése érdekében végzett önzetlen szervező- és építőmunkája elismeréseként
Schumicky András Jenő gépészmérnök, az SCH-PS Kft. ügyvezető igazgatója, külügyminiszteri diplomáciai megbízott 
részére,

az orvosi hivatás és a beteg emberek gyógyítása iránti példaértékű elkötelezettséggel végzett házi- és üzemorvosi 
munkája elismeréseként
dr. Sipos Gyula háziorvos, a Dr. Sipos Egészségügyi Szolgáltató Bt. ügyvezetője részére,

több évtizedes, kimagasló színvonalú forgatókönyvírói, produceri és rendezői tevékenysége, valamint Márai Sándor 
életét bemutató népszerű filmes adaptációi elismeréseként
Sipos József filmrendező, producer, forgatókönyvíró, a PCN Kommunikációs Kft. ügyvezetője részére,

a Bükkábrányban élők egészségének megőrzése érdekében fél évszázada elhivatottan végzett gyógyítómunkája 
elismeréseként
dr. Siska Judit Magdaléna, a Bükkábrányi Orvosi Rendelő háziorvosa részére,

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye közrendjének és közbiztonságának megőrzése érdekében végzett több évtizedes 
tevékenysége elismeréseként
Somogyi János, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Polgárőr Szövetség elnöke részére,

az agrár-felsőoktatás területén végzett több évtizedes munkája, élelmiszermérnökök generációinak széles körű 
elméleti és gyakorlati képzésében elért eredményei elismeréseként
dr. Somogyi László Géza élelmiszermérnök, az egykori Kertészeti és Élelmiszeripari Egyetem Gabona és Iparinövény 
Technológia Tanszékének tanszékvezetője részére,

közel három évtizedes oktatói, témavezetői és kutatás-fejlesztési tevékenysége, valamint a  Pannon Egyetem 
érdekében végzett kimagasló vezetői munkája elismeréseként
Starkné dr. Werner Ágnes, a  Pannon Egyetem Műszaki Informatikai Karának dékánhelyettese, Villamosmérnöki és 
Információs Rendszerek Tanszékének egyetemi docense részére,
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a hazai közúthálózat, különösen a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei közutak üzemeltetése és fenntartása érdekében 
végzett több évtizedes, kiemelkedő munkája elismeréseként
Stoll Gábor Péter, a  Magyar Közút Nonprofit Zrt. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Igazgatóságának nyugalmazott 
megyei igazgatója részére,

több évtizedes, kimagasló kutatói-oktatói munkája, valamint az  idegen nyelvi mérés-értékelés, illetve 
a nyelvvizsgáztatás területén végzett, nemzetközileg is elismert tevékenysége elismeréseként
dr. Szabó Gábor, a  Pécsi Tudományegyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar Anglisztika Intézete Angol 
Alkalmazott Nyelvészeti Tanszékének egyetemi docense részére,

a hazai labdarúgósportban játékosként elért rendkívüli eredményei, valamint edzői és sportvezetői pályafutása 
elismeréseként
Szalay Miklós olimpiai bajnok labdarúgó, edző, a  Salgótarjáni Városi Sport és Létesítmény Igazgatóság egykori 
sportszakmai igazgatóhelyettese részére,

több évtizedes, magas színvonalú oktatói tevékenysége, valamint a  műszaki szakképzés fejlesztésében vállalt 
meghatározó szerepe elismeréseként
Szaniszló Róbert nyugalmazott mérnök részére,

az ortopédia területén elért, nemzetközi szinten is kiemelkedő szakmai eredményei, valamint a  magyarországi 
csont- és lágyrésztumor-ellátás megteremtőjeként és irányítójaként végzett kimagasló színvonalú munkája 
elismeréseként
dr. Szendrői Miklós ortopéd sebész, a Semmelweis Egyetem Ortopédiai Klinikájának egyetemi tanára részére,

a hazai közgazdaság-tudományi felsőoktatás és tudományszervezés területén végzett több évtizedes, kiemelkedő 
tevékenysége, valamint Csömör közösségi életében vállalt aktív közéleti szerepe elismeréseként
dr. Szennyessy Judit közgazdász, az Edutus Egyetem professor emeritája részére,

Budapest főváros jelentős műemlékeinek felújítása érdekében végzett magas színvonalú munkája, valamint 
az evangélikus egyház szolgálatát önzetlenül segítő tevékenysége elismeréseként
Szepesfalvy Ákos építőmérnök, a  HaNSa Építőipari Fővállalkozási, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 
projektmenedzsere részére,

a kolozsvári magyar nyelvészet területén végzett tudományos, oktatói és publikációs tevékenysége elismeréseként
Szilágyi N. Sándor nyelvtudományi szakíró, szerkesztő, közéleti író, a  Babeş–Bolyai Tudományegyetem Magyar és 
Általános Nyelvészeti Tanszékének nyugalmazott egyetemi tanára részére,

a Kárpát-medence pókfaunájának kutatásában elért, nemzetközi szinten is kiemelkedő eredményei, kimagasló 
színvonalú oktatói munkája, valamint ismeretterjesztő tevékenysége elismeréseként
dr. Szinetár Csaba Miklós, az  Eötvös Loránd Tudományegyetem Savaria Egyetemi Központ Berzsenyi Dániel 
Pedagógusképző Központja Biológia Tanszékének főiskolai tanára részére,

a magyar–német együttműködés fejlesztését, valamint a két nép közötti barátság ápolását szolgáló tevékenysége 
elismeréseként
dr. Szörényi Erzsébet, a Rajna–Ruhr-vidéki Német–Magyar Társaság alelnöke részére,

az 1956-os forradalomban vállalt aktív szerepe, valamint a  szabadságharc emlékének megőrzését sokrétűen 
szolgáló tevékenysége elismeréseként
Szűcs Lászlóné, az  1956 Öröksége Alapítvány alapító tagja és elnöke, a  Magyar Politikai Foglyok Szövetségének 
humánpolitikai elnökhelyettese részére,

a halál közelségével és a gyász fájdalmának terhével küzdőknek nyújtott önfeláldozó segítsége, több évtizedes lelki 
gondozói munkája elismeréseként
Tegzes Katalin, a Segítő Nővérek Kongregációjának szerzetesnővére, pasztorális asszisztens, a gyászolók lelki segítője 
részére,

kiemelkedő műfordítói pályája, valamint a  magyar irodalom lengyelországi népszerűsítése és a  fiatal műfordítók 
oktatása terén végzett több évtizedes munkája elismeréseként
Teresa Worowska műfordító, filológus, a Magyar Diplomáciai Akadémia oktatója részére,
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a pasaréti református közösségben végzett több évtizedes házasság- és családgondozói szolgálata, valamint 
példaértékű egészségügyi pályafutása elismeréseként
dr. Tolnay Lajos szülész-nőgyógyász szakorvos, a  Magyar Irgalmasrend Budai Irgalmasrendi Kórháza Keresztény 
Családi Centrum Nőgyógyászati Szakrendelésének ambulanciavezető főorvosa részére,

a közlekedésmérnök-képzés területén végzett magas színvonalú oktatói és tehetséggondozó tevékenysége 
elismeréseként
dr. Tóth János, a  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kara 
Közlekedéstechnológiai és Közlekedésgazdasági Tanszékének tanszékvezetője részére,

öt évtizedes, kiemelkedő alkotóművészi pályafutása elismeréseként
Tóth László ötvös, tervezőgrafikus-művész, a Műtér Kft. ügyvezetője részére,

a magyarországi mongolisztika tudományos eredményeinek bemutatása és fordítása, valamint a  mongol nyelv 
oktatása területén végzett több évtizedes munkája elismeréseként
Tsedev Unurbayan, a  Mongol Pedagógiai Egyetem egyetemi tanára, az  Eötvös Loránd Tudományegyetem 
Bölcsészettudományi Kara Mongol és Belső-ázsiai Tanszékének volt mongol nyelvi lektora részére,

az 1956-os forradalomban és szabadságharcban tanúsított bátor helytállása, valamint a  magashegyi vadászat 
népszerűsítésében, illetve a hazai vadászat nemzetközi hírnevének erősítésében elért eredményei elismeréseként
Ugray Tamás magashegyi vadász, író, a Torontói Magyar Ház volt alelnöke részére,

magas szakmai színvonalon végzett, több évtizedes közjegyzői tevékenysége, valamint kamarai közéleti 
szerepvállalása elismeréseként
dr. Ujj József közjegyző, a Pécsi Közjegyzői Kamara elnöke részére,

a modern egészségpszichológia kutatása, oktatása, valamint kutatási módszereinek és gyakorlatának népszerűsítése 
érdekében végzett munkája elismeréseként
dr. Urbán Róbert pszichológus, a  Magyar Tudományos Akadémia doktora, az  Eötvös Loránd Tudományegyetem 
Pedagógiai és Pszichológiai Kar Pszichológiai Intézete Személyiség- és Egészségpszichológia Tanszékének 
tanszékvezető egyetemi tanára részére,

több mint négy évtizedes, példaértékű intézményvezetői, egyetemi oktatói, valamint szakértői és tanácsadói 
munkája elismeréseként
Vancsura Miklós mérnök-közgazdász, vízépítő mérnök, a  Sárvári Gyógy- és Wellnessfürdő korábbi igazgatója, 
a Sárvári Szent László Kórház volt főigazgatója, a Pannon Egyetem címzetes egyetemi docense részére,

a háziorvosi betegellátás területén végzett négy évtizedes, kiemelkedő szakmai munkája, valamint 
az orvosképzésben vállalt jelentős szerepe elismeréseként
dr. Viczián Edit Anna háziorvos, a  Dr. Viczián Edit – Felnőtt Háziorvosi Praxis tulajdonosa, a  Semmelweis Egyetem 
Családorvosi Tanszékének oktatója részére,

a közgyűjteményi szakágazat területén végzett több évtizedes, példaértékű szakmai munkája elismeréseként
dr. Vigh Annamária, a Szépművészeti Múzeum általános főigazgató-helyettese részére,

a magyar–japán kulturális kapcsolatok fejlesztésében vállalt szerepe, valamint Wagner Nándor szobrászművész 
hagyatékának gondozását szolgáló munkája elismeréseként
Wagner Csijo, az Academia Humana Wagner Nándor Művész Hagyatékát Ápoló Alapítvány alapító elnöke részére,

a hazai építőipar területén végzett több évtizedes, eredményes munkája, valamint a mérnöki kamarai mesteriskolák 
megszervezésében, illetve a mérnökök továbbképzésében vállalt szerepe elismeréseként
Wéber László okleveles építészmérnök, a  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem címzetes egyetemi 
docense, a Wéber és Társa Tanácsadó és Szolgáltató Kft. ügyvezetője részére,

a Széchenyi István Egyetem kulturális, illetve képzési arculatának kialakításában vállalt szerepe, valamint az egyetem 
történetének kutatásában elért eredményei elismeréseként
Winkler Csaba, a  Széchenyi István Egyetem címzetes egyetemi docense, a  Kommunikációs és Alumni Iroda 
társadalmi kapcsolatokért felelős titkára részére,
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a hungarológia és a  néprajztudomány területén elért eredményei, valamint a  romániai magyar egyetemi oktatás, 
illetve tudományos és közélet megújításában betöltött szerepe elismeréseként
Zsigmond Győző néprajztudós, etnomikológus, a  Bukaresti Tudományegyetem Idegen Nyelvek és Irodalmak Kara 
Hungarológiai, Judaisztikai és Romológiai Intézetének egyetemi tanára részére,

a Derceni Egyházi Önkéntes Tűzoltóság megszervezésében vállalt szerepe, valamint a  Munkácsi és a  Beregszászi 
járásban élők biztonságát szolgáló önzetlen tevékenysége elismeréseként
Zsukovszky Miklós református esperes-lelkész, a  Derceni Egyházi Önkéntes Tűzoltóság alapítója és parancsnoka 
részére a

