MAGYAR KÖZLÖNY

44. szám

M A G YA R O R S Z Á G H I V ATA L O S L A PJ A
2020. március 15., vasárnap

Tartalomjegyzék

123/2020. (III. 15.) KE határozat

A Kossuth- és Széchenyi-díj adományozásáról

1400

124/2020. (III. 15.) KE határozat

Kitüntetés adományozásáról

1404

125/2020. (III. 15.) KE határozat

Kitüntetés adományozásáról

1404

126/2020. (III. 15.) KE határozat

Kitüntetés adományozásáról

1405

127/2020. (III. 15.) KE határozat

Kitüntetés adományozásáról

1406

128/2020. (III. 15.) KE határozat

Kitüntetés adományozásáról

1408

129/2020. (III. 15.) KE határozat

Kitüntetés adományozásáról

1417

130/2020. (III. 15.) KE határozat

Kitüntetés adományozásáról

1421

131/2020. (III. 15.) KE határozat

Kitüntetés adományozásáról

1432

132/2020. (III. 15.) KE határozat

Kitüntetés adományozásáról

1438

1107/2020. (III. 15.) Korm. határozat

A Magyarország Kiváló Művésze, a Magyarország Érdemes Művésze és
a Magyarország Babérkoszorúja díjak 2020. évi adományozásáról

1441

A Nemzeti Kulturális Tanács elnökének kinevezéséről

1442

1108/2020. (III. 15.) Korm. határozat

1400

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2020. évi 44. szám

IX. Határozatok Tára

A köztársasági elnök 123/2020. (III. 15.) KE határozata
a Kossuth- és Széchenyi-díj adományozásáról
Az Alaptörvény 9. cikk (4) bekezdés f ) pontja, valamint a Kossuth-díjról és a Széchenyi-díjról szóló 1990. évi
XII. törvény 5. § (1) bekezdése alapján – a Kormány előterjesztésére –
Magyarország számára kivételesen értékes művészi pályafutása során létrehozott, több műfajt átfogó,
sokoldalú prózaírói és irodalomkritikusi életműve, a lélektani mélységek ábrázolása mellett a társadalomkritikai
igazságkeresésre is nagy hangsúlyt fektető, örök érvényű írásai, valamint a rendszerváltoztatás történetét bemutató
hiánypótló elbeszélései elismeréseként
Ács Margit József Attila-díjas és Babérkoszorú-díjas író, műkritikus, szerkesztő, a Magyar Művészeti Akadémia rendes
tagja részére,
Magyarország számára kivételesen értékes művészi pályafutása során a magyar operajátszás egyik legnagyobb
formátumú, markáns színpadi egyéniségeként főként basszbariton szerepekben nyújtott sikeres alakításai mellett
példaértékű szakmai alázatról is árulkodó előadóművészete elismeréseként
Berczelly István Liszt Ferenc-díjas operaénekes, kiváló és érdemes művész, a Magyar Állami Operaház örökös tagja
részére,
Magyarország számára kivételesen értékes művészi pályafutása során nyújtott kimagasló színvonalú, emlékezetes
színpadi, játék- és tévéfilmes, illetve szinkronszínészi alakításai, valamint a magyar szerzők műveinek bemutatását
küldetésének tekintő, értékteremtő színházigazgatói munkája elismeréseként
Dörner György színművész, kiváló és érdemes művész, az Újszínház ügyvezető igazgatója részére,
Magyarország számára kivételesen értékes művészi pályafutása során létrehozott, a magyar néptáncművészet
és népi szobrászat területén egyaránt kiemelkedő, autentikus művészi életműve, a legnemesebb népművészeti
hagyományokat egyedi stílusával ötvöző, sokrétű alkotómunkája elismeréseként
Erdélyi Tibor Erkel Ferenc-díjas táncművész, koreográfus, fafaragó népi iparművész, érdemes művész, a népművészet
mestere, a Magyar Állami Népi Együttes örökös tagja részére,
Magyarország számára kivételesen értékes művészi pályafutása során létrehozott, az univerzális képzőművészi
formakészletet népművészetünk motívumkincsével és jellegzetes színhasználatával ötvöző, egyedi stílusú alkotásai,
a festészet és a szobrászat lehetőségeinek szintézisén alapuló, plasztikus rétegekkel felépített kompozíciói,
az egyetemes és a magyar képzőművészetet egyaránt gazdagító művészi életműve elismeréseként
Halmy Miklós Munkácsy Mihály-díjas festő-, szobrász- és grafikusművész részére,
Magyarország számára kivételesen értékes művészi pályafutása során klasszikus és kortárs zeneszerzők operáinak
kimagasló színvonalú interpretációit, valamint reklám- és dokumentumfilmeket, illetve színházi darabokat is
magába foglaló, sikeres rendezései, továbbá sokrétű művészeti szervezőtevékenysége elismeréseként
Káel Csaba Nádasdy Kálmán-díjas rendező, érdemes művész, a Müpa vezérigazgatója részére,
Magyarország számára kivételesen értékes művészi pályafutása során az autentikus és a klasszikus szobrászi
hagyományt a szürrealizmus sajátos látásmódjával ötvöző, a tér és az idő szimbólumait életre keltő alkotásokat,
valamint egyedi ékszereket is magába foglaló szobrász- és ötvösművészi alkotómunkája elismeréseként
Kepenyes Pál ötvös- és szobrászművész részére,
Magyarország számára kivételesen értékes művészi pályafutása során létrehozott, a kortárs magyar lírára erőteljes
hatást gyakorló költői és műfordítói, illetve jelentős, főként a modern angolszász költészettel foglalkozó esszéírói
életműve, valamint a Magyar Szemle című folyóirat újraindítójaként folytatott értékteremtő, a magyar polgári
nemzeti hagyományt újraértelmező munkája elismeréseként
Kodolányi Gyula József Attila-díjas költő, műfordító, irodalomtörténész, a Magyar Művészeti Akadémia rendes tagja
részére,
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Magyarország számára kivételesen értékes művészi pályafutása során virtuóz énektechnikájával és egyedülálló
belcanto repertoárjával nemzetközi színpadokon is sikereket arató, az opera mellett a klasszikus és kortárs
oratóriumok megszólaltatása terén is kiemelkedő előadóművészete elismeréseként
Kolonits Klára Liszt Ferenc-díjas operaénekes részére,
Magyarország számára kivételesen értékes művészi pályafutása során hazánk egyik korszakalkotó
balettművészeként itthon és a világ legrangosabb színpadain aratott sikerei, valamint a kortárs magyar
táncművészetet egyedülálló módon formáló és gazdagító, nemzetközileg is elismert koreográfusi, illetve
táncpedagógusi munkája elismeréseként
Ladányi Andrea Liszt Ferenc- és Harangozó Gyula-díjas balettművész, koreográfus, érdemes művész, színész,
rendező részére,
Magyarország számára kivételesen értékes művészi pályafutása során létrehozott, a szakrális tradíciót kortárs
minimalista eszközökkel ötvöző, örök érvényű emberi kérdéseket feltáró, karakteres alkotásai, egyetlen műfajba sem
besorolható, egyedi alkotóművészete elismeréseként
Lovas Ilona Ferenczy Noémi-díjas képző- és textilművész, érdemes művész, a Magyar Művészeti Akadémia rendes
tagja, a Széchenyi Irodalmi és Művészeti Akadémia rendes tagja részére,
Magyarország számára kivételesen értékes művészi pályafutása során létrehozott, a hazai kortárs irodalmat
gazdagító sokoldalú prózaírói, műfordítói, kritikai és publicisztikai életműve, valamint a XX. század eleji magyar
szellemi-kulturális életet érzékletesen ábrázoló családi krónikái elismeréseként
Sárközi Mátyás József Attila-díjas író, kritikus, műfordító, szerkesztő részére,
Magyarország számára kivételesen értékes művészi pályafutása során létrehozott, a funkcionalitást,
a fenntarthatóságot és az esztétikumot tökéletesen ötvöző, a múltból átemelt és a kortárs építészeti értékeket
összhangba hozó, a városkép egységét és sajátos jegyeit mindig szem előtt tartó tervezői-alkotói életműve
elismeréseként
Skardelli György Ybl Miklós-díjas építész, érdemes művész, a Magyar Művészeti Akadémia rendes tagja részére,
Magyarország számára kivételesen értékes művészi pályafutása során nyújtott, rendkívül karakteres és páratlan
művészi érzékkel megformált és világszerte ünnepelt alakításai, valamint példamutató szakmai alázattal végzett
táncpedagógiai munkája elismeréseként
Solymosi Zoltán Harangozó Gyula-díjas táncművész részére,
Magyarország számára kivételesen értékes művészi pályafutása során nyújtott feledhetetlen színházi, televíziós