 MAGYAR ÉRDEMREND
 lovagkeresztje
 polgári tagozata;

több mint három évtizedes, kimagasló szolgálati tevékenysége elismeréseként
Arató Gábor László rendőr ezredes, a  Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitányság rendészeti rendőrfőkapitány-
helyettese részére,

a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek állományában több mint három évtizede kiemelkedő színvonalon végzett 
szakmai munkája, valamint példaértékű vezetői tevékenysége elismeréseként
dr. Bozsó Zoltán büntetés-végrehajtási dandártábornok, a  Fővárosi Büntetés-végrehajtási Intézet parancsnoka 
részére,

a büntetés-végrehajtási szervezet állományában végzett több mint három évtizedes, kimagasló szolgálati 
tevékenysége elismeréseként
dr. Budai István büntetés-végrehajtási dandártábornok, a  Balassagyarmati Fegyház és Börtön volt 
intézetparancsnoka részére,

a Honvédelmi Minisztérium felső vezetőinek támogatása, valamint a hazai, illetve nemzetközi tárcaszintű feladatok 
ellátása terén végzett példaértékű munkája elismeréseként
Fekete László ezredes, a  Honvédelmi Minisztérium Katonai Irányítási és Válságkezelési Főosztály Katonai Irányítási 
Osztályának vezetője részére,

több mint négy évtizedes katonai pályafutása, valamint a hadtudomány területén végzett kutatói-oktatói munkája 
elismeréseként
dr. Horváth Csaba János ezredes, a  Honvédelmi Minisztérium Hadtörténeti Intézet és Múzeumának 
parancsnokhelyettese, a  Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi Doktori Iskolájának egyetemi docense 
részére,

több mint három évtizedes példamutató katonai szolgálatellátása, valamint a  Magyar Honvédség pénzügyi 
gazdálkodása érdekében végzett kiemelkedő szakmai munkája elismeréseként
Király János István ezredes, a Magyar Honvédség Parancsnoksága Pénzügyi Gazdasági Főnökségének főnöke részére,

több mint három évtizedes példamutató katonai szolgálatellátása, valamint a  Magyar Honvédség stratégiai 
rendszerének támogatása érdekében végzett kiemelkedő szakmai munkája elismeréseként
Kovács János ezredes, a Magyar Honvédség Parancsnoksága Tervezési és Vezetési Főnökség főnöke részére,

a haza védelme és a  nemzet biztonsága érdekében végzett kiemelkedően eredményes tevékenysége 
elismeréseként
Kovács Krisztián ezredes, a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat igazgatója részére,

közel négy évtizedes, kimagasló szolgálati tevékenysége elismeréseként
Makádi Katalin rendőr ezredes, a  Budapesti Rendőr-főkapitányság XX. és XXIII. kerületi Rendőrkapitányságának 
kapitányságvezetője részére,

a katasztrófavédelem állományában végzett közel két évtizedes, kimagasló szolgálati tevékenysége elismeréseként
dr. Mógor Mária Judit tűzoltó dandártábornok, a  Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóságának hatósági főigazgató-helyettese részére,
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a büntetés-végrehajtási szervezet állományában végzett negyedszázados, kiemelkedő szolgálati tevékenysége, 
valamint példaértékű vezetői munkája elismeréseként
Németh Éva büntetés-végrehajtási ezredes, a Veszprém Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet parancsnoka részére,

több mint három évtizedes, kimagasló szolgálati tevékenysége elismeréseként
Papp Károly rendőr ezredes, a  Csongrád-Csanád Megyei Rendőr-főkapitányság gazdasági rendőrfőkapitány-
helyettese részére,

több mint három évtizedes, kimagasló szolgálati tevékenysége elismeréseként
Szabó Ferenc rendőr ezredes, a  Készenléti Rendőrség Nyugat-magyarországi Határrendészeti Igazgatóságának 
megbízott igazgatója, parancsnokhelyettese részére a

 MAGYAR ÉRDEMREND
 lovagkeresztje
 katonai tagozata

kitüntetést adományozom.

Budapest, 2021. július 30.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Budapest, 2021. július 31.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

KEH ügyszám: KEH/03271-2/2021.
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A köztársasági elnök 423/2021. (VIII. 23.) 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 székely Sóvidék kulturális életében betöltött jelentős szerepe elismeréseként
Ambrus Lajos író, költő, tanár, a Firtos Művelődési Egylet elnöke részére,

a floridai magyarság hitéletének ápolását szolgáló lelkipásztori tevékenysége, valamint a Daytona Beach-i Magyar 
Fesztivál alapítójaként és főszervezőjeként a  helyi magyar kulturális élet élénkítése érdekében végzett közel 
két évtizedes munkája elismeréseként
Asztalos Emese református lelkész, a  Putnam Presbiteriánus Emlék Gyülekezet Egy Magyar Közösség vezetője, 
a HungarianHub KorHatártalan Program projektmenedzsere részére,

az erdélyi magyar református óvoda- és bölcsőderendszer megújítása érdekében a Kárpát-medencei 
Óvodafejlesztési Program keretében végzett munkája elismeréseként
dr. Ballai Zoltán Ferenc református lelkipásztor, az  Erdélyi Református Egyházkerület Igazgatótanácsi Hivatala 
Gazdasági Ügyosztályának gazdasági előadó tanácsosa részére,

a Dallas környékén élő magyarság érdekében végzett több évtizedes közösségépítő tevékenysége, valamint 
a fiatalabb generációk identitástudatának megőrzésében vállalt szerepe elismeréseként
Beluska Éva, a dallasi Metroplex Magyar Kulturális Kör elnöke részére,

történelmi és közéleti témakörökben írt hiánypótló publikációi, valamint a  modern konzervatív eszmerendszer 
megújítása és népszerűsítése iránt elkötelezett tevékenysége elismeréseként
Békés Márton történész, főszerkesztő, publicista, a Terror Háza Múzeum kutatási igazgatója részére,

Gencsapáti község fejlesztését, valamint szellemi és tárgyi értékeinek megőrzését, illetve gyarapítását szolgáló 
példaértékű munkája elismeréseként
Bodorkós Ferenc, Gencsapáti község polgármestere részére,

a Kaposváron és környékén élők biztonsága érdekében végzett több mint két évtizedes munkája elismeréseként
Bodó László, a KÖTÉL Kaposvári Önkéntes Tűzoltó és Életmentő Egyesület elnöke részére,

az erdélyi magyar fiatalok nevelése, valamint identitásának megőrzése érdekében végzett áldozatos munkája 
elismeréseként
Boga Ferenc, a  szatmárnémeti 44. Dsida Jenő Cserkészcsapat vezetője, a  Szatmárnémeti Református Gimnázium 
nyugalmazott aligazgatója, tanára részére,

a közigazgatásban végzett magas színvonalú munkája, valamint közéleti tevékenysége elismeréseként
dr. Bozó Andrea, a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Szolnoki Járási Hivatalának vezetője részére,

eredményes sportolói pályafutása, valamint a magyar–kanadai sportdiplomáciai kapcsolatok fejlesztésében, illetve 
a sportolók egymás iránti tiszteletre és megbecsülésre nevelésében vállalt szerepe elismeréseként
Buday Tamás József kétszeres olimpiai bronzérmes, négyszeres világbajnok kenus, a Kanadai Kenu Szövetség korábbi 
szakági edzője részére,

a Magyar Tudományos Akadémián, a  Magyar Atlanti Tanácsban és a  Magyarország Barátai Alapítványnál 
elhivatottan végzett, több évtizedes titkárságvezetői tevékenysége elismeréseként
Csek Judit, a Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézet titkárságvezetője részére,

a magyar halgazdálkodási ágazat fejlesztése érdekében nemzetközi és hazai szervezetekben végzett több évtizedes, 
eredményes munkája elismeréseként
dr. Csoma Antal Gábor, a Körösi Halász Szövetkezet volt elnöke részére,
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a hazai polgárőrmozgalom szervezése és irányítása, illetve oktatási rendszerének kialakítása, valamint a határon túli 
polgárőri kezdeményezések megvalósítása érdekében végzett kiemelkedő szakmai tevékenysége elismeréseként
Csora György, a  Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Polgárőr Szövetség elnöke, az  Országos Polgárőr Szövetség 
elnökségi tagja részére,

jelentős irodalomtörténészi, kritikusi, illetve szerkesztői munkája, valamint a határon túli magyar irodalom és kultúra 
értékeinek megőrzése érdekében végzett tevékenysége elismeréseként
Cs. Nagy Ibolya József Attila-díjas irodalomtörténész, színház- és irodalomkritikus, újságíró részére,

a Felső-Tisza-vidék népi kultúrájának ápolását és továbbadását szolgáló tevékenysége elismeréseként
Dezsőházi Tamás, a Nyíregyházi Művészeti Szakgimnázium népihegedű-tanára, a Bürkös zenekar tagja részére,

a közigazgatásban közel négy évtizeden át végzett, magas színvonalú szakmai munkája, valamint vezetői 
tevékenysége elismeréseként
Dobókői György, a  Békés Megyei Kormányhivatal Közlekedési, Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi 
Főosztályának nyugalmazott vezetője részére,

az okanagani magyar közösség körében végzett munkája, valamint a  Kanadában élő magyar származású fiatalok 
identitásának megerősítését szolgáló tevékenysége elismeréseként
dr. Domby Pál, a  Kanadai Magyar Kulturális Tanács nyugat-kanadai alelnöke, az  Okanagani Magyar–Kanadai 
Kulturális Egyesület alelnöke részére,

két évtizedes művészi alkotótevékenysége, különösen a határon túli magyarság sorskérdéseivel és a történelmüket 
meghatározó eseményekkel foglalkozó filmjei elismeréseként
Farkas György rendező, producer, operatőr részére,

az erdélyi magyar református óvoda- és bölcsőderendszer megújítása érdekében a  Kárpát-medencei 
Óvodafejlesztési Program keretében végzett munkája elismeréseként
Farkas Zsolt, a  Királyhágómelléki Református Egyházkerület Püspöki Hivatalának közigazgatási előadó tanácsosa, 
a Toldinagyfalui Református Misszió Gyülekezet lelkipásztora részére,

a kolozsvári kulturális élet fellendítésében betöltött szerepe, valamint a  Kolozsvári Magyar Napok megrendezése 
során végzett szervezőmunkája elismeréseként
Gergely Balázs régész, történész, a Kincses Kolozsvár Egyesület alapító elnöke részére,

a baden-württembergi magyarság összefogása érdekében a  cserkészet területén, valamint a  protestáns 
gyülekezetben végzett több évtizedes, példaértékű munkája elismeréseként
Gémes Istvánné Réz Katalin, a  Külföldi Magyar Cserkészszövetség csapattisztje, elnökségi tagja, a  Württembergi 
Magyar Protenstáns Gyülekezet volt titkárnője részére,

Győr-Moson-Sopron megye érdekében végzett közéleti tevékenysége elismeréseként
dr. Gulyás Zoltán András, a Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat megyei önkormányzati képviselője részére,

a gazdasági jog szakértőjeként folytatott ügyvédi és oktatói munkája, valamint a kamarai közélet területén végzett 
tevékenysége elismeréseként
dr. Havasi Dezső, a Győr-Moson-Sopron Megyei Ügyvédi Kamara elnöke, a Magyar Ügyvédi Kamara elnökhelyettese 
részére,

több évtizedes, magas szakmai színvonalon végzett, példaértékű munkája elismeréseként
Héjj János, a Vígszínház ügyelője részére,

az Ung-vidéki magyarság identitásának megőrzését, valamint a  térség kulturális életének fejlesztését szolgáló 
több évtizedes művelődésszervezői tevékenysége elismeréseként
Horkay László, a Kisráskai Csemadok Alapszervezet elnöke, a kisráskai Tájház alapítója részére,

a kárpátaljai magyar görögkatolikus közösség anyanyelvének ápolását szolgáló munkája, valamint a  fiatal papság 
számára példaértékű életútja elismeréseként
Hrabár Tamás József görögkatolikus lelkész, a  Munkácsi Görögkatolikus Egyházmegye nyugalmazott áldozópapja 
részére,
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Magyarország gazdasági kapcsolatainak fejlesztésében vállalt szerepe, valamint hazánk iránti elkötelezettsége 
elismeréseként
Jang Siho, a dél-koreai Samsung Electronics vállalatcsoport elnöki tanácsadója részére,

a gördülőcsapágyak forgalmazása és a  csapágy-diagnosztika, illetve ezek oktatása területén végzett munkája 
elismeréseként
Kállay István okleveles gépészmérnök, a LeaderTeam Kft. ügyvezető igazgatója részére,

sokoldalú előadóművészi tevékenysége, valamint az erdélyi magyar kultúra megőrzése érdekében végzett munkája 
elismeréseként
Kásler Magda népdalénekes, a Maros Művészegyüttes táncos szólistája, tánckarvezetője részére,

a Felső-Tisza-vidék népi kultúrájának ápolását és továbbadását szolgáló tevékenysége elismeréseként
Kerezsi Antal, a Bürkös zenekar vezetője, prímása részére,

a köz szolgálatában közel négy évtizeden át végzett színvonalas munkája elismeréseként
Kloó Józsefné, a Fejér Megyei Kormányhivatal Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztályának vezetője, gazdasági vezetője 
részére,

a felvidéki magyarság megmaradása, valamint identitásának és kultúrájának megőrzése érdekében több évtizeden 
keresztül végzett értékes munkája elismeréseként
Kopasz József, Nagytárkány község polgármestere, a Csemadok keleti regionális alelnöke részére,

a rozsnyói járásban élő magyarság körében végzett közösségépítő, illetve hagyomány- és identitásőrző 
tevékenysége elismeréseként
Korintus László pedagógus, karvezető, a  Rozmaring Népdalkör és a  Rozmaringsarj Népdalkör alapítója és vezetője 
részére,

közel három évtizedes közigazgatási pályafutása során Debrecen város érdekében végzett magas színvonalú 
szakmai munkája elismeréseként
Kovács Istvánné, Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Adóügyi Osztályának vezetője részére,

a hazai szakképzés területén végzett több mint négy évtizedes, innovatív pedagógusi és példaértékű 
intézményvezetői tevékenysége elismeréseként
Kovács Zsuzsanna, a Gyulai Szakképzési Centrum főigazgatója részére,

kimagasló színvonalú szakmai tevékenysége elismeréseként
Kőszegi Ferenc, az  Országos Rendőr-főkapitányság Kommunikációs Szolgálata Zsaru Magazinjának főszerkesztője 
részére,

a művészeti oktatás területén végzett példaértékű pedagógusi, iskolaalapítói és intézményvezetői munkája 
elismeréseként
Kulcsár Sándor, a Premier Művészeti Szakgimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola alapító intézményvezetője részére,

az 1956-os forradalom és szabadságharc elvei melletti, a megtorlás következményeit is bátran vállaló, példaértékű 
kiállása, valamint Brassóban végzett közösségépítő tevékenysége elismeréseként
Lay Imre, az Erdélyi Magyar Ifjak Szövetségének titkára részére,

a csíkszentdomokosi Márton Áron Múzeum létrehozása és vezetői feladatainak ellátása terén végzett munkája 
elismeréseként
Lázár Csilla, a csíkszentdomokosi Márton Áron Múzeum alapítója és vezetője részére,

a magyar irodalom klasszikus műveinek igényes fordítását és angolszász országokban történő népszerűsítését 
szolgáló munkája, valamint a magyar–brit kulturális kapcsolatok fejlesztésében vállalt szerepe elismeréseként
Len Rix műfordító, a Manchester Grammar School nyugalmazott tanára részére,

a mátrai erőművi folyamatok hatékonyságát újszerű mérnöki technológiák bevezetésével növelő, innovatív munkája 
elismeréseként
Leviczky Géza gépészmérnök, a Mátrai Erőmű Zrt. technikai szakszolgálat-vezetője részére,
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a nemzeti stratégiai műveleteket támogató adatrádió-rendszer kifejlesztésében, valamint gyártásának és 
üzemeltetésének előkészítésében végzett kutató-fejlesztő tevékenysége elismeréseként
Magyar György István, a HM ArmCom Kommunikációtechnikai Zrt. főmérnöke részére,

Budakeszi város fejlesztése érdekében végzett több évtizedes munkája, valamint közösségépítő és karitatív 
tevékenysége elismeréseként
Mészner Antal József, Budakeszi város volt alpolgármestere részére,

a magyar–mongol kulturális és diplomáciai kapcsolatok fejlesztését szolgáló aktív szervezőtevékenysége 
elismeréseként
Mijid-Ochir Bat-Ochir, a Magyar–Mongol Baráti Társaság alapító elnöke részére,

a határon túli magyarság megmaradása érdekében végzett több évtizedes lelkészi szolgálata elismeréseként
Molnár Kálmán református lelkész részére,

a pozsonyi magyarság identitásának megőrzéséhez hozzájáruló lelkészi szolgálata és közösségépítő tevékenysége 
elismeréseként
Molnár Tamás lelkipásztor, a Pozsonyi Főegyházmegye helyettes bírósági helynöke részére,

az erdélyi költészet hagyományainak ápolását szolgáló, példaértékű alkotói munkája elismeréseként
Molnos Lajos költő, újságíró, politikus részére,

Vác város közéletében a  rendszerváltoztatást követően betöltött szerepe, különösen az  egyházi ingatlanok 
visszaszolgáltatása, valamint a  Dunakanyar idegenforgalmának fejlesztése érdekében végzett munkája 
elismeréseként
Moys Csaba, a Váci Reménység Egyesület alapítója és elnöke, Vác város korábbi alpolgármestere részére,

Szomor község fejlesztését, valamint kulturális örökségének megőrzését évtizedek óta elkötelezetten szolgáló 
településvezetői munkája elismeréseként
Nagy György, Szomor község polgármestere részére,

a hazai szövetkezeti kereskedelmi rendszer átalakításában, valamint a  COOP Csoport fejlesztésében betöltött 
szerepe elismeréseként
Nagy Lajos Antalné, a Mecsek Füszért Zrt. vezérigazgatója részére,

több évtizedes pedagógusi pályafutása, valamint Baja város érdekében végzett közéleti tevékenysége 
elismeréseként
dr. Nebojszki László Tibor, a bajai Szent László Általános Művelődési Központ Középiskolájának mérnöktanára, a Bajai 
Honpolgár című folyóirat főmunkatársa részére,

Vasegerszeg község érdekében végzett több évtizedes közéleti, valamint településvezetői munkája elismeréseként
Németh József, Vasegerszeg község polgármestere részére,

több évtizedes, példaértékű pedagógusi és intézményvezetői munkája, valamint a Máriaremete-Hidegkúti 
Ökumenikus Általános Iskola megalapításában betöltött szerepe elismeréseként
Nyilasi Géza, a  Pannonhalmi Főapátság Máriaremete-Hidegkúti Ökumenikus Általános Iskolájának egykori 
intézményvezető-helyettese, óraadó tanára részére,

öt évtizedes kántori szolgálata, valamint a  magyar görögkatolikus népénekek megőrzése érdekében végzett 
tevékenysége elismeréseként
Orosz Mihály, a Hajdúdorogi Görögkatolikus Egyházközség kántora részére,

a hazai bevonattechnikát magas minőségű szakmai megoldások bevezetésével fejlesztő, sikeres vállalatvezetői 
tevékenysége, valamint a budapesti Kossuth Lajos tér megújításához hozzájáruló munkája elismeréseként
dr. Ostorházi László korróziós szakértő, az  Ostorházi Bevonattechnika Kft. társalapítója, társtulajdonosa, a  Magyar 
Korróziós Szövetség elnöke részére,

a korszerű aneszteziológiai és intenzív terápiás eljárás hazai kidolgozójaként kimagasló szakmai alázattal és 
elhivatottsággal végzett orvosi és vezetői tevékenysége elismeréseként
dr. Oszvald Péter, az Implant Center Fogászati és Szájsebészeti Klinika aneszteziológus szakorvosa részére,
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a Los Angelesben és környékén diaszpórában élő magyarság megmaradását a  magyar színházi hagyományok 
továbbadásával szolgáló művészi tevékenysége elismeréseként
Óss Enikő színművész, író, a Thália Stúdió Los Angeles-i Magyar Színkör alapítója részére,

a nemzetközi és a  hazai akvarisztikában elért sikerei, valamint oktatói és ismeretterjesztő tevékenysége 
elismeréseként
Pasaréti Gyula díszhaltenyésztő, az Akvárium Magazin alapítója részére,

a partiumi magyar közösségek megmaradását szolgáló irodalmi pályája elismeréseként
Pataki István költő, író, publicista részére,

a hazai út- és autópálya-építések területén végzett kimagasló szakmai munkája elismeréseként
Pántya József, a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. útfejlesztési igazgatója részére,

a moldvai csángó magyarság megmaradása, valamint identitásának erősítése érdekében végzett sokrétű 
tevékenysége elismeréseként
Perka Mihály író, pedagógus, helytörténet-kutató részére,

a hazai szakképzés területén folytatott több évtizedes, kiemelkedő oktatói és intézményvezetői munkája 
elismeréseként
Perkó László József villamosmérnök, a  Budapesti Gépészeti Szakképzési Centrum Öveges József Technikum és 
Szakképző Iskola igazgatója részére,

a Kárpát-medencében, illetve a  diaszpórában élő magyar fiatalok identitásának megerősítését szolgáló 
cserkészvezetői tevékenysége elismeréseként
Pigniczky Eszter, a Külföldi Magyar Cserkészszövetség vezetőképző vezetőtisztje részére,

a magyar–koreai kapcsolatok fejlesztésében vállalt szerepe, valamint Magyarország iránti elkötelezettsége 
elismeréseként
Ro Jae Hun nemzetközi jogász, a Koreai–Magyar Baráti Társaság alapító elnöke részére,

a tanulásban akadályozott diákok oktatása, valamint idős honfitársaink szociális szakellátása érdekében végzett 
közel négy évtizedes munkája elismeréseként
Sarka Béláné, a  Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei „Harmónia” Egyesített Szociális Intézmény megbízott vezetője 
részére,

a kortárs magyar irodalom külföldi megismertetése és népszerűsítése érdekében elhivatottan végzett, kiemelkedő 
műfordítói tevékenysége elismeréseként
Schiff Júlia műfordító részére,

a svédországi diaszpórában élő magyarság, illetve a helyi protestáns közösség megerősítése érdekében elhivatottan 
végzett munkája elismeréseként
Sebestyén Gábor orvos, a Svédországi Magyar Protestáns Egyházi Közösség stockholmi gyülekezetének felügyelője 
részére,

a Prágában és környékén élő magyar családok összefogása, valamint anyanyelvének, kulturális és nemzeti 
hagyományainak megőrzése iránt elkötelezett tevékenysége elismeréseként
Staněk-Csoma Borbála, a prágai Iglice Egylet elnöke részére,

az ausztráliai magyar nyelvoktatásban elért kiemelkedő eredményei elismeréseként
Szabó Ágnes tolmács, fordító, az Adelaide-i Magyar Közösségi Iskola igazgatója részére,

több évtizedes, magas színvonalú ügyvédi tevékenysége, valamint a  kamarai közéletben vállalt szerepe 
elismeréseként
dr. Szabó Kálmán, a Magyar Ügyvédi Kamara országos vezető fegyelmi főbiztosa részére,