és filmes alakításai, valamint a magyar irodalom klasszikusait magas színvonalon tolmácsoló kultúraközvetítő
tevékenysége elismeréseként
Sunyovszky Sylvia Jászai Mari-díjas színművész, érdemes művész részére,
Magyarország számára kivételesen értékes művészi pályafutása során karakteres megjelenésével, utánozhatatlan
iróniájával a közönség szeretetét és a szakma elismerését méltán kiérdemlő, felejthetetlen színházi, filmes, televíziós
és rádiós alakításai, valamint jelentős szinkronszínészi munkái elismeréseként
Szombathy Gyula Jászai Mari-díjas színművész, kiváló és érdemes művész részére,
Magyarország számára kivételesen értékes művészi pályafutása során klasszikus és kortárs zenei remekműveket
egyaránt magas szintű szakmai igényességgel, virtuóz módon megszólaltató, gazdag repertoárt magába foglaló
zongoraművészi, valamint kimagasló színvonalú művésztanári munkája elismeréseként
Várjon Dénes Liszt Ferenc-díjas zongoraművész részére
a Kossuth-díjat,
Magyarország számára kivételesen értékes, öt évtizedes művészi pályafutásuk során egyedülálló közösségteremtő
képességükkel több generációt megörvendeztető zenéjük, a magyar és világirodalom klasszikus, illetve kortárs
szerzőinek megzenésített versei mellett dalokat és rajzfilmzenéket is magába foglaló sokszínű, műfaj- és
stílusteremtő előadóművészetük elismeréseként
Becze Gábor Kossuth-díjas előadóművész, a Kaláka együttes tagja részére,
Gryllus Dániel Kossuth-díjas előadóművész, a Kaláka együttes tagja részére,
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Gryllus Vilmos Kossuth-díjas előadóművész, a Kaláka együttes tagja részére,
Radványi Balázs Kossuth-díjas előadóművész, zeneszerző, a Kaláka együttes tagja részére
a Kossuth-díjat megosztva;
Magyarország számára kivételesen értékes tudományos pályája során a XX. századi magyar zenetörténet területén
folytatott hiánypótló kutatásai, valamint az emigrációba kényszerült, és emiatt kevésbé ismert hazai zeneszerzők,
illetve előadóművészek életművének széles körű megismertetése érdekében végzett munkája elismeréseként
dr. Berlász Melinda Szabolcsi Bence-díjas zenetörténész, a Magyar Művészeti Akadémia levelező tagja, a Magyar
Tudományos Akadémia Bölcsészettudományi Kutatóközpontja Zenetudományi Intézetének nyugalmazott
főmunkatársa részére,
Magyarország számára kivételesen értékes tudományos pályája során a pszichofarmakológia területén végzett
több évtizedes, nemzetközi szinten is nagyra becsült klinikai, kutatói és oktatói munkája, valamint a szkizofrénia,
a szorongásos betegségek és egyéb pszichiátriai zavarok kezelésében elért jelentős eredményei elismeréseként
dr. Bitter István Batthyány-Strattmann László-díjas pszichiáter, a Magyar Tudományos Akadémia doktora,
a Semmelweis Egyetem professor emeritusa részére,
Magyarország számára kivételesen értékes tudományos pályája során a hazai és nemzetközi ókortudomány elismert
szakértőjeként folytatott, főként az egykori római provinciák régészetével, illetve Pannonia történetével kapcsolatos
jelentős kutatásai, valamint egyetemi oktatói és vezetői tevékenysége elismeréseként
dr. Borhy László Rezső régész, ókortörténész, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja, az Eötvös Loránd
Tudományegyetem rektora, a Bölcsészettudományi Kar Régészettudományi Intézete Ókori Régészeti Tanszékének
egyetemi tanára részére,
Magyarország számára kivételesen értékes tudományos pályája során a sejtek közötti jelátviteli folyamatok
vizsgálata területén elért kiemelkedő kutatási eredményei, valamint a biokémia, illetve molekuláris biológia
oktatásában végzett magas szintű munkája, továbbá jelentős tudományos közéleti tevékenysége elismeréseként
dr. Buday László orvos-biokémikus, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja, a Természettudományi
Kutatóközpont Enzimológiai Intézetének igazgatója, a Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Kara Orvosi
Vegytani, Molekuláris Biológiai és Patobiokémiai Intézetének egyetemi tanára részére,
Magyarország számára kivételesen értékes tudományos pályája során a szélütés diagnosztikája és gyógyítása
területén elért rendkívüli eredményei, különösen a stroke legjobb gyógyszeres kezelési módszere, a vénás
vérrögoldás használatának fellendítését elősegítő ellátási modell kidolgozásában betöltött kimagasló szerepe
elismeréseként
dr. Csiba László Mihály Batthyány-Strattmann László-díjas neurológus, a Magyar Tudományos Akadémia levelező
tagja, a Magyar Neurológiai Társaság elnöke, a Debreceni Egyetem Klinikai Központ Általános Orvostudományi Kara
Neurológiai Klinikájának egyetemi tanára részére,
Magyarország számára kivételesen értékes tudományos pályája során a soktestrendszerek kollektív viselkedésének
statisztikus fizikai vizsgálata terén elért nagy jelentőségű, nemzetközileg is széles körben elismert kutatási
eredményei, valamint iskolateremtő tudományos munkája elismeréseként
Iglói Ferenc, a fizikai tudomány doktora, a Wigner Fizikai Kutatóközpont Szilárdtestfizikai és Optikai Intézetének
tudományos tanácsadója, a Szegedi Tudományegyetem Természettudományi és Informatikai Kar Fizikai Intézete
Elméleti Fizikai Tanszékének egyetemi tanára részére,
Magyarország számára kivételesen értékes tudományos pályája során a közép-európai kultúra nemzetközileg is
elismert kutatójaként elsősorban a magyar, lengyel, szlovák és horvát nép nemzeti szimbólumainak és mítoszainak
összehasonlító vizsgálata terén elért tudományos eredményei elismeréseként
dr. Kiss Gy. Csaba József Attila-díjas irodalomtörténész, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, az Eötvös Loránd
Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Történeti Intézete Művelődéstörténeti Tanszékének címzetes
egyetemi tanára részére,
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Magyarország számára kivételesen értékes tudományos pályája során az algebra, ezen belül a csoportelmélet és
az univerzális algebra területén elért nagy hatású kutatási eredményei, valamint a magyar tudomány nemzetközi
megbecsültségét erősítő, kiemelkedően eredményes intézményvezetői és tudományszervezői munkája
elismeréseként
Pálfy Péter Pál matematikus, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja, a Rényi Alfréd Matematikai Kutatóintézet
kutatóprofesszora részére,
Magyarország számára kivételesen értékes tudományos pályája során végzett, a hazai gépjárműtechnika területén
folytatott öt évtizedes, a gépjárműipar újjáéledéséhez is hozzájáruló, kiemelkedően eredményes kutató-fejlesztő,
illetve innovációs tevékenysége elismeréseként
dr. Simonyi Sándor gépészmérnök, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Ipari Professzora,
a Debreceni Egyetem címzetes egyetemi tanára részére,
Magyarország számára kivételesen értékes tudományos pályája során a véges geometriák témakörében folytatott,
nemzetközileg is elismert, jelentős hatású kutatói, illetve példaértékű oktatói munkája, valamint széles körű szakmai
közéleti szerepvállalása elismeréseként
Szőnyi Tamás matematikus, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, az Eötvös Loránd Tudományegyetem
Természettudományi Kar Matematikai Intézete Számítógéptudományi Tanszékének egyetemi tanára részére
a Széchenyi-díjat,
Magyarország számára kivételesen értékes, a hazai épületszerkezetek színvonalának emeléséhez jelentős
mértékben hozzájáruló munkásságuk, az építészeti alkotások esztétikai értéke és a magas műszaki minőség közötti
harmónia megteremtésén alapuló, számos emblematikus műemléképület rekonstrukcióját is magába foglaló
szakmai tevékenységük elismeréseként
Horváth Sándor építészmérnök részére,
Pataky Rita építészmérnök részére
a Széchenyi-díjat megosztva
adományozom.
Budapest, 2020. március 3.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