Kaba város fejlesztését, valamint hagyományainak megőrzését szolgáló településvezetői munkája elismeréseként
Szegi Emma, Kaba város polgármestere részére,

a kárpátaljai magyar oktatás területén, valamint a helyi közösség szolgálatában végzett munkája elismeréseként
Szeles Emma, a Viski Kölcsey Ferenc Középiskola igazgatóhelyettese részére,
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néprajzi és helytörténeti tárgyú könyveket, valamint monográfiákat és interjúköteteket is magába foglaló életműve 
elismeréseként
Székely Ferenc néprajzi író, az Erdőszentgyörgyi Figyelő című közéleti és kulturális lap szerkesztője részére,

Acsalag község lakói érdekében végzett kimagasló településvezetői és közösségépítő munkája elismeréseként
Szilágyi Andrásné, Acsalag község polgármestere részére,

közszolgálati pályafutása során végzett kimagasló színvonalú szakmai és vezetői munkája elismeréseként
dr. Szoboszlay Katalin Zsuzsanna, a  Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatóság Jogi és Igazgatási Főosztályának 
nyugalmazott vezetője részére,

a Vígszínház érdekében végzett több évtizedes, példaértékű szervezőtevékenysége elismeréseként
Tabár Alice, a Vígszínház Nonprofit Kft. színházi titkára részére,

Kőszegszerdahely község fejlesztése érdekében végzett magas színvonalú munkája elismeréseként
Takács Péter László, Kőszegszerdahely község társadalmi megbízatású polgármestere részére,

az ügyfélközpontú közigazgatás érdekében végzett több mint három évtizedes, kimagasló szakmai tevékenysége 
elismeréseként
Tátrai Gabriella, Budapest Főváros XIII. Kerületi Polgármesteri Hivatala Igazgatási Osztályának vezetője részére,

az edmontoni magyar közösség anyanyelvének és kultúrájának megőrzése érdekében végzett odaadó munkája 
elismeréseként
Toldy Éva, az Edmontoni Magyar Kultúrkör gazdasági igazgatója és volt elnöke, a Kanadai Magyar Kulturális Tanács 
gazdasági igazgatója részére,

a magyar konyhaművészet brazíliai népszerűsítése érdekében végzett több évtizedes munkája elismeréseként
Tóth Sarolta, a São Pauló-i Mignon Chárika cukrászda és étterem tulajdonosa részére,

a hazai közúti közlekedésbiztonság javítása érdekében végzett több évtizedes, kiemelkedő szakmai és vezetői 
tevékenysége elismeréseként
Tóthné Temesi Kinga, a Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. Északnyugat-magyarországi Közlekedésszervező 
Iroda vezetője, tudományos munkatársa részére,

a vajdasági magyarság érdekében végzett több évtizedes tevékenysége elismeréseként
Valka Károly, Kúla község alpolgármestere részére,

az erdélyi magyarság körében végzett több évtizedes közösségi szolgálata, valamint a helyi gyógyszerészet tárgyi 
emlékeinek megőrzése érdekében végzett tevékenysége elismeréseként
Veress László gyógyszerész, a segesvári Rubin Gyógyszertár főgyógyszerésze részére,

innovatív nyomdaipari eljárásokat alkalmazó vállalata élén végzett felelősségteljes, az új munkahelyek teremtésére 
is nagy hangsúlyt fektető cégvezetői tevékenysége elismeréseként
Vincze Ferenc, a Spori Print Vincze Kft. ügyvezető igazgatója részére,

Lukácsháza község érdekében végzett több mint három évtizedes közéleti tevékenysége, valamint településvezetői 
munkája elismeréseként
Virág János, Lukácsháza község polgármestere részére,

a felvidéki magyarság identitásának megőrzéséhez hozzájáruló több évtizedes, sokrétű tevékenysége 
elismeréseként
Vörös Mária, a Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetségének alelnöke részére,

a hazai agrárgazdaság területén végzett több évtizedes munkája elismeréseként
Zászlós Tibor, a Mezőfalvai Mezőgazdasági Termelő és Szolgáltató Zrt. igazgatója, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara 
alelnöke részére,

a Baján élők egészségének megóvása érdekében végzett több évtizedes szakmai munkája, valamint közéleti 
tevékenysége elismeréseként
dr. Zöld László Csabáné, a  Bajai Szent Rókus Kórház gyógymasszőre, Baja város önkormányzati képviselője, 
a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Közgyűlésének volt tagja részére,
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az I. és a  II. világháború felvidéki vonatkozású történelmi emlékeinek, emlékhelyeinek felkutatása, dokumentálása, 
megőrzése, illetve megismertetése érdekében végzett tevékenysége elismeréseként
Zsákovics László, a  Military Historical Museum Polgári Társulás elnöke, az  Oroszkai Hadimúzeum létrehozója és 
működtetője részére,

a felsőoktatásban végzett több évtizedes, magas színvonalú munkája elismeréseként
dr. Zsoldos Ferencné gyógyszerész, a Szegedi Tudományegyetem Gyógyszerésztudományi Kara Dékáni Hivatalának 
volt hivatalvezetője részére a

 MAGYAR ARANY ÉRDEMKERESZT
 polgári tagozata;

közel három évtizedes, kimagasló szolgálati tevékenysége elismeréseként
Balázsy Attila rendőr alezredes, a  Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Rendőr-főkapitányság Záhonyi Határrendészeti 
Kirendeltség Határrendészeti Osztályának vezetője részére,

a katasztrófavédelem állományában végzett közel három évtizedes, kimagasló szolgálati tevékenysége 
elismeréseként
Betlen Zsolt Róbert tűzoltó alezredes, a Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Bajai Katasztrófavédelmi 
Kirendeltség Kalocsai Hivatásos Tűzoltóparancsnokságának tűzoltóparancsnoka részére,

több mint két évtizedes, kiemelkedő szolgálati tevékenysége elismeréseként
Fekete Gabriella rendőr ezredes, a Terrorelhárítási Központ főigazgató-helyettese részére,

több mint három évtizedes, kiemelkedő szolgálati tevékenysége elismeréseként
Hegymegi Ildikó Edit sz.j. tűzoltó alezredes, a Magyar Rendvédelmi Kar gazdasági és titkárságvezetője részére,

több mint három évtizedes, kimagasló szolgálati tevékenysége elismeréseként
Holes Zsuzsanna rendőr alezredes, a  Terrorelhárítási Információs és Bűnügyi Elemző Központ Koordinációs és 
Adattári Főosztályának főosztályvezető-helyettese részére,

kimagasló színvonalú szakmai tevékenysége elismeréseként
Lelesz György Gábor nyugalmazott rendőr alezredes, a Debreceni Közterület Felügyelet intézményvezetője részére,

több mint három évtizedes, példamutató katonai szolgálata, valamint a honvédség érdekében végzett kiemelkedő 
szakmai tevékenysége elismeréseként
dr. Rózsa Tibor ezredes, a Honvédelmi Minisztérium Honvédelmi Államtitkári Titkárságának titkárságvezetője részére,

több mint negyedszázados, kiemelkedő szolgálati tevékenysége elismeréseként
dr. Simon Gábor rendőr ezredes, a Nemzeti Védelmi Szolgálat Elemző és Értékelő Osztályának vezetője részére,

a Magyar Honvédség hadfelszerelés-fejlesztési feladatainak ellátása terén végzett több évtizedes, magas szintű 
munkája elismeréseként
Sötét Jenő alezredes, a  Magyar Honvédség Parancsnoksága Haderőtervezési Csoportfőnökség Szárazföldi 
Hadfelszerelési Rendszerek Fejlesztési Főnökségének kiemelt főtisztje részére,

bűnügyi szakterületen végzett több mint három évtizedes, kimagasló szolgálati tevékenysége elismeréseként
dr. Túrós András rendőr ezredes, a Repülőtéri Rendőr Igazgatóság bűnügyi igazgatóhelyettese részére a

 MAGYAR ARANY ÉRDEMKERESZT
 katonai tagozata
 kitüntetést adományozom.
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Budapest, 2021. július 30.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Budapest, 2021. július 31.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

KEH ügyszám: KEH/03272-2/2021.

A köztársasági elnök 424/2021. (VIII. 23.) KE határozata
kitüntetés adományozásáról

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

a moldvai, gyimesi, csíki és háromszéki magyar gyermekek, illetve fiatalok identitásának megőrzését szolgáló, 
példaértékű munkája elismeréseként
Antal Tibor, a  gyimesfelsőloki Árpád-házi Szent Erzsébet Római Katolikus Gimnázium és a  Domokos Pál Péter 
Általános Iskola zenetanára, énekes részére,

példaértékű művészeti oktatói és intézményvezetői munkája elismeréseként
Arató László Géza fúvós hangszeres művész, karnagy, a Budafok-Tétényi Nádasdy Kálmán Alapfokú Művészeti Iskola 
és Általános Iskola intézményvezetője részére,

a Nemzeti Filharmonikus Zenekarnál végzett négy évtizedes munkája elismeréseként
Bagyinszki Ágnes, az MNF Nemzeti Filharmonikus Zenekar, Énekkar és Kottatár Nonprofit Kft. személy- és munkaügyi 
csoportvezetője részére,

a Budapesti Műszaki Egyetem II. világháborús repülőgéptámadás következtében elhunyt hallgatóinak tiszteletére 
állított hazlovi síremlék felújításához nyújtott segítsége elismeréseként
Barbora Majová, a  Cseh- és Morvaországi Magyarok Szövetsége Karlovy Vary-i Helyi Egyesületének volt elnöke 
részére,

a galambtenyésztés népszerűsítését, valamint a  székesfehérvári bukó galambfajta megismertetését szolgáló 
tevékenysége elismeréseként
Bárány István, a Székesfehérvári és Erdélyi Bukógalambokat Tenyésztők Fajtaklubjának elnöke, a Magyar Galamb- és 
Kisállattenyésztők Országos Szövetsége Díszgalamb Szakosztályának elnöke részére,

több mint három évtizedes, kimagasló szakmai tevékenysége elismeréseként
Berényiné Zombory Erzsébet, a  Fejér Megyei Rendőr-főkapitányság Székesfehérvári Rendőrkapitányság 
Igazgatásrendészeti Osztályának ügyviteli segédelőadója részére,

a természetjárás népszerűsítése, valamint a  turistautak fenntartása és jelzéshálózatának fejlesztése érdekében 
végzett tevékenysége elismeréseként
Berki Zoltán turistatérkép- és turistakalauz-szerkesztő részére,



M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2021. évi 157. szám 7421

a magyar operettek és nóták széles körű megismertetését szolgáló előadóművészi tevékenysége elismeréseként
Berlanyuk Anikó, a Magyar Melódiák Kamaraegyüttes énekese részére,

a zaj- és rezgésvizsgálatokkal kapcsolatos több évtizedes környezetvédelmi szakértői tevékenysége elismeréseként
Berndt Mihály, a  Herman Ottó Intézet Nonprofit Kft. Környezetértékelési Osztályának zajvédelmi szakreferense, 
intézeti főtanácsadója részére,

református egyházi szolgálata, valamint az idősgondozásban végzett példaértékű munkája elismeréseként
Beszterczey András, a Debrecen-Nagytemplomi Református Egyházközség lelkipásztora részére,

Szolnok város lakói érdekében több mint két évtizede elhivatottan végzett házi- és üzemorvosi tevékenysége 
elismeréseként
dr. Béres Zoltán, a Szolnoki Kistérségi Többcélú Társulás Egyesített Szociális Intézményének háziorvosa részére,

az erdélyi magyar fiatalok nevelése, illetve az  ott élő magyarság megmaradása érdekében végzett munkája 
elismeréseként
Biró Ferenc, a Hargita megyei 22. számú Szent Imre Cserkészcsapat vezetője részére,

a torontói magyarság anyanyelvének és hagyományainak ápolásában vállalt szerepe, valamint a helyi közösség idős 
tagjai érdekében végzett munkája elismeréseként
Boda-Lázár Judith, a Kanadai Magyar Kultúrközpont – Torontói Magyar Ház elnöke, a Kanadai Magyar Kereskedelmi 
Kamara társelnöke részére,

a szarvasi térség turisztikai és kulturális életének fellendítését, valamint a  helyi közösségek összetartását szolgáló, 
példaértékű tevékenysége elismeréseként
Bogdán Tamás, a szarvasi Liget Wellness és Konferencia Hotel szállodaigazgatója részére,

Jász-Nagykun-Szolnok megye és Szolnok város érdekében végzett több mint négy évtizedes, magas színvonalú 
munkája, valamint sikeres vállalkozói tevékenysége elismeréseként
Bognár Miklós, a szolnoki Bognár és Társa Kft. tulajdonosa, ügyvezetője részére,

kiemelkedő művészi tevékenysége, valamint Erkel Ferenc szellemi örökségének ápolását szolgáló munkája 
elismeréseként
Botos Veronika mélyhegedű- és viola d’amore-művész részére,

a brazíliai magyar közösség körében végzett kultúraközvetítő és identitásmegőrző tevékenysége elismeréseként
Budavári Hilda Gizella, a Brazíliai Magyar Segélyegylet Híradó című újságának szerkesztője részére,

nagyfokú szakmai alázattal végzett színművészi tevékenysége elismeréseként
Csapó Virág színművész részére,

példaértékű pedagógusi, sakkoktatói és sportszervezői munkája, valamint Csépa község közösségi életében vállalt 
szerepe elismeréseként
Csetényi Mihály, a csépai Petőfi Sándor Általános Iskola nyugalmazott matematika–kémia szakos tanára, a Tiszazugi 
Diáksport Bizottság volt elnöke, sakkoktatója részére,

Jászárokszállás város fejlesztése érdekében végzett példaértékű munkája, valamint a helyi közösségi életben vállalt 
szerepe elismeréseként
Csikós László, a Jászárokszállási Ipartestület elnöke részére,

több évtizedes népzenészi, illetve művelődésszervezői pályafutása, valamint Somogy megye kulturális életének 
szervezésében vállalt szerepe elismeréseként
Csikvár Gábor népzenész, a  kaposvári Együd Árpád Kulturális Központ közművelődési szakembere, a  Somogy 
Táncegyüttes művészeti titkára részére,

példaértékű színművészi tevékenysége, prózai és zenés darabokban nyújtott emlékezetes alakításai elismeréseként
Csombor Terézia színművész részére,

kiemelkedő szóló- és kamarazenészi pályafutása, valamint a  Budapesti Filharmóniai Társaságnál végzett odaadó 
munkája elismeréseként
Danyílova Galina hegedűművész részére,
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Kecskemét város ipari szolgáltatásainak fejlesztésében betöltött szerepe elismeréseként
Dömötör Tibor Attila okleveles gépészmérnök, a  Kecskeméti Regionális Képző Központ ipari szektorának volt 
vezetője részére,

matematikai számításokon alapuló, újgeometriai stílusú alkotásai elismeréseként
Fábián Zoltán képzőművész részére,

példaértékű elhivatottsággal végzett, több mint fél évszázados munkája elismeréseként
Földes Gáborné Ungvári Irma, a Vígszínház fodrásza részére,

a nemzetközi szállítmányozás, valamint a logisztikai szolgáltatások területén végzett több évtizedes vállalatvezetői 
tevékenysége elismeréseként
Fülöp Zsolt Károly, a  Trans-Sped Cégcsoport ügyvezetője, a  Hajdú-Bihar Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 
elnökségi tagja részére,

a Pusztahencsén és környékén élők továbbképzését szolgáló munkája, valamint közösségépítő tevékenysége 
elismeréseként
Gazdag Ferenc, a  Pusztahencsei Népfőiskola vezetője, a  Györkönyi Német Nemzetiségi Általános Iskola tanára 
részére,

kimagasló pedagógusi pályafutása, valamint több évtizedes intézményvezetői munkája elismeréseként
Gál Gábor, a Szolnoki Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola intézményvezetője részére,

a San Francisco környékén élő magyarság érdekében végzett több évtizedes munkája, különösen a Magyar Örökség 
Fesztivál alelnökeként folytatott tevékenysége elismeréseként
Gilbert Szilvia, a San Franciscó-i Magyar Örökség Alapítvány elnöke, a San Franciscó-i Magyar Iskola egykori tanára, 
korábbi cserkész csapatparancsnok és fenntartó bizottsági elnök részére,

különleges technikai elemeket alkalmazó, nemzetközileg is sikeres bűvészi tevékenysége elismeréseként
Hajnóczy Soma kétszeres világbajnok bűvész részére,

Budapest Hegyvidék kulturális életének gazdagítását szolgáló szervező-irányító munkája, valamint a Cziffra György 
Fesztivál létrehozásában vállalt szerepe elismeréseként
Hambuch Gerda, a MOM Kulturális Központ ügyvezető igazgatója részére,

vízügyi területen végzett közel négy évtizedes, magas színvonalú szakmai tevékenysége elismeréseként
Horváth Gábor László, a Dél-dunántúli Vízügyi Igazgatóság Vízrajzi és Adattári Osztályának vezetője részére,

a hazai galambtenyésztés, illetve a  galambászkultúra népszerűsítése érdekében végzett példaértékű munkája 
elismeréseként
Hunyadvári Árpád, a  Galamb- és Kisállattenyésztők Csorvási Egyesületének képviselője, korábbi elnöke, a  csorvási 
Gulyás Mihály Általános Iskola volt tanára részére,

kiemelkedő műfordítói munkája, valamint a magyar irodalom lengyelországi népszerűsítése iránti elkötelezettsége 
elismeréseként
Irena Makarewicz műfordító részére,

a civil közösség érdekében hazai és nemzetközi szervezetekben végzett kimagasló munkája elismeréseként
Joó Kinga, a Nagycsaládosok Országos Egyesületének elnökhelyettese, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság 
tagja részére,

Göd város társadalmi életében vállalt szerepe, példaértékű közösségépítő tevékenysége elismeréseként
Juhász Attila, a Piramis Építőház Kft. tulajdonosa, ügyvezető igazgatója részére,

a magyar irodalom bulgáriai népszerűsítését és a  két nép kulturális kapcsolatainak erősítését szolgáló műfordítói 
tevékenysége elismeréseként
Júlia Krumova műfordító, a szófiai Magyar Kulturális Intézet könyvtárosa részére,

Magyarország turisztikai célú népszerűsítését, valamint a  magyar–japán szakmai és civil kapcsolatok erősítését 
szolgáló tevékenysége elismeréseként
Kacuta Motodzsi, a Magyar Turizmus Zrt. volt tokiói munkatársa részére,
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példaértékű pedagógusi és intézményvezetői munkája, értékteremtő szakmai tevékenysége elismeréseként
Kalmárné Szász Julianna, a szolnoki Szegő Gábor Általános Iskola intézményvezetője részére,

az egészségügyi ellátás mentőszolgálati területén több mint három évtizede elkötelezetten végzett, kimagasló 
színvonalú szakmai és vezetői munkája elismeréseként
Kardos József, az  Országos Mentőszolgálat Észak-alföldi Mentőszervezet Jász-Nagykun-Szolnok megyei 
kirendeltségének megyei vezető mentőtisztje részére,

Jász-Nagykun-Szolnok megye és Szolnok város érdekében több mint öt évtizede végzett, sikeres gazdasági 
tevékenysége elismeréseként
Katona István, a VASFA Szolnoki Kazángyártó Kft. ügyvezetője részére,

az amerikai diaszpórában élő magyarság megmaradása érdekében végzett több mint két évtizedes önkéntes 
pedagógusi munkája elismeréseként
Katona Valéria, a San Fernando-völgyi Reményik Sándor Keresztyén Magyar Iskola tanára részére,

eredményes szakmai és vezetői munkája elismeréseként
dr. Kállai Éva, a Budapest Fejlesztési Központ Nonprofit Zrt. közjogi és közkapcsolati főigazgatója részére,

Paks város kulturális életében betöltött szerepe, valamint a  zongorahangoló-mesterség régi hagyományának 
megőrzését szolgáló munkája elismeréseként
Károly János karnagy, zeneszerző, zongoratanár, a Paksi Városi Vegyeskar alapítója részére,

a Vas megyében található hadisírok, közszobrok és világháborús emlékművek felújításában vállalt kiemelkedő 
szerepe elismeréseként
Kiskós Ferenc László, a Vas Megyei Temetkezési Kft. korábbi ügyvezetője részére,

több évtizedes gyógyítómunkája, valamint az  egészségügyi ellátás területén lelkiismeretesen végzett szakmai és 
vezetői tevékenysége elismeréseként
dr. Kiss Tamás, a Vasútegészségügyi Nonprofit Közhasznú Kft. orvosigazgatója részére,

a magyar levéltárügy érdekében végzett kiemelkedő tevékenysége, valamint a VERITAS Történetkutató Intézet és 
Levéltár levéltárának létrehozásában vállalt szerepe elismeréseként
Kissné Bognár Krisztina Terézia, a VERITAS Történetkutató Intézet és Levéltár levéltárvezetője részére,

a kortárs művészetet népszerűsítő múzeumpedagógiai tevékenysége, valamint kurátori munkája elismeréseként
Klement Zoltán, a veresegyházi Udvarház Galéria kurátora részére,