Ellenjegyzem:
Budapest, 2020. március 4.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

KEH ügyszám: KEH/01241-2/2020.
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A köztársasági elnök 124/2020. (III. 15.) 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 Lengyelország ezeréves keresztény értékeinek megőrzését és védelmét a magyar–lengyel politikai
és társadalmi kapcsolatok erősítésével, valamint a nemzeteink közötti történelmi barátság ápolásával szolgáló
kiemelkedő tevékenysége elismeréseként
Andrzej Duda, a Lengyel Köztársaság elnöke részére a
MAGYAR ÉRDEMREND
nagykereszt a nyaklánccal és az arany sugaras csillaggal
kitüntetést adományozom.
Budapest, 2020. március 3.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

Ellenjegyzem:
Budapest, 2020. március 4.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

KEH ügyszám: KEH/01242-2/2020.

A köztársasági elnök 125/2020. (III. 15.) 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–japán zeneművészeti kapcsolatok ápolását és erősítését évtizedek óta elkötelezetten szolgáló,
kiemelkedő művészi pályafutása elismeréseként
Kobajasi Kenicsiró karmester, zeneszerző, a Japán Filharmonikusok vezető karmestere, a Nemzeti Filharmonikus
Zenekar örökös elnök-karnagya, a MÁV Szimfonikus Zenekar tiszteletbeli vendégkarmestere részére,
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Magyarország gazdasági teljesítményének növelését a Suzuki magyar leányvállalatának kiépítésével, illetve a hazai
gépjárműgyártás fejlesztésével szolgáló több évtizedes munkája, valamint sokrétű társadalmi szerepvállalása
elismeréseként
Szuzuki Oszamu, Magyarország hamamatsui tiszteletbeli főkonzulja, a Suzuki Motor Corporation elnöke részére a
MAGYAR ÉRDEMREND
nagykeresztje
polgári tagozata
kitüntetést adományozom.
Budapest, 2020. március 3.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

Ellenjegyzem:
Budapest, 2020. március 4.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

KEH ügyszám: KEH/01243-2/2020.

A köztársasági elnök 126/2020. (III. 15.) KE határozata
kitüntetés adományozásáról
Az Alaptörvény 9. cikk (4) bekezdés f ) pontja, illetve a Magyarország címerének és zászlajának használatáról,
valamint állami kitüntetéseiről szóló 2011. évi CCII. törvény 18. § (1) bekezdése alapján – a miniszterelnök
előterjesztésére –
a keresztény értékek, illetve a polgári, keresztény közösségek hazai és nemzetközi védelme iránt elhivatott,
az emberi és kisebbségi jogok érvényesítésére is nagy hangsúlyt fektető, példaértékű közéleti tevékenysége
elismeréseként
Balog Zoltán református lelkész, az Emberi Erőforrások Minisztériumának volt minisztere részére,
a rendszerváltoztatás folyamatának előkészítésében, illetve a Rendszerváltás Történetét Kutató Intézet és Archívum
megalapításában és vezetésében vállalt kimagasló szerepe, valamint a XX. századi magyar irodalomtörténet
szakértőjeként folytatott több évtizedes kutatói-oktatói munkája elismeréseként
dr. Bíró Zoltán irodalomtörténész, a Rendszerváltás Történetét Kutató Intézet és Archívum egykori főigazgatója,
a Hitel című folyóirat alapító főszerkesztője részére,
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a magyar–német kapcsolatok erősítése iránt elkötelezett közéleti tevékenysége, valamint Magyarország melletti
következetes kiállása elismeréseként
dr. Reiner Erich Haseloff, a németországi Szász-Anhalt tartomány miniszterelnöke részére a
MAGYAR ÉRDEMREND
középkeresztje a csillaggal
polgári tagozata
kitüntetést adományozom.
Budapest, 2020. március 3.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

Ellenjegyzem:
Budapest, 2020. március 4.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

KEH ügyszám: KEH/01244-2/2020.