Jász-Nagykun-Szolnok megye kereskedelmében, valamint Szolnok város közösségi életében betöltött szerepe 
elismeréseként
dr. Klinszki Tamásné, a Szövetvarázs Kft. ügyvezető igazgatója, tulajdonosa részére,

a gyermekirodalom kutatása, az  ifjúsági könyvek népszerűsítése, valamint a  gyermekek olvasáskultúrájának 
fejlesztése érdekében végzett példaértékű munkája elismeréseként
Komáromi Gabriella irodalomtörténész, kritikus részére,

a Nemzeti Filharmonikusok zenekari művészeként végzett magas színvonalú munkája elismeréseként
Koó Tamás csellóművész, a Nemzeti Filharmonikus Zenekar szólamvezetője, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem 
nyugalmazott docense részére,

a Nemzeti Filharmonikusok zenekari művészeként végzett magas színvonalú munkája elismeréseként
Kovács Imre fuvolaművész részére,

a moldvai magyarság megmaradása, valamint anyanyelvének és kultúrájának ápolása érdekében végzett munkája 
elismeréseként
Kovács Melánia, a Moldvai Csángómagyarok Szövetségének ügyvezetője részére,

a höveji csipkevarrás hagyományainak megőrzése és továbbadása érdekében végzett munkája elismeréseként
Kovácsné Pócza Ágnes Anna népi iparművész, a Höveji Csipke Egyesület alapítója és elnöke, a Pedagógusok Soproni 
Művelődési Háza Népi Díszítők Alkotókörének vezetője részére,
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a térség gazdasági életének fejlesztése érdekében végzett vállalatvezetői tevékenysége elismeréseként
Kőrösi Zsolt, a debreceni Karsol Kft. társtulajdonosa és ügyvezető igazgatója részére,

példaértékű pedagógusi pályafutása, valamint a  fiatalok természettel kapcsolatos ismereteinek elmélyítését 
szolgáló szervezőtevékenysége elismeréseként
dr. Krizsán Józsefné, a Kaán Károly Országos Természet- és Környezetismereti Versenyért Alapítvány alapító elnöke, 
a Körös-völgyi Természetvédelmi Egyesület elnöke, a Mezőtúri Polgármesteri Hivatal Művelődési, Oktatási és Sport 
Osztályának volt osztályvezető főtanácsosa részére,

a magyar népzene és néptánc hagyományainak továbbadását szolgáló művészi, oktatói valamint közművelődési 
tevékenysége elismeréseként
Kuczera Barbara népzenész, néptáncpedagógus, az  Óbudai Népzenei Iskola, valamint a Budafok-Tétényi Nádasdy 
Kálmán Alapfokú Művészeti Iskola és Általános Iskola népihegedű-tanára részére,

a kárpátaljai magyarság kultúrájának ápolása és identitásának megőrzése, valamint politikai érdekképviseletének 
biztosítása érdekében végzett munkája elismeréseként
Kudron Zoltán, a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség Nagyszőlősi Középszintű Szervezetének alelnöke részére,

példaértékű táncművészi, alkotói és oktatói tevékenysége elismeréseként
Kuthy Mercedes táncművész, táncpedagógus, a Dance Studio Nagy-Kuthy művészeti vezetője részére,

több mint fél évszázados, kiemelkedő fotóművészi életműve elismeréseként
Lethenyei László fotográfus részére,

kiemelkedő szakmai munkája, valamint a  civil, az  érdekképviseleti és a  szakmai közösségekért végzett innovatív 
szemléletű tevékenysége elismeréseként
Litkei Bálint közlekedésmérnök, a  Magyar Közút Nonprofit Zrt. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Igazgatóságának 
megyei forgalomtechnikai és kezelői osztályvezetője részére,

a magyar irodalom mongóliai népszerűsítéséhez Molnár Ferenc A Pál utcai fiúk című regényének mongol nyelvre 
fordításával hozzájáruló munkája elismeréseként
Lkhagvasuren Enkhtuul műfordító részére,

a magyar irodalom mongóliai népszerűsítéséhez Molnár Ferenc A Pál utcai fiúk című regényének mongol nyelvre 
fordításával hozzájáruló munkája elismeréseként
Lkhagvasuren Gerelmaa műfordító részére,

magas színvonalú társadalmi munkája, valamint a kommunista diktatúra áldozatai emlékének megőrzését szolgáló 
tevékenysége elismeréseként
Mátyás Sándor György, a Gloria Victis Közhasznú Alapítvány elnöke részére,

a magyar nyelv és kultúra megőrzését szolgáló, példamutató vezetői, közösségszervezői, valamint újságírói 
tevékenysége elismeréseként
Meszlényi Ria, a Bázeli Kulturális Magyar Találkozó elnöke, a Svájci MagyarHáz Alapítvány Független Hírmondó újság 
alapító-társszerkesztője részére,

a kárpátaljai, elsősorban a  felső-Tisza-vidéki magyar oktatás, illetve kulturális élet területén végzett értékteremtő 
pedagógusi és közéleti tevékenysége elismeréseként
Mészáros Györgyi, az  Ukrajnai Magyar Nemzeti Tanács elnökhelyettese, a  Técsői Magyar Tannyelvű Református 
Líceum tanára részére,

a Kárpát-medence népzenekincsének széles körű megismertetését szolgáló, kiemelkedő művészi munkája 
elismeréseként
Mohácsy Albert népzenész, a Duna Művészegyüttes és a Dűvő Zenekar tagja részére,

a szociálisan rászorulók, főként a hajléktalanok, illetve az őket ellátó intézményekben dolgozók érdekében végzett 
odaadó munkája elismeréseként
Morva Emília, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Közép-Magyarországi Régiójának régióvezetője részére,

a vadászati kultúra népszerűsítését szolgáló kiemelkedő tevékenysége elismeréseként
Muka János, a Sport Bérkilövő Vadásztársaság elnöke részére,
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a Kölnben és környékén élő magyar katolikus közösség érdekében végzett több évtizedes munkája, valamint a Kölni 
Hétvégi Magyar Iskola tanáraként folytatott tevékenysége elismeréseként
Mustos Edit Ilona, a Kölni Érsekség Római Katolikus Magyar Lelkészségének kántora, a Kölni Hétvégi Magyar Iskola 
tanára részére,

kiemelkedő színvonalú hangszeres előadóművészi, zeneszerzői és korrepetitori munkája elismeréseként
Nagy László Adrián orgonaművész, a Honvéd Férfikar korrepetitora részére,

több évtizedes közösségépítő és nevelői munkája, valamint a  Márton Áron püspök életét bemutató 
dokumentumfilm elkészítésében vállalt szerepe elismeréseként
Nagy Zoltán, a székelyudvarhelyi Szent Miklós Plébánia hitoktató tanára részére,

a hazai szakképzés területén végzett több évtizedes, magas színvonalú oktatói és intézményvezetői munkája 
elismeréseként
Oroián Erzsébet, a  Heves Megyei Szakképzési Centrum Március 15. Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium 
igazgatója részére,

a magyar nyelv ápolása és igényes használata iránt elkötelezett pedagógusi pályafutása elismeréseként
Palkó Katalin, a kárpátaljai Tiszasalamoni Gimnázium tanára részére,

a sydney-i magyar diaszpóra érdekében végzett közösségépítő munkája, valamint a  magyar nyelv és kultúra 
ápolását szolgáló tevékenysége elismeréseként
Patay Ferenc, a Sydney Magyar Kaszinó Egyesület elnöke, a New South Wales-i Magyar Szövetség alelnöke részére,

a soproni polgári közösségi élet szervezésében vállalt szerepe elismeréseként
Perkovátz Tamás Lajos, a Perkovátz-Ház Baráti Kör elnöke részére,

a kárpátaljai magyarság körében végzett szolgálata, az  elesettek, rászorulók felkarolását szolgáló példaértékű 
karitatív tevékenysége elismeréseként
Popovicsné Palojtay Márta, a  Munkácsi Római Katolikus Püspökség Egyházmegyei Pasztorális Tanácsának titkára, 
a munkácsi Család és Élet Egyesület vezetője, a Kárpátaljai Egyházmegyei Karitász segélykoordinátora részére,

példaértékű hivatástudattal végzett táncművészi és néptáncpedagógusi munkája elismeréseként
Rab Edina táncművész, a Magyar Nemzeti Táncegyüttes szólistája, nőitánckar-vezetője részére,

a magyar labdarúgás hollandiai népszerűsítését szolgáló tevékenysége elismeréseként
Remco Ravenhorst, az FSV De Feijenoorder szurkolói egyesület elnöke, a TATA Steel Europe menedzsere részére,

magas színvonalú sportolói, edzői és sportvezetői tevékenysége, valamint pedagógusi pályája elismeréseként
Répás Béla labdarúgó, edző részére,

a víziközmű-szolgáltatási szektorban végzett három évtizedes, kiemelkedő színvonalú munkája elismeréseként
Risóczki István, az Északdunántúli Vízmű Zrt. megbízott műszaki igazgatója és beruházás-fejlesztési vezetője részére,

a hátrányos helyzetben lévő gyermekek, illetve a nehéz körülmények között élő családok felzárkóztatása érdekében 
végzett szociális munkája elismeréseként
Sándorné Pólik Róza, a  Magyar Ökumenikus Segélyszervezet Szociális és Fejlesztő Központja Szolnoki Családok 
Átmeneti Otthonának intézményvezetője, a Regionális Krízisambulancia szakmai vezetője részére,

a magyar gázipar területén folytatott több évtizedes munkája, valamint hazánk hosszú távú földgázbeszerzése 
érdekében végzett tevékenysége elismeréseként
Sárosi Csilla, a Magyar Földgázkereskedő Zrt. Origination Osztályának vezetője részére,

a kamarai tudásközpont vezetőjeként a  mesteriskolák megszervezése, a  mérnökök továbbképzése, valamint 
a képzési rendszer fejlesztése érdekében végzett kiemelkedő tevékenysége elismeréseként
Seidl Tibor Marcel építőmérnök, a Magyar Mérnöki Kamara Tudásközpontjának vezetője részére,

több évtizede mély elhivatottsággal, fáradhatatlanul végzett, szakmai sikerekben bővelkedő orvosi tevékenysége 
elismeréseként
dr. Siska András háziorvos, a mezőcsáti Siska Dr. Bt. ügyvezetője részére,
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több évtizedes hegedűművészi, valamint példaértékű zenetanári munkája elismeréseként
Soltész Ágnes hegedűművész, a Magyar Állami Operaház zenekarának koncertmestere részére,

közel három évtizedes közszolgálati pályafutása, valamint példaértékű vezetői tevékenysége elismeréseként
Somlainé Kóródi Éva Mária, Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébeti Polgármesteri Hivatalának személyügyi 
osztályvezetője részére,

Erkel Ferenc emlékének és szellemiségének megőrzése, illetve életművének népszerűsítése érdekében végzett 
hiánypótló művészi, kutatói és szervezői tevékenysége elismeréseként
Somogyváry Ákos, az Erkel Ferenc Társaság elnöke, a Ciszterci Szent Alberik Kórus, a Kőbányai Szent László Kórus és 
az István Király Operakórus karnagya, a Caritas Collectio Kamarazenekar művészeti vezetője részére,

magas színvonalú művészi pályafutása, valamint a magyar zeneoktatás, illetve zenei kultúra nemzetközi hírnevének 
erősítése érdekében végzett több évtizedes, példaértékű munkája elismeréseként
Somorjai István trombitaművész részére,

a színház-, illetve művészettörténet, valamint a  gyűjteménykezelés területén végzett több évtizedes, példaértékű 
munkája elismeréseként
Somorjai Olga, az Országos Széchényi Könyvtár Színháztörténeti Tárának könyvtárosa részére,

a magyar néptáncművészet területén végzett kimagasló színvonalú munkája elismeréseként
Soós Gyula András táncművész, a Duna Művészegyüttes Nonprofit Kft. tánckarvezetője részére,

a pánsípot, illetve a  magyar zeneművészetet világszerte népszerűsítő, több évtizedes előadóművészi pályafutása 
elismeréseként
Steve Taylor-Szabó pánsípművész részére,