A köztársasági elnök 127/2020. (III. 15.) KE határozata
kitüntetés adományozásáról
Az Alaptörvény 9. cikk (4) bekezdés f ) pontja, illetve a Magyarország címerének és zászlajának használatáról,
valamint állami kitüntetéseiről szóló 2011. évi CCII. törvény 18. § (1) bekezdése alapján – a miniszterelnök
előterjesztésére –
az ókori egyiptomi Újbirodalom történetének, illetve építészeti és művészeti emlékeinek kutatásában elért
eredményei, valamint jelentős oktatói, szakmai közéleti és publikációs tevékenysége elismeréseként
dr. Bács Tamás egyiptológus, régész, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kara
Ókortudományi Intézetének igazgatója, Egyiptológiai Tanszékének tanszékvezető egyetemi docense részére,
a traumatológia területén végzett, különösen a combnyaktörések kezelése, valamint a könyökízületek mozgásjavító
műtéti eljárásának kidolgozása terén sikeres, nemzetközileg is elismert gyógyító- és kutatómunkája elismeréseként
dr. Fekete Károly Batthyány-Strattmann László-díjas orvos, a Debreceni Egyetem professor emeritusa részére,
a magyar–német kapcsolatok fejlesztése, valamint Magyarország külföldi jó hírnevének erősítése iránt elkötelezett,
kiemelkedő tevékenysége elismeréseként
Frank Spengler, a Konrad-Adenauer-Stiftung magyarországi irodájának vezetője részére,
a mechanika kutatása és oktatása területén folytatott fél évszázados, tudományos szempontból is iskolateremtő
pályafutása elismeréseként
dr. Gáspár Zsolt Széchenyi-díjas építőmérnök, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja, a Budapesti Műszaki és
Gazdaságtudományi Egyetem professor emeritusa részére,
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a magyar történelem számos jelentős eseményét és személyiségét megörökítő alkotásai, jelentős dokumentumfilmrendezői pályája, valamint színházigazgatói, írói és könyvkiadói tevékenysége elismeréseként
Koltay Gábor Balázs Béla-díjas filmrendező, érdemes művész részére,
több évtizeden át kimagasló színvonalon végzett kutatói-oktatói munkája, valamint a hallgatóság és a média
érdeklődését egyaránt felkeltő, a XX. század történelmének fehér foltjait izgalmasan és közérthetően feltáró előadói
tevékenysége elismeréseként
dr. h. c. Kun Miklós Széchenyi-díjas történész, professor emeritus részére,
a Szegedi Tudományegyetem rektoraként végzett kimagasló színvonalú munkája, valamint nemzetközileg is
elismert kutatói-oktatói, illetve sikeres tudományszervezői tevékenysége elismeréseként
dr. Szabó Gábor fizikus, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja, a Szegedi Tudományegyetem
Természettudományi és Informatikai Kar Fizikai Intézete Optikai és Kvantumelektronikai Tanszékének egyetemi
tanára, volt rektora részére,
a Délpesti Református Egyházmegye életének irányításában végzett odaadó munkája, valamint a keresztyén
nemzeti értékek iránt elkötelezett közéleti tevékenysége elismeréseként
Takaró András, a Kiskunlacházi Református Egyházközség lelkipásztora, a Délpesti Református Egyházmegye
esperese, a Dunamelléki Református Egyházkerület lelkészi főjegyzője, a Szent György Lovagrend nagypriorja
részére,
az Állami Számvevőszék szervezeti és szakmai megújításában betöltött fontos szerepe, valamint Székesfehérvár
város infrastrukturális és kulturális fejlesztését szolgáló, eredményes településvezetői munkája elismeréseként
Warvasovszky Tihamér, az Állami Számvevőszék alelnöke, Székesfehérvár volt polgármestere részére,
a magyar–osztrák igazságügyi együttműködés előmozdításában, valamint az országaink közötti kapcsolatok
fejlesztésében betöltött jelentős szerepe elismeréseként
o. Univ.-Prof. Dr. Wolfgang Brandstetter, az Osztrák Alkotmánybíróság alkotmánybírája, az Osztrák Köztársaság
korábbi alkancellárja, volt szövetségi igazságügyi minisztere, egyetemi professzor részére a
MAGYAR ÉRDEMREND
középkeresztje
polgári tagozata
kitüntetést adományozom.
Budapest, 2020. március 3.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

Ellenjegyzem:
Budapest, 2020. március 4.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

KEH ügyszám: KEH/01245-2/2020.
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A köztársasági elnök 128/2020. (III. 15.) KE határozata
kitüntetés adományozásáról
Az Alaptörvény 9. cikk (4) bekezdés f ) pontja, illetve a Magyarország címerének és zászlajának használatáról,
valamint állami kitüntetéseiről szóló 2011. évi CCII. törvény 18. § (1) bekezdése alapján – a miniszterelnök
előterjesztésére –
az egészség-, illetve a sporttudomány területén elért kutatási eredményei, oktatói és tananyagfejlesztői munkája,
valamint a tehetséggondozásban vállalt szerepe elismeréseként
dr. Ács Pongrác, a Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Kara Fizioterápiás és Sporttudományi Intézetének
megbízott igazgatója, általános és stratégiai dékánhelyettese, egyetemi tanára részére,
a magyar–szíriai gazdasági, kereskedelmi és kulturális kapcsolatok fejlesztéséhez jelentős mértékben hozzájáruló
munkája elismeréseként
Ahmed Al-Chihabi, Magyarország aleppói tiszteletbeli konzulja, az aleppói Alpha Gyógyszergyár alapító elnöke és
tulajdonosa, a FRANSA Bank szíriai leányvállalatának elnöke részére,
a magyar–belorusz kapcsolatok fejlesztéséhez hozzájáruló üzleti és közéleti tevékenysége, valamint a két ország
közös beruházási projektjeinek megvalósításában, illetve a magyar innovációk külföldi népszerűsítésében vállalt
szerepe elismeréseként
Alexander Zaytsev, a BreMiNo Group LLC és a SOHRA vállalatcsoport alapítója részére,
az erdélyi felsőfokú magyar nyelvű zeneoktatás 1990 utáni újraindításában vállalt fontos szerepe, valamint
interdiszciplináris szemléletű zeneesztétikai kutatásai elismeréseként
dr. Angi István zeneesztéta, kritikus, a kolozsvári Gheorghe Dima Zeneakadémia nyugalmazott professzora részére,
több évtizedes pályája során publikált, főként etikai, esztétikai, eszmetörténeti és kisebbségi kérdésekkel foglalkozó
írásai, valamint társadalmi szerepvállalása elismeréseként
dr. Aniszi Kálmán író, publicista, szerkesztő, a kolozsvári Képzőművészeti és Formatervezési Egyetem nyugalmazott
egyetemi oktatója részére,
a magyar közjegyzőség fejlesztését szolgáló jelentős szakmai pályafutása, valamint magas szintű tudományos
munkája és a jogi szakirodalmat gazdagító publikációi elismeréseként
dr. Anka Tibor, a Magyar Országos Közjegyzői Kamara elnökhelyettese és Jogi Bizottságának elnöke részére,
a magyar gazdaság teljesítményének növeléséhez hozzájáruló, eredményes vállalatvezetői munkája elismeréseként
Baja Sándor, a Randstad Hungary Kft. ügyvezető igazgatója részére,
az operairodalom legjelentősebb lírai, illetve hőstenor szerepeiben nyújtott emlékezetes, világszerte sikereket arató
alakításai elismeréseként
Bándi János operaénekes, érdemes művész részére,
a könyvtártudomány területén folytatott több évtizedes kutatói-oktatói munkája, valamint a hazai és nemzetközi
könyvtáros szakmai szervezetekben betöltött jelentős szerepe elismeréseként
Barátné dr. Hajdu Ágnes, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Könyvtár- és
Információtudományi Intézete Könyvtártudományi Tanszékének tanszékvezető egyetemi tanára részére,
az 1944-es Úz-völgyi csatában tanúsított bátor helytállása, valamint az ott elesett katonák emlékének ápolása
érdekében végzett több évtizedes munkája elismeréseként
Bartha Mihály Úz-völgyi veterán katona részére,
az amerikai magyarság identitásának megőrzése, valamint az Amerikai Egyesült Államokba érkező magyar
ösztöndíjasok támogatása érdekében végzett több évtizedes munkája elismeréseként
Basa Molnár Enikő, az Amerikai Magyar Tanárok Egyesületének alapítója és ügyvezető igazgatója, a washingtoni
Magyar Piknik főszervezője részére,
az 1956-os forradalom és szabadságharc eseményeit, valamint a Kádár-rendszer időszakát hitelesen bemutató,
hiánypótló szépirodalmi alkotásai és forgatókönyvei elismeréseként
Benedikty Tamás író, költő részére,
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nemzetközi szinten is kiemelkedő kutatásai, valamint a hazai felsőoktatás és az ipar együttműködéséhez hozzájáruló
eredményes munkája elismeréseként
dr. Bereczky Ákos László, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem – AUDI Hungaria Kooperációs
Kutatóközpont igazgatója részére,
az Úz-völgyi csatában tanúsított helytállása, valamint példaértékű pedagógusi életpályája elismeréseként
Boér Imre Úz-völgyi veterán katona, nyugalmazott pedagógus részére,
kimagasló színvonalú táncművészi pályafutása, valamint művészetpedagógiai tevékenysége elismeréseként
Boros Erzsébet Harangozó Gyula-díjas táncművész, a Magyar Táncművészeti Egyetem professor emeritája részére,
a szociológia területén folytatott tudományos kutatómunkája, valamint elhivatott oktatói és intézetvezetői
tevékenysége elismeréseként
dr. Bozsonyi Károly szociológus, a Károli Gáspár Református Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kara
Társadalom- és Kommunikációtudományi Intézetének intézetvezető egyetemi docense részére,
a magyar–ausztrál kapcsolatok fejlesztése, valamint a helyi magyar diaszpóra érdekében végzett több évtizedes
munkája elismeréseként
Bruce Atkinson, Ausztrália Victoria államának parlamenti képviselője részére,
a Makovecz Imre nevével fémjelzett építészeti stílus és kulturális örökség makói megjelenítése érdekében végzett
munkája elismeréseként
dr. Buzás Péter jogász, Makó város korábbi polgármestere, volt országgyűlési képviselő részére,
a nagyenergiás nehézion-, illetve a részecskefizika területén elért eredményei, valamint tudományos közéleti és
egyetemi oktatói tevékenysége elismeréseként
dr. Csanád Máté fizikus, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Kar Fizikai Intézete Atomfizikai
Tanszékének habilitált egyetemi docense, a PHENIX-Magyarország és a STAR-Magyarország kutatócsoportok
tudományos vezetője, CMS-ELTE kutatócsoport tagja részére,
az ügyészségi feladatok ellátása területén végzett több mint négy évtizedes, színvonalas szakmai és vezetői
tevékenysége elismeréseként
Csanádiné dr. Pestality Ibolya címzetes főügyészségi ügyész, a Bajai Járási Ügyészség vezető ügyésze részére,
a bangladesi sziámi ikrek végső szétválasztó műtétjének vezető aneszteziológus és intenzív terápiás szakorvosaként
végzett világszínvonalú munkája elismeréseként
dr. Csapody Marcell, a Péterfy Kórház-Rendelőintézet és Manninger Jenő Országos Traumatológiai Intézet Intenzív és
Aneszteziológiai Osztályának részlegvezető főorvosa részére,
számos előadás látványvilágát meghatározó művészi munkája, valamint a magyar kultúra széles körű
népszerűsítését szolgáló színházteremtő és társulatépítő tevékenysége elismeréseként
Darvasi Ilona, a Turay Ida Színház alapító igazgatója, díszlet- és jelmeztervező részére,
a Magyarország és a Szentszék közötti kapcsolatok elmélyítését szolgáló tevékenysége elismeréseként
Depaula Flavio Silvio, a Szentszék Magyarországi Nagykövetségének korábbi titkára részére,
a magyar karikatúraművészet jeles képviselőjeként a műfaj fennmaradása és színvonalának megőrzése érdekében
végzett öt évtizedes munkája elismeréseként
Dluhopolszky László grafikusművész, karikaturista részére,
a bűnügyi tudományok kutatása terén elért eredményei, szemléletformáló oktatói munkája, valamint a szakmai
közéletben vállalt szerepe elismeréseként
dr. Domokos Andrea büntetőjogász, a Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Kara Bűnügyi
Tudományok Intézetének intézetvezető egyetemi tanára, a Kúria büntetőjogi főtanácsadója részére,
közel négy évtizedes ügyészségi pályafutása során főként személy- és munkaügyi, valamint kodifikációs területen
végzett kiemelkedő színvonalú munkája elismeréseként
dr. Édes Veronika legfőbb ügyészségi tanácsos, a Legfőbb Ügyészség Személyügyi Továbbképzési és Igazgatási
Főosztálya Jogszabály-előkészítő Osztályának osztályvezető ügyésze részére,
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közigazgatási, majd polgári ügyszakos bíróként végzett több évtizedes, kimagasló szakmai színvonalú munkája
elismeréseként
dr. Egresi István, a Győri Járásbíróság bírája részére,
a magyar keresztény családok körében végzett karitatív és közösségépítő munkája elismeréseként
Endrédy Cecília hitoktató, a Családakadémia-Óbudavár Egyesület társalapítója, a Magyar
Családmozgalom egykori társelnöke részére,

Schönstatti

a modern slágereket tradicionális cigány népzenei hangszereléssel megszólaltató, sikeres és eredeti
előadóművészete elismeréseként
Farkas Róbert zenész, a Budapest Bár zenekar alapítója és vezetője részére,
az operairodalom legjelentősebb tenorszerepeiben nyújtott kiemelkedő színvonalú alakításai elismeréseként
Fekete Attila Liszt Ferenc-díjas operaénekes részére,
több évtizedes kutatói és publikációs tevékenysége, valamint a vajdasági magyar kulturális életben betöltött
szerepe elismeréseként
Fekete J. József József Attila-díjas irodalomtörténész, író, kritikus, publicista, a Magyar Művészeti Akadémia rendes
tagja részére,
a pozsonyi magyar közösség kulturális és szellemi életének támogatását szolgáló sokrétű mecénási tevékenysége
elismeréseként
Frideczky János építészmérnök, a Vidéo Alapítvány alapítója, a Pozsonyi Casino újraindítója és elnöke, az Agentura
Pacis Posonium Egyesület alapítója és elnöke részére,
a keresztény és egyetemes emberi értékek képviseletét, valamint a határokon átívelő keresztény kapcsolati háló
megerősítését szolgáló munkája elismeréseként
dr. Galgóczy Gábor orvos, a Keresztény Értelmiségiek Szövetségének társelnöke, az egykori Országos Munka- és
Üzemegészségügyi Intézet nyugalmazott igazgató főorvosa részére,
a hazai graduális, illetve posztgraduális fogorvosképzés területén végzett munkája, valamint szakmai közéleti és
érdekképviseleti szerepvállalása elismeréseként
dr. Gerle János, a Semmelweis Egyetem Fogorvostudományi Kara Oktatási Centrum Igazgatóságának igazgatója,
a Kútvölgyi Kórház egyetemi adjunktusa és részlegvezető főorvosa, a Magyar Orvosi Kamara Fogorvosi Tagozatának
alapítója és elnöke részére,
a gasztroenterológia területén, főként az epe-, epeúti és hasnyálmirigy-betegségek endoszkópos kezelésében elért,
nemzetközi szinten is kimagasló eredményei elismeréseként
dr. Gyökeres Tibor, a Magyar Honvédség Egészségügyi Központ Honvédkórház Gasztroenterológiai Osztályának
részlegvezető főorvosa, a Magyar Gasztroenterológiai Társaság főtitkára részére,
a hazai lótenyésztés európai szintű elismertségét növelő, kimagasló színvonalú munkája elismeréseként
Haál Gábor, a Bábolna Nemzeti Ménesbirtok igazgatója, a Magyar Lovassport Szövetség elnökségi tagja részére,
az ausztráliai magyar tudományos és kulturális életben betöltött szerepe, valamint számos hazai
természettudományos kutatás létrejöttét támogató tevékenysége elismeréseként
dr. Hangay György művészettörténész, rovartani kutató részére,
több évtizedes kutató-, oktató- és gyógyítómunkája, valamint a hazai fogorvostudományi képzés szervezésében és
fejlesztésében vállalt szerepe elismeréseként
dr. Hermann Péter, a Semmelweis Egyetem oktatási rektorhelyettese, a Fogorvostudományi Kar Fogpótlástani
Klinikájának igazgatója, egyetemi tanár részére,
a magyar–német kapcsolatok ápolását sokrétűen, többek között a 2018-as Düsseldorfi Magyar Napok, illetve
a 2019-es tartományi parlamenti Magyar Est megszervezésében vállalt szerepével szolgáló tevékenysége
elismeréseként
Horst Westkämper, a Rajna-Ruhr-vidéki Magyar–Német Társaság alelnöke, Észak-Rajna–Vesztfália tartomány
parlamentjének korábbi képviselője részére,
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a bangladesi sziámi ikrek szétválasztó műtétsorozatának első fázisát vezető idegsebészként végzett világszínvonalú
munkája elismeréseként
dr. Hudák István idegsebész szakorvos, a Magyar Honvédség Egészségügyi Központja Idegsebészeti Osztályának
főorvosa részére,
nemzetközi szinten is elismert, négy évtizede lelkiismeretesen végzett sebészorvosi munkája elismeréseként
dr. Imreh Domonkos Zsolt sebész, a Szent Margit Kórház Sebészeti Osztályának osztályvezető főorvosa részére,
a magyar–norvég kapcsolatok fejlesztésében, valamint Magyarország norvégiai megítélésének javításában vállalt
szerepe elismeréseként
Janne Haaland Matlary, az Oslói Egyetem Politikatudományi Intézetének professzora részére,
a magyar gazdaság élénkítéséhez a Vestfrost csongrádi üzemének kialakításával és sikeres működtetésével
hozzájáruló vállalatvezetői munkája, valamint Magyarország iránti elkötelezettsége elismeréseként
Jens Højsager Damgaard, a Vestfrost Zrt. Igazgatótanácsának elnöke részére,
a Vaszary Kolos Kórház Központi Intenzív Osztályának megszervezését és fejlesztését is magába foglaló, eredményes
kórházvezetői munkája elismeréseként
dr. Kanász Gábor Imre aneszteziológus és intenzív terápiás szakorvos, az esztergomi Vaszary Kolos Kórház főigazgató
főorvosa részére,
a felsőfokú postásszakember-képzés hazai megteremtésében és folyamatos fejlesztésében betöltött kimagasló
szerepe elismeréseként
dr. Károlyi László, a Magyar Posta Zrt. biztonsági főigazgatója, a Wekerle Sándor Üzleti Főiskola Módszertani és
Informatikai Tanszékének főiskolai tanára, nyugállományú tűzoltó dandártábornok részére,
az erdélyi magyarság művelődési és közéletében betöltött jelentős szerepe, több mint fél évszázados pályafutása
elismeréseként
Katona Ádám Mihály irodalom- és művelődéstörténész, közíró, az Orbán Balázs Közművelődési Egyesület alapító
elnöke részére,
a kiégett üzemanyagok és a radioaktív hulladékok kezelésével kapcsolatos nemzeti program megvalósítása
érdekében végzett tevékenysége elismeréseként
dr. Kereki Ferenc, a Radioaktív Hulladékokat Kezelő Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója részére,
a Müpa gazdasági, illetve működési struktúrájának megújítását szolgáló, kimagasló színvonalú munkája
elismeréseként
Kosztolánczy Gábor, a Müpa Budapest Nonprofit Kft. vezérigazgató-helyettese részére,
az Úz-völgyi csatában tanúsított hősies helytállása, példaértékű életútja elismeréseként
Kovács Aladár Úz-völgyi veterán részére,
a hazai vasúti árufuvarozás területén végzett magas színvonalú szakmai tevékenysége elismeréseként
dr. Kovács Imre közgazdász, a Rail Cargo Hungaria Zrt. igazgatóságának elnöke, a Rail Cargo Austria AG igazgatósági
tagja és a Hungrail Magyar Vasúti Egyesület elnökségi tagja részére,
a magyar–lengyel kapcsolatok erősítésében, valamint a független, erős kelet-közép-európai nemzetállamok
megteremtésére irányuló törekvésekben vállalt fontos szerepe elismeréseként
Krzysztof Szczerski, a Lengyel Köztársasági Elnöki Hivatal Elnöki Kabinetjének vezetője részére,
a Rákóczi Szövetség megalapításában vállalt jelentős szerepe, valamint a felvidéki magyarság támogatása, illetve
kulturális életének fejlesztése érdekében végzett munkája elismeréseként
Kun Ferenc, a Rákóczi Szövetség alelnöke részére,
a nemzeti és nemzetközi imareggeli mozgalomban vállalt szerepe, valamint a Magyar Nemzeti Imareggeli
hagyományának bevezetése érdekében végzett munkája elismeréseként
dr. Lovassy Tamás jogász, a D.C. Magyarországi Alapítvány kuratóriumi tagja, főtitkára részére,
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a magyar–szíriai gazdasági és kulturális kapcsolatok fejlesztése érdekében végzett kiemelkedő munkája
elismeréseként
Malek Zein, Magyarország lattakiai tiszteletbeli konzulja, a Zein Brothers & Co. igazgatója részére,
a magyar–lengyel kapcsolatok fejlesztését a két nép barátságának ápolása mellett Miskolc és Katowice tesvérvárosi
együttműködésének erősítésével is elősegítő településvezetői munkája elismeréseként
Marcin Krupa, Katowice város főpolgármestere részére,
a Német–Magyar Ifjúságért Egyesület megalapítójaként a két ország fiataljai közötti kapcsolatok fejlesztésében
vállalt szerepe elismeréseként
Maren Schoening, a Német–Magyar Ifjúságért Egyesület elnöke részére,
az egykori 24-es székely határvadász zászlóalj tüzéreként, valamint a szovjet hadifogságban tanúsított bátor
helytállása elismeréseként
Máthé Lajos veterán honvéd részére,
az emlőrák sebészeti kezelésében korszakalkotónak számító onkoplasztikus emlősebészet hazai és regionális
bevezetésében vállalt jelentős szerepe elismeréseként
dr. Mátrai Zoltán Tamás, az Országos Onkológiai Intézet Emlő- és Lágyrészsebészeti Osztályának osztályvezető
főorvosa részére,
az érsebészet területén, főként a vénás betegségek kutatásában elért, nemzetközi szinten is elismert eredményei,
valamint színvonalas oktatói és példaértékű szakmai közéleti tevékenysége elismeréseként
dr. Menyhei Gábor érsebész és általános sebész szakorvos, a Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar
Klinikai Központja Érsebészeti Klinikájának igazgatója, egyetemi tanár részére,
a magyar–cseh barátság elmélyítéséhez, valamint a Zlatá Korunában eltemetett II. világháborús magyar hősök
emlékének megőrzéséhez hozzájáruló munkája elismeréseként
Milan Štindl, Zlatá Koruna falu polgármestere részére,
a hazai állategészségügy területén végzett több évtizedes, főként a sertésfélék vírusos betegségeivel kapcsolatos
kutatásai, valamint magas színvonalú és lelkiismeretes munkája elismeréseként
dr. Mocsári Endre, a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal Állategészségügyi Diagnosztikai Igazgatóságának
nyugalmazott igazgatója részére,
a magyarság megmaradását a nehéz időkben is szolgáló lelkipásztori kiállása, a romániai falurombolás elleni bátor
felszólalása, valamint a Királyhágómelléki Református Egyházkerület történetének kutatása, illetve a református
vallástanárképzés területén elért eredményei elismeréseként
dr. Molnár János református lelkész, történész, író, a Debreceni Református Hittudományi Egyetem nyugalmazott
egyetemi docense részére,
a csecsemő- és gyermekgyógyászat, valamint a neonatológia területén szakorvosként, kutatóként és egyetemi
oktatóként végzett magas színvonalú munkája elismeréseként
dr. Nagy Andrea csecsemő- és gyermekgyógyász, neonatológus, a Debreceni Egyetem Klinikai Központ
Gyermekgyógyászati Klinikája Perinatológiai és Gyermek Idegsebészeti Osztályának vezetője, klinikai főorvosa
részére,
a norvégiai magyarság identitásának megőrzése, az 1956-os forradalom és szabadságharc emlékének ápolása,
valamint a magyar–norvég kulturális kapcsolatok fejlesztése érdekében végzett munkája elismeréseként
dr. Nagy Lucia Mária, a Norvég–Magyar Egyesület elnöke részére,
a fogantatási nehézséggel küzdő nők érdekében végzett magas színvonalú, példaértékű gyógyítómunkája
elismeréseként
dr. Nagy Sándor szülész-nőgyógyász szakorvos, klinikai genetikus, a győri Petz Aladár Megyei Oktató Kórház
Szülészeti és Nőgyógyászati Osztályának osztályvezető főorvosa, a Széchenyi István Egyetem Egészség- és