Lábatlan város társadalmi életének felvirágoztatása érdekében végzett példaértékű tevékenysége elismeréseként
Sujbert Levente, a Lábatlani Sirályok Vízisport Egyesület elnöke részére,

nemzetközi és hazai versenyeken elért eredményeivel a  tradicionális magyar cukrászat hírnevének erősítéséhez 
hozzájáruló munkája elismeréseként
Sulyán Pál mestercukrász, a Sulyán és Fiai Kft. ügyvezető igazgatója részére,

a fogyatékkal élők szociális ellátása és fejlesztése, valamint rehabilitációs foglalkoztatása érdekében évtizedek óta 
elhivatottan végzett munkája elismeréseként
Szekeres Tiborné, az  Összefogás az  Egyenlő Esélyekért Nonprofit Közhasznú Kft. ügyvezető igazgatója, az  Egyenlő 
Esélyekért! Alapítvány elnöke részére,

a hazai általános és középiskolai angolnyelv-oktatás fejlesztését sokrétűen szolgáló, példaértékű szakmai 
tevékenysége elismeréseként
Szénásiné dr. Steiner Rita, az ELTE Trefort Ágoston Gyakorló Gimnázium vezető- és kutatótanára, az angolmentor.hu 
honlap fejlesztője részére,

a korai fejlesztés területén több mint három évtizede sikerrel alkalmazott Monbebe-módszer kifejlesztésében, 
valamint a hazai labdarúgósport utánpótlás-nevelésében betöltött szerepe elismeréseként
Szilvási István, a Monbebe Kft. szakmai igazgatója részére,

kimagasló művészi munkája, a közönség körében nagy népszerűségnek örvendő alakításai elismeréseként
Tanykpayeva Aliya táncművész részére,

több évtizedes, kiemelkedő táncművészi és táncpedagógusi pályafutása elismeréseként
Tárnoki Tamás balettművész, a  Győri Tánc- és Képzőművészeti Általános Iskola, Szakgimnázium, Technikum és 
Kollégium tánctagozatának tanára részére,

a magyar érdekek norvégiai képviselete, valamint a  magyarországi társadalmi, politikai és gazdasági folyamatok 
hiteles külföldi bemutatása érdekében végzett tevékenysége elismeréseként
Thomas Vermes író, újságíró, politikai kommentátor, az ABC Nyheter újságírója részére,
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több évtizedes pedagógusi és intézményvezetői pályafutása, valamint a  magyar néphagyományok továbbadását 
szolgáló munkája elismeréseként
Török Istvánné Bónácz Mária, a  berettyóújfalui Vass Jenő Óvoda és Bölcsőde nyugalmazott intézményvezetője, 
a Bihari Népművészeti Egyesület tiszteletbeli elnöke részére,

Révfülöp község és környéke kulturális, közösségi, illetve sportéletének felvirágoztatása, valamint a  magyar 
vitorlázósport utánpótlás-nevelése érdekében elkötelezetten végzett munkája elismeréseként
Török Péter, Révfülöp Önkormányzatának alpolgármestere, a  Spartacus Vitorlás Egylet vezető utánpótlásedzője 
részére,

magas színvonalú szobrászművészi és műgyűjtői tevékenysége, valamint Keszthely város kulturális életében 
betöltött szerepe elismeréseként
Török Tibor szobrász, magángyűjtő, a  keszthelyi Népviseletes Babamúzeum, a  Magyar Történelmi Panoptikum, 
a Játék és Nosztalgia Múzeum alapítója részére,

közel három évtizedes pályája során a  korszerű magyar újságíróképzés megalapozásában betöltött szerepe, 
valamint főszerkesztői munkája elismeréseként
Virágh Ildikó, a Kodolányi János Egyetem Rektori Hivatalának kommunikációs vezetője, a Vörösmarty Rádió korábbi 
főszerkesztője részére,

a chicagói Szent István Király Római Katolikus Templom és Közösségi Ház megmaradása érdekében végzett munkája 
elismeréseként
Vitális Sándor, a chicagói Szent István Király Római Katolikus Templom Egyháztanácsának elnöke részére a

 MAGYAR EZÜST ÉRDEMKERESZT
 polgári tagozata;

a katasztrófavédelem állományában végzett több mint két évtizedes, kimagasló szolgálati tevékenysége 
elismeréseként
Bartos Tamás címzetes tűzoltó főtörzsőrmester, a  Komárom-Esztergom Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 
Esztergomi Katasztrófavédelmi Kirendeltség Esztergomi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokságának beosztott tűzoltója 
részére,

több mint három évtizedes, kimagasló szolgálati tevékenysége elismeréseként
Meilinger Attila rendőr főtörzszászlós, a  Tolna Megyei Rendőr-főkapitányság Tamási Rendőrkapitányság Hőgyészi 
Rendőrőrsének körzeti megbízottja részére,

több mint három évtizedes, kimagasló szolgálati tevékenysége elismeréseként
Osgyáni László rendőr főtörzszászlós, a  Pest Megyei Rendőr-főkapitányság Ceglédi Rendőrkapitányság Bűnügyi 
Osztálya Bűnüldözési Alosztályának nyomozója részére,

a büntetés-végrehajtási szervezet állományában végzett több mint negyedszázados, példamutató szolgálati 
tevékenysége elismeréseként
Téglás Gyula címzetes büntetés-végrehajtási őrnagy, a Tiszalöki Országos Büntetés-végrehajtási Intézet főelőadója 
részére,

közel három évtizedes, kimagasló szolgálati tevékenysége elismeréseként
Tóth Tibor címzetes rendőr főtörzszászlós, a  Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rendőr-főkapitányság Miskolci 
Rendőrkapitányság Közrendvédelmi Osztály Járőr- és Őrszolgálati Alosztályának járőrparancsnoka részére a

 MAGYAR EZÜST ÉRDEMKERESZT
 katonai tagozata
 kitüntetést adományozom.
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Budapest, 2021. július 30.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Budapest, 2021. július 31.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

KEH ügyszám: KEH/03273-2/2021.

A köztársasági elnök 425/2021. (VIII. 23.) 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 –

magas színvonalú táncművészi munkája elismeréseként
Balázsi Gergő Ármin balettművész részére,

a békéscsabai röplabdasport megújítását a Békéscsabai Röplabda Akadémia megalapításával szolgáló tevékenysége 
elismeréseként
Baran Ádám, a Békéscsabai Röplabda Sportegyesület elnöke részére,

a magyar néptánchagyományok továbbadását szolgáló magas szintű művészi munkája elismeréseként
Benedek Attila táncművész, a Honvéd Együttes Művészeti Nonprofit Kft. tánckari tagja részére,

az atomerőművek üzemeltetése területén végzett több mint három évtizedes, színvonalas munkája elismeréseként
Beszédes Tamás Sándor, az Országos Atomenergia Hivatal felügyelője részére,

magas színvonalú táncművészi munkája elismeréseként
Bódi Bianka táncművész részére,

a Kratochvil Károly Honvéd Középiskola és Kollégium honvédelmi nevelési programjának kidolgozásában vállalt 
szerepe elismeréseként
Böjthéné Urbin Eleonóra, a debreceni Kratochvil Károly Honvéd Középiskola és Kollégium igazgatóhelyettese részére,

a hazai villamosenergia-iparág beruházási, valamint biztonsági és katasztrófavédelmi területén végzett kiemelkedő 
szakmai tevékenysége elismeréseként
Czuczor Tibor, az MVM Balance Zrt. Biztonsági és Katasztrófavédelmi Osztályának vezetője részére,

a hazai és a határon túli fiatalok tehetséggondozásában és kulturális kapcsolatainak ápolásában betöltött szerepe, 
valamint könyvkiadói tevékenysége elismeréseként
Csabai Márk író, drámaíró, az Olvasni Menő Kft. ügyvezető tulajdonosa, a “Jelen Vagyok” Tehetséggondozó Egyesület 
alapító elnöke, gazdasági és szakmai vezetője részére,

a balettművészek rehabilitációja, illetve egészségének megőrzése érdekében elhivatottan végzett munkája 
elismeréseként
Csere Éva, a Magyar Állami Operaház – Magyar Nemzeti Balett gyógytornásza részére,
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Tés község népi épített örökségének bemutatását szolgáló tevékenysége elismeréseként
Cseszneki Ferenc, a Tési Kovácsműhely tulajdonosa részére,

négy évtizedes óvodapedagógusi munkája, valamint Zagyvaszántó község közösségi életében vállalt szerepe 
elismeréseként
Fekete Lászlóné óvodapedagógus, a  zagyvaszántói Gesztenyevirág Óvoda és Konyha intézményvezető-helyettese, 
a zagyvaszántói Ifjúsági-, Kulturális és Sportbarát Egyesület alapító tagja részére,

magas színvonalú táncművészi és oktatói tevékenysége elismeréseként
Fülöp Tímea táncművész, táncpedagógus részére,

a Honvéd Együttes érdekében végzett munkája elismeréseként
Gazdag-Győri Tibor Zoltán, a Honvéd Együttes Művészeti Nonprofit Kft. infrastruktúra-kezelője részére,

négy évtizedes pedagógusi munkája, valamint eredményes intézményvezetői tevékenysége elismeréseként
Gönczi Sándor nyugalmazott matematika–fizika szakos középiskolai tanár, az  Egri Szilágyi Erzsébet Gimnázium és 
Kollégium korábbi intézményvezetője részére,

a tradicionális cigányzene és a  magyar nóta népszerűsítését szolgáló magas színvonalú előadóművészi 
tevékenysége elismeréseként
Greznár Zoltán előadóművész, a szanyi Greznár Zoltán és zenekara vezetője részére,

az egészségügy területén elhivatottan végzett, több évtizedes munkája elismeréseként
Gyürki Ernő Lászlóné nyugalmazott egészségügyi asszisztens részére,

a New South Walesben élő magyar közösség megmaradása, valamint anyanyelvének és kultúrájának ápolása 
érdekében végzett szervező munkája elismeréseként
Ilosvay-Egyed Katalin, a  Rádió Mozaik Sydney szerkesztője, az  Ausztráliai Magyar Szövetség titkára, a  New South 
Wales-i Magyar Szövetség volt elnöke részére,

a Kecskeméti Katona József Nemzeti Színház társulatának szolgálatában végzett több évtizedes munkája 
elismeréseként
Kertész Katalin, a Kecskeméti Katona József Nemzeti Színház kelléktárvezetője részére,

a Honvéd Együttes előadásainak sikeréhez hozzájáruló színvonalas munkája elismeréseként
Konta Boáz Krisztián, a Honvéd Együttes Művészeti Nonprofit Kft. multimédia-fejlesztője részére,

a szalézi rendtartomány és a  szalézi iskolák eredményes pénzügyi gazdálkodása érdekében végzett munkája 
elismeréseként
Némethi Sándorné, a Szalézi Intézmény Fenntartó gazdasági vezetője részére,

a Magyar Állami Népi Együttes előadásainak sikeréhez hozzájáruló színvonalas munkája elismeréseként
Palik Krisztina, a Hagyományok Háza – Magyar Állami Népi Együttes jelmeztárosa részére,

példaértékű pedagógusi pályája, valamint több évtizedes oktatásszervezői és -fejlesztői tevékenysége 
elismeréseként
Pósfainé dr. Bakota Éva nyugalmazott biológia–kémia szakos tanár, a  Kecskeméti Térségi Integrált Szakképző 
Központ korábbi ügyvezetője részére,

az Országos Atomenergia Hivatal informatikai rendszereinek tervezése, kialakítása és működtetése terén végzett 
magas színvonalú munkája elismeréseként
dr. Rédey Gábor, az Országos Atomenergia Hivatal felügyelője részére,

magas színvonalú művészi munkája, valamint jótékonysági tevékenysége elismeréseként
Sas Dániel Zoltán zongoraművész, a Jászapáti Rácz Aladár Zeneiskola igazgatója részére,

a Honvéd Férfikar tagjaként végzett több évtizedes művészi munkája elismeréseként
Sáray József énekkari művész, a Honvéd Együttes Művészeti Nonprofit Kft. Honvéd Férfikarának tagja részére,

több mint négy évtizedes szakmai munkája elismeréseként
Sárossy Attila József, a Gyermelyi Zrt. igazgatósági tagja részére,
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négy évtizede lelkiismeretesen végzett közönségszervezői munkája elismeréseként
Seres Erzsébet, a kecskeméti Ciróka Bábszínház közönségszervezője részére,

felelősségteljesen végzett két évtizedes munkája elismeréseként
Szabó Zsolt, az Északmagyarországi Regionális Vízművek Zrt. személygépkocsi-vezetője részére,

a turisztikai és vendéglátóipari szakképzés területén végzett több évtizedes oktatói tevékenysége elismeréseként
Takács Zoltán, a Váci Szakképzési Centrum Petzelt József Technikum és Szakképző Iskola oktatója részére,

az iskolai közétkeztetésben végzett több évtizedes munkája elismeréseként
Telkes Andrásné, a csurgói Eötvös József Általános Iskola volt szakácsnője részére,

a közfoglalkoztatás területén végzett magas színvonalú szakmai tevékenysége elismeréseként
Tóth Győzőné, a Kecskeméti Foglalkoztatási Nonprofit Kft. ügyvezetője részére,

a hazai közlekedésfejlesztés területén végzett több évtizedes munkája elismeréseként
Tóth József, a Nemzeti Mobilfizetési Zrt. üzemeltetési vezetője részére a