Sporttudományi Karának dékánja és tanszékvezető egyetemi docense részére,
kiemelkedő színvonalú művészettörténészi, kurátori és oktatói munkája elismeréseként
dr. Nátyi Róbert művészettörténész, a Szegedi Tudományegyetem Bartók Béla Művészeti Karának dékánja részére,
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a fegyvertartás hazai szabályozásának kidolgozásában vállalt szerepe, az elöltöltő-fegyveres vadászat és
sportlövészet hagyományainak ápolását szolgáló munkája, valamint a magyar fegyvertörténet kutatásában elért
eredményei elismeréseként
dr. Németh Balázs, a Magyar Elöltöltő-Fegyveres Lövészek Szövetségének elnöke részére,
a magyarság határokon átívelő összetartozásának, illetve hitének megerősítése iránt elhivatott, több mint öt
évtizedes, odaadó lelkipásztori szolgálata elismeréseként
Németh László, a Győri Egyházmegye általános püspöki helynöke részére,
a magyar fotóművészet és vizuális kultúra oroszországi népszerűsítését szolgáló tevékenysége elismeréseként
Olga Szviblova, a moszkvai Multimédia Art Múzeum alapítója és igazgatója részére,
történelmi témájú dokumentumfilmjei, valamint a Duna Televízió jeles nemzeti ünnepnapok alkalmából sugárzott
műsorainak rendezőjeként végzett kimagasló színvonalú munkája elismeréseként
Ordódi György rendező, műsorszerkesztő, a Duna Televízió korábbi koordinációs igazgatója részére,
az új nemzeti érdekképviseleti és kamarai rendszer kialakításához hozzájáruló magas színvonalú szakmai munkája
elismeréseként
Örvendi László József, a MAGOSZ alelnöke, a Hajdú-Bihar megyei Gazdakörök Szövetségének elnöke, a Nemzeti
Agrárgazdasági Kamara Hajdú-Bihar megyei általános alelnöke, a Hajdúszoboszlói Gazdakör elnöke, volt
országgyűlési képviselő részére,
több évtizedes pedagógusi pályája, valamint a Szentendrei Református Gimnázium megalapítójaként és
vezetőjeként végzett példaértékű munkája elismeréseként
dr. P. Tóth Béla Lukácsné, a Szentendrei Református Gimnázium nyugalmazott igazgatója részére,
a bangladesi sziámi ikrek szétválasztó műtétsorozatának fő koordinátoraként és a plasztikai sebészeti csapat
vezetőjeként végzett világszínvonalú munkája elismeréseként
dr. Pataki Gergely sebész, plasztikai sebész, a Cselekvés a Kiszolgáltatottakért Alapítvány alapítója, a Szent János
Kórház és Észak-budai Egyesített Kórházak Gyermeksebészeti és Traumatológiai Osztály gyermekplasztikai
sebészeti, égésplasztikai ambulanciájának vezetője, a Bangladesi Népi Köztársaság tiszteletbeli magyarországi
konzulja részére,
kimagasló egyházvezetői szolgálata, valamint a magyarországi metodista lelkészek képzése és a rászorulók
megsegítése iránti elhivatottsága elismeréseként
dr. Patrick Streiff, az Egyesült Metodista Egyház Közép- és Dél-Európai Centrálkonferenciájának püspöke részére,
az óvó- és tanítóképzés terén végzett, országos szinten is kimagasló oktatói, illetve oktatás- és tudományszervezői
munkája elismeréseként
dr. Podráczky Judit, a Kaposvári Egyetem oktatási rektorhelyettese, az egyetem Pedagógiai Kara Neveléstudományi
Intézetének intézetigazgatója, egyetemi docens részére,
az erdélyi szórványban és Gyergyó területén élő magyar közösségek körében végzett több évtizedes közösségépítő
lelkipásztori szolgálata elismeréseként
Ft. Msgr. Portik-Hegyi Kelemen pápai káplán, tiszteletbeli kanonok, a Gyergyói főesperesi kerület főesperese,
a gyergyószentmiklósi Szent Miklós Plébánia plébánosa részére,
a Magyar Állami Operaház Eiffel Műhelyházának kialakítása során végzett, a műemléki szempontokat az épület új
funkciójával kiválóan ötvöző munkája elismeréseként
Sághi Attila építőmérnök, a Városliget Zrt. műszaki vezérigazgató-helyettese, a Forster Gyula Nemzeti
Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ korábbi vezetője részére,
számos területre kiterjedő, magas szintű tudománytörténeti kutatómunkája, különösen Budapest székesfőváros
polgári kori közigazgatásának kutatása terén elért eredményei elismeréseként
dr. Schweiczer Gábor, a Társadalomtudományi Kutatóközpont Jogtudományi Intézete Piacgazdaság Magánjogi,
Büntetőjogi és Közigazgatási Jogi Garanciái Kutatásának Osztálya tudományos főmunkatársa, a Nemzeti
Közszolgálati Egyetem Államtudományi és Közigazgatási Kar Alkotmányjogi Intézete Alkotmányjogi és
Összehasonlító Közjogi Tanszékének habilitált egyetemi docense részére,
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a magyar orgonaművészet jó hírnevét erősítő, több évtizedes egyházzenei szolgálata és oktatói tevékenysége,
valamint a Kárpát-medencében található orgonák felkutatása terén elért eredményei elismeréseként
dr. Sirák Péter orgonaművész, a diósdi Szent Anna Szeretetotthon intézményvezetője részére,
a kortárs magyar szerzők műveinek bemutatása terén szerzett érdemei, valamint a Nemzeti Énekkar élén végzett
magas színvonalú kórusépítő munkája elismeréseként
Somos János Csaba Liszt Ferenc-díjas karmester, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Karmester és Karvezető
Tanszékének tanára, a Nemzeti Énekkar karigazgatója részére,
a kanadai Alberta, illetve Saskatchewan tartományokban élő magyar közösség támogatása, valamint a helyi
közösségi élet szervezése érdekében végzett munkája elismeréseként
Szabó Arthur Árpád Marko, Magyarország calgary-i tiszteletbeli konzulja részére,
az erdélyi magyar kulturális örökség ápolása, különösen Ady Endre, Páskándi Géza, Jakabffy Elemér és Dsida Jenő
életművének megismertetése érdekében végzett munkája, valamint a helyi közösségi életben betöltött aktív
szerepe elismeréseként
Szabó Zsolt László, a Babeș–Bolyai Tudományegyetem Politika-, Közigazgatás- és Kommunikációtudományi Kara
újságírás szakának nyugalmazott egyetemi docense részére,
a matematika tanításának módszertana területén végzett példaértékű oktatói munkája, valamint tudományos
közéleti tevékenysége elismeréseként
Szabóné dr. Szitányi Judit, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Tanító- és Óvóképző Kara Matematika Tanszékének
tanszékvezető egyetemi docense részére,
a XX. század eleji erdélyi közéletet és kultúrát formáló Hitel című folyóirat szellemi örökségének ápolása érdekében
végzett több évtizedes munkája, valamint egészségpolitikai, illetve közéleti tárgyú írói és szerkesztői tevékenysége
elismeréseként
dr. Szász István Tas általános pszichiáter szakorvos, Leányfalu nyugalmazott háziorvosa, a FAKOOSZ Alapellátó
Orvosok Országos Szövetségének örökös tiszteletbeli elnöke, a kolozsvári Hitel című folyóirat leányfalui
emlékmúzeumának alapítója részére,
a polgári jog, különösen a társasági, illetve az összehasonlító jog területén végzett több évtizedes, széles körű
kutatói és oktatói munkája elismeréseként
dr. Szikora Veronika Tünde jogász, a Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Karának dékánja, egyetemi tanára
részére,
a vajdasági magyarság körében végzett több évtizedes, odaadó lelkipásztori szolgálata elismeréseként
Tietze Jenő teológus, apostoli protonotárius, a Nagybecskereki Egyházmegye nyugalmazott plébánosa részére,
Makó város lakóinak egészségügyi ellátása érdekében végzett magas színvonalú munkája, valamint oktatói és
tudományos tevékenysége elismeréseként
dr. Tiszlavicz László, a Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Szent-Györgyi Albert Klinikai
Központja Pathologiai Intézetének igazgatója, tanszékvezető egyetemi tanára, a Csongrád Megyei Egészségügyi
Ellátó Központ makói részlegvezető főorvosa részére,
az egykori 24-es székely határőr gyalogezred katonájaként, valamint a szovjet hadifogságban tanúsított bátor
helytállása elismeréseként
Todor Antal veterán honvéd részére,
a takarmányozástan oktatását új módszerek bevezetésével fejlesztő munkája, valamint számos nemzetközi és hazai
kutatásfejlesztési programban való aktív közreműködése elismeréseként
dr. Tossenberger János, a Kaposvári Egyetem kutatásfejlesztési és innovációs rektorhelyettese, Agrár- és
Környezettudományi Karának dékánja részére,
az idős emberek szakszerű ellátása érdekében végzett több évtizedes munkája elismeréseként
dr. Tóth István, a Napfény Otthon Kiemelten Közhasznú Alapítvány kuratóriumi elnöke részére,
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az elektronmikroszkópos szerkezetvizsgálatok területén folytatott kiemelkedő színvonalú kutatásai, valamint azok
eredményeinek ipari alkalmazása érdekében végzett munkája elismeréseként
dr. Tóth Lajos, az Energiatudományi Kutatóközpont Műszaki Fizikai és Anyagtudományi Intézete Vékonyréteg-fizikai
Osztályának tudományos főmunkatársa részére,
a magyar kultúra szolgálatában határon innen és túl végzett művelődésszervezői tevékenysége, különösen
az Egycsillagú égbolt című programsorozat megszervezésében vállalt szerepe elismeréseként
Tóth-Páll Miklós színművész, rendező, az Ady Endre Társaság alapítója és elnöke részére,
az evangéliumi értékeket példaadó módon közvetítő több évtizedes, sokoldalú szerzetesi és tanári szolgálata,
valamint az embert önmaga megismerésén keresztül a belső összhangra vezető mentálhigiénés segítségnyújtás
megszervezése elismeréseként
dr. Varga Imre P. Kapisztrán ferences szerzetes, teológus, a Temesvári Pelbárt Ferences Gimnázium és Kollégium lelki
igazgatóhelyettese, a Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola főiskolai tanára részére,
a politikatudomány, illetve a gazdálkodás- és szervezéstudományok területén folytatott kutatómunkája, sikeres
egyetemi vezetői tevékenysége, valamint a tudományos közéletben vállalt szerepe elismeréseként
dr. Vass László közgazdász, politológus, a Budapesti Metropolitan Egyetem főiskolai tanára, rector emeritusa részére,
az 1956-os forradalom és szabadságharc idején tanúsított magatartása, majd emigrációját követően a magyar–
holland tudományos és kulturális kapcsolatok ápolását szolgáló társadalmi, valamint sokrétű karitatív tevékenysége,
példaértékű életútja elismeréseként
dr. Véber Gyula, az Utrechti Egyetem professor emeritusa részére,
az operairodalom jelentős alt- és mezzoszerepeit, valamint oratóriumokat, miséket és dalokat egyaránt magas
színvonalon megszólaltató énekművészete elismeréseként
Wiedemann Bernadett Liszt Ferenc-díjas operaénekes részére,
a norvégiai magyar kulturális életben betöltött szerepe, valamint zenei kultúránk megismertetéséhez és
népszerűsítéséhez hozzájáruló művészi munkája elismeréseként
Wolfgang Antoine Marie Plagge zeneszerző, zongoraművész, a Norvég Zeneakadémia professzora részére a
MAGYAR ÉRDEMREND
lovagkeresztje
polgári tagozata;
a Magyar Honvédség béke és minősített időszaki logisztikai támogatásának megtervezése és szervezése, valamint
a szövetséges többnemzeti logisztikai együttműködés előkészítése és erősítése terén végzett kiemelkedő munkája
elismeréseként
Antal Mihály alezredes, a Magyar Honvédség Parancsnoksága Logisztikai és Gazdálkodási Csoportfőnökség
Logisztikai Műveleti és Közlekedési Főnökségének kiemelt főtisztje, főnökhelyettese részére,
a Magyar Honvédség kötelékében eltöltött közel három évtizedes szolgálatellátása, különösen a katonai kiképzés
fejlesztése érdekében végzett kimagasló színvonalú munkája elismeréseként
Apáti Zoltán dandártábornok, a Magyar Honvédség Hadkiegészítő, Felkészítő és Kiképző Parancsnokságának
parancsnokhelyettese részére,
a Magyar Honvédség pénzügyi szolgálatának állományában eltöltött három évtizedes szakmai pályája, valamint
a Honvédelmi Minisztérium Költségvetés Gazdálkodási Információs Rendszerének üzemeltetéséhez, védelméhez és
rendszerfelügyeletéhez kapcsolódó felelősségteljes munkája elismeréseként
Ballainé Krikker Zsuzsánna ezredes, a Honvédelmi Minisztérium Védelemgazdasági Hivatalának általános főigazgatóhelyettese részére,
az Információs Hivatal gazdasági működése érdekében végzett kimagasló színvonalú munkája elismeréseként
Kiss Róbert nemzetbiztonsági ezredes, az Információs Hivatal Kötségvetési és Pénzügyi Főosztályának vezetője
részére,
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több mint három évtizedes pályafutása során a Magyar Honvédség kibervédelmi és -műveleti képességeinek
stratégiai szintű fejlesztése érdekében, valamint elektronikai védelmének irányítói területén végzett munkája
elismeréseként
dr. Kovács László dandártábornok, a Magyar Honvédség Parancsnoksága Kibervédelmi Haderőnemi
Szemlélőségének (kibervédelmi) haderőnemi szemlélője, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és
Honvédtisztképző Kara Elektronikai Hadviselés Tanszékének egyetemi tanára részére,
a Honvédelmi Minisztérium központi és intézményi gazdálkodásával, valamint az operatív belső kontroller rendjével
összefüggő tárcaszintű szabályozás és koordináció területén végzett magas színvonalú munkája elismeréseként
Pálné Kudron Csilla alezredes, a Honvédelmi Minisztérium Gazdasági Tervezési és Szabályozási Főosztálya Beszerzés
Felügyeleti és Szabályozási Osztályának kiemelt főtisztje részére,
bűnügyi területen folytatott több mint három évtizedes, kimagasló színvonalú szakmai és vezetői munkája
elismeréseként
dr. Petőfi Attila címzetes rendőr vezérőrnagy, a Készenléti Rendőrség Kiemelt Ügyeket Felderítő Főosztályának
vezetője, a Nemzeti Nyomozó Iroda korábbi igazgatója részére,
a Honvédelmi Minisztérium állami célú légiközlekedést érintő katonai légügyi hatósági feladatainak ellátása során
végzett kimagasló színvonalú munkája elismeréseként
Simon Sándor alezredes, a Honvédelmi Minisztérium Állami Légügyi Főosztálya Légialkalmassági és Légiforgalmi
Felügyeleti Osztályának osztályvezetője részére,
kiemelkedően eredményes szolgálati tevékenysége elismeréseként
Szebeni Lehel rendőr ezredes, a Terrorelhárítási Központ Műveleti Igazgatóságának főtanácsadója részére,
közel három évtizedes, kimagasló színvonalú szolgálatellátása elismeréseként
dr. Tomin Szilvia rendőr dandártábornok, a Nemzeti Védelmi Szolgálat Polgári Titkosszolgálatok Védelmi Szolgálata
Igazgatóságának igazgatója, főigazgató-helyettes részére,
a Magyar Honvédség különleges műveleti szakterületén végzett kiemelkedő színvonalú munkája elismeréseként
Váczi Norbert alezredes, a Magyar Honvédség Parancsnoksága Különleges Műveleti Haderőnemi Szemlélőségének
kiemelt szakreferens főtisztje részére a
MAGYAR ÉRDEMREND
lovagkeresztje
katonai tagozata
kitüntetést adományozom.
Budapest, 2020. március 3.
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A köztársasági elnök 129/2020. (III. 15.) 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 gyermekkori pszichés zavarok kutatása terén elért tudományos eredményei, valamint
kiemelkedő szakorvosi és oktatói munkája elismeréseként
dr. Balázs Judit Ágnes orvos, pszichiáter, gyermek- és ifjúságpszichiáter, a Magyar Tudományos Akadémia doktora,
az Eötvös Loránd Tudományegyetem Pedagógiai és Pszichológiai Kar Pszichológia Intézete Fejlődés- és Klinikai
Gyermekpszichológia Tanszékének tanszékvezető egyetemi tanára részére,
nemzetközileg is elismert tudományos eredményei, jelentős kutatásfejlesztési tevékenysége, valamint a Pannon
Egyetemen működő biomérnöki alapszak tantervének fejlesztésében vállalt szerepe elismeréseként
Bélafiné Bakó Katalin, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, a Pannon Egyetem Mérnöki Kara Biomérnöki,
Membrántechnológiai és Energetikai Kutatóintézetének igazgatója, egyetemi tanár részére,
a keresztény-nemzeti identitás megerősítését, valamint a magyar hagyományok ápolását évtizedek óta elhivatottan
szolgáló közösségépítő és kultúraszervező tevékenysége elismeréseként
Bíró Ildikó, a Duna Palota Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft. korábbi ügyvezető igazgatója, volt országgyűlési
képviselő részére,
az agrár-közgazdaságtan területén folytatott, jelentős nemzetközi visszhangot kiváltó kutatásai, valamint a hazai
gazdálkodástudományi doktori képzés megújításában betöltött szerepe elismeréseként
dr. Fertő Imre, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, a Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont
főigazgatója, a Kaposvári Egyetem egyetemi tanára részére,
a molekuláris neurobiológia és a neuronális génműködés szabályozása területén végzett több évtizedes,
nemzetközileg is elismert kutatómunkája, valamint kiemelkedő oktatói és oktatásszervezői tevékenysége
elismeréseként
dr. Gulya Károly, a biológiai tudomány doktora, a Szegedi Tudományegyetem Természettudományi és Informatikai
Kar Biológia Intézete Sejtbiológia és Molekuláris Medicina Tanszékének tanszékvezető egyetemi tanára részére,
a hazai agrár-felsőoktatás területén végzett kiemelkedő színvonalú oktatói és eredményes kutatói munkája,
valamint szakmai közéleti szerepvállalása elismeréseként
dr. Győri Zoltán, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, a Debreceni Egyetem Mezőgazdaság-,
Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kara Táplálkozástudományi Intézetének korábbi intézetigazgató
egyetemi tanára, professor emeritus részére,
a hazai orvostudomány, főként a sebészet és a gasztroenterológia területén elért kimagasló szakmai és tudományos
eredményei elismeréseként
prof. dr. Harsányi László sebész, a Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Kara I. számú Sebészeti
Klinikájának igazgatója, tanszékvezető egyetemi tanára részére,
példaértékű újságírói és műsorszerkesztői pályafutása, valamint a II. világháborús magyar hadisírok felkutatása és
gondozása érdekében végzett tevékenysége elismeréseként
dr. Havasi János jogász, újságíró, hadisírkutató, a Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. rádiószolgáltatási igazgatója,
a Párizsi Magyar Intézet volt igazgatója részére,
magas színvonalú művészettörténészi és kultúrdiplomáciai pályája, valamint Illyés Gyula szellemi hagyatékának
feltárása és megőrzése érdekében végzett tevékenysége elismeréseként
dr. Illyés Mária művészettörténész, műkritikus részére,
a Soproni Parkerdő fejlesztése, valamint a Soproni-hegység fenyveseit érintő szúkárosodott területek újraerdősítése
érdekében végzett eredményes munkája elismeréseként
dr. Jámbor László, a soproni TAEG Tanulmányi Erdőgazdaság Zrt. nyugalmazott vezérigazgatója részére,
a magyar–török kapcsolatok fejlesztése, különösen II. Rákóczi Ferenc és a rodostói magyar kolónia emlékének
ápolása, illetve tárgyi emlékeinek megőrzése érdekében végzett kimagasló színvonalú munkája elismeréseként
Kadir Albayrak, Rodostó nagyváros főpolgármestere részére,
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kiemelkedő sportolói pályafutása, valamint edzőként és sportvezetőként végzett magas színvonalú munkája
elismeréseként
Keglovich László olimpiai bajnok labdarúgó, edző, sportvezető részére,
a Kárpát-medencei magyarság értékeinek védelme és érdekeinek képviselete iránt a rendszerváltozás során és
azt követően is következetesen elhivatott közéleti pályafutása, kultúrdiplomáciai és külpolitikai tevékenysége
elismeréseként
dr. Kelemen András orvos, volt népjóléti, majd külügyi államtitkár, volt országgyűlési képviselő, az Országgyűlés
elnökének korábbi külpolitikai főtanácsadója részére,
a környezettudomány területén végzett több évtizedes kutatómunkája, valamint a debreceni geográfusképzés
megújítását is magába foglaló oktatói tevékenysége elismeréseként
dr. Kerényi Attila geográfus, a földrajztudomány doktora, a Debreceni Egyetem professor emeritusa részére,
az erdőművelés iránt elkötelezett, az erdővel kapcsolatos tudományos és gyakorlati kutatásokat is segítő és inspiráló
szakmai pályája elismeréseként
Keszi László, a Mecsekerdő Zrt. vezérigazgatója részére,
a bioanalitika, illetve az elválasztástudomány területén elért, nemzetközileg is kimagasló kutatási eredményei,
valamint oktatói és tudományszervezői tevékenysége elismeréseként
dr. Kilár Ferenc, a biológiai tudomány doktora, a Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kara
Bioanalitikai Intézetének és Természettudományi Kara Kémiai Intézetének egyetemi tanára, volt intézetigazgatója
részére,
a bioanalitika és farmakokinetika szakterületén elért tudományos eredményei, széles körű tudományszervező
tevékenysége, valamint a hazai gyógyszerkutatás nemzetközi elismertségének növelésében vállalt szerepe
elismeréseként
dr. Klebovich Imre, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, a Semmelweis Egyetem professor emeritusa részére,
a megújuló energiák hasznosításával kapcsolatos kutatási eredményei és oktatói munkája, valamint
a Kárpát-medencei felsőoktatási kapcsolatok fejlesztésében vállalt szerepe elismeréseként
dr. Kontra Jenő, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Épületenergetika és Épületgépészeti
Tanszékének egyetemi tanára, professor emeritus részére,
számos sikeres egyetemi nagyberuházást magába foglaló, nemzetközileg is eredményes, több évtizedes szakmai