 MAGYAR BRONZ ÉRDEMKERESZT
 polgári tagozata;

a honvédség társadalmi kapcsolatainak erősítése, a  katonai hagyományok ápolása, valamint a  kiskőrösi hadisírok 
gondozása érdekében végzett kiemelkedő tevékenysége elismeréseként
Fadgyas István nyugállományú őrnagy, a Kiskőrös Helyőrség Nyugállományúak Klubjának vezetője részére,

a Magyar Honvédség érdekében végzett példaértékű katonai vezetői tevékenysége elismeréseként
Gera János alezredes, a Magyar Honvédség vitéz Szurmay Sándor Budapest Helyőrség Dandár Híradó és Informatikai 
Főnökségének főnöke részére,

közel három évtizedes, kimagasló szolgálati tevékenysége elismeréseként
Molnár László István rendőr főtörzszászlós, a  Békés Megyei Rendőr-főkapitányság Békéscsabai Rendőrkapitányság 
Közrendvédelmi Osztály Körzeti Megbízotti Alosztályának csoportparancsnoka részére,

a büntetés-végrehajtási szervezet állományában végzett közel három évtizedes, kiemelkedő szakmai tevékenysége 
elismeréseként
Rapiné Tóth Julianna címzetes büntetés-végrehajtási főtörzszászlós, az  Igazságügyi Megfigyelő és Elmegyógyító 
Intézet főápolója részére,

több mint két évtizedes, kimagasló szolgálati tevékenysége elismeréseként
Schönberger Gábor címzetes rendőr főtörzszászlós, a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei
Rendőr-főkapitányság Szolnoki Rendőrkapitányság Újszászi Rendőrőrsének körzeti megbízottja részére,

három évtizedes katonai pályafutása során végzett példaértékű munkája elismeréseként
Szabó Sándor főtörzszászlós, a Magyar Honvédség 24. Bornemissza Gergely Felderítő Ezredének vezénylő zászlósa 
részére,

a büntetés-végrehajtási szervezet állományában végzett negyedszázados, példamutató szolgálati tevékenysége 
elismeréseként
Végh András címzetes büntetés-végrehajtási főtörzszászlós, a  Pálhalmai Országos Büntetés-végrehajtási Intézet 
körlet-főfelügyelője részére a

 MAGYAR BRONZ ÉRDEMKERESZT
 katonai tagozata
 kitüntetést adományozom.
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Budapest, 2021. július 30.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Budapest, 2021. július 31.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

KEH ügyszám: KEH/03274-2/2021.

A köztársasági elnök 426/2021. (VIII. 23.) 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 Nemzetközi Vadászati és Vadvédelmi Tanács székhelyének Magyarországra helyezését, illetve működtetését 
elősegítő munkája, valamint az „Egy a Természettel” Vadászati és Természeti Világkiállítás megvalósításában vállalt 
kiemelkedő szerepe elismeréseként
George Aman, a Nemzetközi Vadászati és Vadvédelmi Tanács elnöke részére,

hazánk sikeres gazdasági folyamatainak megvalósítását szolgáló kimagasló szakmai pályafutása, valamint a  köz 
szolgálatában végzett magas színvonalú munkája, illetve széles körű társadalmi szerepvállalása elismeréseként
dr. Nagy Róza, a Magyar Nemzeti Bank elnöki főtanácsadója és korábbi főigazgatója, volt közigazgatási államtitkár 
részére a

 MAGYAR ÉRDEMREND
 középkeresztje
 polgári tagozata;

a vadvilág mint megújuló erőforrás hasznosítása terén, illetve a  Föld biodiverzitásának megőrzése érdekében 
végzett munkája, valamint az „Egy a Természettel” Vadászati és Természeti Világkiállítás keretében megrendezésre 
kerülő AEWA konferencia szakmai előkészítését szolgáló tevékenysége elismeréseként
Jacques Trouvilliez erdész, az  afrikai–eurázsiai vándorló vízimadarak védelméről szóló megállapodás Titkárságának 
ügyvezető főtitkára részére,

az erdő-, a  mező- és a  vadgazdálkodás egyensúlyára törekvő, a  magyarországi földterületeket a  nemzetközileg 
jegyzett “Wildlife Estates” cím odaítélésével támogató, valamint számos szakmai rendezvény megvalósítását is 
magába foglaló, több évtizedes tevékenysége elismeréseként
Thierry de l’Escaille, az Európai Földtulajdonosok Szervezetének ügyvezető igazgatója és főtitkára részére a

 MAGYAR ÉRDEMREND
 tisztikeresztje
 polgári tagozata;
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a hazai idegenforgalom és vendéglátóipar területén végzett több mint négy évtizedes szakmai munkája, valamint 
Tiszaújváros társadalmi életében betöltött szerepe elismeréseként
Tógyer Lajos, a  Tógyer & Son Kereskedelmi és Vendéglátóipari Kft. ügyvezető igazgatója, a  tiszaújvárosi Veronika 
Hotel és Étterem tulajdonosa részére a

 MAGYAR ARANY ÉRDEMKERESZT
 polgári tagozata
 kitüntetést adományozom.

Budapest, 2021. július 30.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Budapest, 2021. július 31.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

KEH ügyszám: KEH/03376-2/2021.

A köztársasági elnök 427/2021. (VIII. 23.) KE határozata
altábornagyi előléptetésről

Az Alaptörvény 9.  cikk (4)  bekezdés e)  pontja, valamint a  honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény  
4/A.  § (1)  bekezdés b)  pontja alapján – a  honvédelmi miniszter előterjesztésére – dr. Ruszin-Szendi Romulusz 
vezérőrnagyot 2021. augusztus 20-ai hatállyal altábornaggyá előléptetem.

Budapest, 2021. július 19.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Budapest, 2021. július 21.

  Dr. Benkő Tibor s. k.,
  honvédelmi miniszter

KEH ügyszám: KEH/03200-2/2021.
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A köztársasági elnök 428/2021. (VIII. 23.) KE határozata
altábornagyi előléptetésről

Az Alaptörvény 9.  cikk (4)  bekezdés e)  pontja, valamint a  rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos 
állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény 16.  § (1)  bekezdése és 32.  § (1)  bekezdése 
alapján – a  belügyminiszter javaslatára – dr. Takács Tibor rendőr vezérőrnagyot 2021. augusztus 20-ai hatállyal 
rendőr altábornaggyá előléptetem.

Budapest, 2021. augusztus 9.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Budapest, 2021. augusztus 16.

  Dr. Pintér Sándor s. k.,
  belügyminiszter

KEH ügyszám: KEH/03506-2/2021.

A köztársasági elnök 429/2021. (VIII. 23.) KE határozata
dandártábornoki kinevezésről

Az Alaptörvény 9.  cikk (4)  bekezdés e)  pontja, valamint a  rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos 
állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény 16.  § (1) bekezdése és 32.  § (1)  bekezdése 
alapján – a  belügyminiszter javaslatára – dr. Bodó Bernadett nemzetbiztonsági ezredest 2021. augusztus 20-ai 
hatállyal nemzetbiztonsági dandártábornokká kinevezem.

Budapest, 2021. augusztus 9.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Budapest, 2021. augusztus 16.

  Dr. Pintér Sándor s. k.,
  belügyminiszter

KEH ügyszám: KEH/03507-2/2021.
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A köztársasági elnök 430/2021. (VIII. 23.) KE határozata
dandártábornoki kinevezésről

Az Alaptörvény 9.  cikk (4)  bekezdés e)  pontja, valamint a  rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos 
állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény 16.  § (1) bekezdése és 32.  § (1)  bekezdése 
alapján – a belügyminiszter javaslatára – dr. Oláh Krisztián nemzetbiztonsági ezredest 2021. augusztus 20-ai hatállyal 
nemzetbiztonsági dandártábornokká kinevezem.

Budapest, 2021. augusztus 9.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Budapest, 2021. augusztus 16.

  Dr. Pintér Sándor s. k.,
  belügyminiszter

KEH ügyszám: KEH/03508-2/2021.

A köztársasági elnök 431/2021. (VIII. 23.) KE határozata
altábornagyi előléptetésről

Az Alaptörvény 9.  cikk (4)  bekezdés e)  pontja, valamint a  rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos 
állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény 16.  § (1) bekezdése és 32.  § (1)  bekezdése 
alapján – a belügyminiszter javaslatára – dr. Tóth Tamás büntetés-végrehajtási vezérőrnagyot 2021. szeptember 8-ai 
hatállyal büntetés-végrehajtási altábornaggyá előléptetem.

Budapest, 2021. augusztus 9.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Budapest, 2021. augusztus 16.

  Dr. Pintér Sándor s. k.,
  belügyminiszter

KEH ügyszám: KEH/03509-2/2021.



M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2021. évi 157. szám 7435

A köztársasági elnök 432/2021. (VIII. 23.) KE határozata
dandártábornoki kinevezésről

Az Alaptörvény 9.  cikk (4)  bekezdés e)  pontja, valamint a  rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos 
állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény 16.  § (1) bekezdése és 32.  § (1)  bekezdése 
alapján – a belügyminiszter javaslatára – Nyima Tamás Roland büntetés-végrehajtási ezredest 2021. szeptember 8-ai 
hatállyal büntetés-végrehajtási dandártábornokká kinevezem.

Budapest, 2021. augusztus 9.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Budapest, 2021. augusztus 16.

  Dr. Pintér Sándor s. k.,
  belügyminiszter

KEH ügyszám: KEH/03510-2/2021.
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A Magyar Közlönyt az Igazságügyi Minisztérium szerkeszti.
A szerkesztésért felelős: dr. Salgó László Péter.
A szerkesztőség címe: 1051 Budapest, Nádor utca 22.
A Magyar Közlöny hiteles tartalma elektronikus dokumentumként a http://www.magyarkozlony.hu 
honlapon érhető el.
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