tevékenysége elismeréseként
dr. Kukai Tibor építőmérnök, a Pécsi Tudományegyetem Műszaki és Informatikai Karának nyugalmazott főiskolai
docense részére,
az elektrondiffrakciós módszerek kvantitatív kiértékelése terén végzett magas színvonalú kutatómunkája,
kidolgozott módszerei és több évtizedes egyetemi oktatói tevékenysége elismeréseként
dr. Lábár János László, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, az Energiatudományi Kutatóközpont Műszaki
Fizikai és Anyagtudományi Intézete Tudományos Tanácsának elnöke, az Eötvös Loránd Tudományegyetem
Természettudományi Kar Fizikai Intézete Anyagfizikai Tanszékének egyetemi docense részére,
az orvostudomány számos ágazatára kiterjedő, különösen az anatómia, a szövettan és a fejlődéstan területén
végzett kiváló kutatói-oktatói munkája, valamint tudományszervezői tevékenysége elismeréseként
dr. Lázár Gyula neurobiológus, az orvostudomány doktora, a Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi
Kara Anatómiai Intézetének egyetemi tanára, professor emeritus részére,
kiemelkedő szakmai munkája, valamint a hivatalos célból Magyarországon tartózkodó külföldi állampolgárok
egészségügyi ellátása érdekében végzett tevékenysége elismeréseként
dr. Lelbach Ádám belgyógyász, gasztroenterológus, geriáter, habilitált címzetes egyetemi docens, az Idősgyógyászat
tudományos szakfolyóirat felelős szerkesztője, a Dr. Rose Medical Center Magánkórház vezető belgyógyásza,
a Dr. Rose Magánkórház járóbeteg szakellátásának vezetője részére,
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a hasi sebészet területén, főként a colorectalis daganatok, illetve a Crohn- és colitis ulcerosa bélbetegségek sebészi
kezelésében elért, nemzetközileg is kimagasló eredményei elismeréseként
dr. Lestár Béla sebész, a Magyar Honvédség Egészségügyi Központ Honvédkórház II. számú Sebészeti Osztályának
osztályvezető főorvosa részére,
az Apor Vilmos Katolikus Főiskola érdekében végzett magas színvonalú oktatásszervezői és intézményvezetői
munkája elismeréseként
Libor Józsefné dr., az Apor Vilmos Katolikus Főiskola rektora részére,
a nemzetközi bankszektorban elért sikerei, valamint a magyar–francia gazdasági kapcsolatok fejlesztését szolgáló,
kiemelkedő színvonalú munkája elismeréseként
Madarász László, a Magyar Nemzeti Bank Felügyelő Bizottságának tagja, a Magyar–Francia Kereskedelmi és
Iparkamara alapítója és első elnöke részére,
a Debreceni Egyetemen működő karok oktatói-kutatói tevékenységének fejlesztése, valamint a tudományos
témavezetés és kutatás terén elért eredményei elismeréseként
dr. Matesz Klára, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, a Debreceni Egyetem Fogorvostudományi Kara
Fogorvosi Anatómiai Intézetének tanszékvezetője, Általános Orvostudományi Kara Anatómiai, Szövet- és
Fejlődéstani Intézetének egyetemi tanára részére,
világraszóló sikerek sorát felvonultató sportolói pályafutása, valamint a magyar vízilabdasport érdekében végzett
kimagasló színvonalú edzői munkája elismeréseként
Molnár Endre olimpiai arany-, ezüst- és kétszeres bronzérmes, világ- és kétszeres Európa-bajnok vízilabdázó,
vízilabdaedző részére,
példaértékű orvosi, tudományos és oktatói pályafutása során a szájüregi betegségek gyógyítása, valamint a szakmai
utánpótlás képzése terén elért eredményei elismeréseként
dr. Olasz Lajos, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, a Pécsi Tudományegyetem professor emeritusa részére,
az 1956-os magyar forradalom és szabadságharc eszméinek, valamint a forradalmárok bátorságának hirdetését
a Budapest (Ragazzi di Buda) című alkotás megírásával szolgáló munkája elismeréseként
Pier Francesco Pingitore író, rendező részére,
a magyarság XIX–XX. századi történetének kutatása, különösen a trianoni események feltárása és megismertetése
terén végzett kiemelkedő tudományos munkája, valamint ismeretterjesztő könyvek és publikációk sorát magába
foglaló gazdag életműve elismeréseként
dr. Raffay Ernő történész, a Magyarságkutató Intézet munkatársa, a Trianon Kutató Intézet Közhasznú Alapítvány
egyik alapítója, a Károli Gáspár Református Egyetem volt tudományos rektorhelyettese, a Bölcsészettudományi
Kar volt dékánja, a Történettudományi Intézet Új- és Legújabbkori Magyar Történeti Tanszékének nyugalmazott
tanszékvezetője részére,
a hazai közgazdaságtan, ökonometria és sporttudomány területén végzett kutatásai, illetve eredményeinek
a felsőoktatásban és a vállalati gyakorlatban történő hasznosítását szolgáló sokoldalú munkája, valamint sikeres
egyetemi vezetői tevékenysége elismeréseként
dr. Rappai Gábor, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, a Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kara
Közgazdaságtan és Ökonometria Intézetének intézetigazgató egyetemi tanára részére,
az elektronikus közigazgatás fejlesztése területén végzett több évtizedes, kimagasló színvonalú munkája
elismeréseként
dr. Risztics Péter Károly, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Közigazgatási Informatikai
Központjának elnöke, a Belügyminisztérium Miniszteri Tudományos Tanácsadó Testületének elnöke, a Nemzeti
Hírközlési és Informatikai Tanács tagja részére,
fél évszázados orvosi és oktatói pályafutása, az immunológia területén elért kutatási eredményei, valamint szakmai,
illetve történelmi tárgyú publikációi elismeréseként
dr. Somos Zsuzsanna immunológus, bőrgyógyász, a Magyar Tudományos Akadémia doktora részére,
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az analízis és a numerikus matematika területén végzett, nemzetközileg is kiemelkedő kutatói tevékenysége,
valamint több évtizedes, magas színvonalú oktatói munkája elismeréseként
dr. Stachó László, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, a Szegedi Tudományegyetem Természettudományi és
Infomatikai Kar Bolyai Intézete Alkalmazott és Numerikus Matematika Tanszékének egyetemi tanára részére,
a testmozgás pozitív és negatív pszichológiai aspektusainak megismertetése érdekében végzett, nemzetközi
szinten is elismert tudományos munkája elismeréseként
dr. Szabó Attila, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Pedagógiai és
Pszichológiai Kara Egészségfejlesztési és Sporttudományi Intézetének egyetemi tanára részére,
az erdélyi magyarság körében végzett odaadó gyógyítói, valamint magas színvonalú kutatói munkája
elismeréseként
dr. Szabó Béla szülész-nőgyógyász, az orvostudományok doktora, a Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti
Egyetem I. számú Szülészet-nőgyógyászati Klinikájának vezetője részére,
a Szegedi Tudományegyetemen folytatott eredményes oktatás-, illetve tudományszervezői tevékenysége,
a tehetséggondozásban vállalt szerepe, valamint kiemelkedő kutatói és tudományos közéleti munkája
elismeréseként
dr. Széll Márta molekuláris biológus, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, a Szegedi Tudományegyetem
stratégiai rektorhelyettese, Általános Orvostudományi Kara Orvosi Genetikai Intézetének tanszékvezető egyetemi
tanára részére,
a győri Petz Aladár Megyei Oktató Kórház fejlesztése és kiegyensúlyozott működtetése érdekében végzett sikeres
intézményvezetői munkája elismeréseként
dr. Tamás László János, a győri Petz Aladár Megyei Oktató Kórház főigazgató főorvosa részére,
az ismeretterjesztés és a tehetséggondozás iránt elhivatott oktatói pályája, valamint számos tanulmányi verseny
megalapítójaként és szervezőjeként végzett értékteremtő munkája elismeréseként
dr. Tóth Albert József, a Szolnoki Főiskola professor emeritusa, volt országgyűlési képviselő részére,
a közigazgatás fejlesztése és a közszolgálati kultúra ápolása érdekében végzett kimagasló színvonalú szakmai
tevékenysége elismeréseként
Tóth Emese Éva, az Igazságügyi Minisztérium Igazságügyi Kapcsolatokért Felelős Államtitkári Kabinetjének
nyugalmazott tanácsadója, a Kormányzati Személyügyi Igazgatási Központ egykori főigazgatója részére,
a kárpátaljai magyar nemzetiségi sors- és feladatvállalás, illetve a kisebbségi jogfosztottság érzését hitelesen
ábrázoló költészete elismeréseként
Vári Fábián László József Attila-díjas és Babérkoszorú díjas költő, műfordító, a Magyar Művészeti Akadémia rendes
tagja részére a
MAGYAR ÉRDEMREND
tisztikeresztje
polgári tagozata;
hivatali beosztásában elkötelezetten végzett, magas színvonalú szakmai és vezetői munkája elismeréseként
Disztl Antal nemzetbiztonsági ezredes, az Információs Hivatal főtanácsadója részére,
példaértékű hitbeli és szakmai elkötelezettséggel végzett több mint két évtizedes tábori lelkészi szolgálata
elismeréseként
Jákob János dandártábornok, a Honvédelmi Minisztérium Tábori Lelkészi Szolgálata Protestáns Tábori
Püspökségének tábori püspöke részére,
a haza védelme és a nemzet biztonsága érdekében végzett kiemelkedően eredményes szakmai és vezetői munkája
elismeréseként
Kolok Péter ezredes, a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat igazgatója részére,
a haza védelme és a nemzet biztonsága érdekében végzett kiemelkedően eredményes szakmai és
katonadiplomáciai tevékenysége elismeréseként
Koronczai Géza vezérőrnagy, a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat főigazgató-helyettese részére,

1421

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2020. évi 44. szám

a katonai felsőoktatás területén, a magyar tisztképzés fejlesztése érdekében végzett kimagasló színvonalú munkája
elismeréseként
dr. Krajnc Zoltán ezredes, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző Kara
Összhaderőnemi Műveleti Tanszékének tanszékvezető egyetemi tanára részére a
MAGYAR ÉRDEMREND
tisztikeresztje
katonai tagozata
kitüntetést adományozom.
Budapest, 2020. március 3.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

Ellenjegyzem:
Budapest, 2020. március 4.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

KEH ügyszám: KEH/01246-2/2020.

A köztársasági elnök 130/2020. (III. 15.) 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 mint öt évtizedes ügyvédi pályája során főként az egészségügyhöz kapcsolódó kártérítési kérdések és
a betegjogok érvényesítése terén végzett munkája elismeréseként
dr. Ábrahám László ügyvéd részére,
a magyar–pakisztáni társadalmi és kulturális kapcsolatok fejlesztése érdekében végzett munkája elismeréseként
Ahsan ul Haq Khan, a Khan Utazási Iroda vezetője, a Magyar–Pakisztáni Baráti Társaság elnöke részére,
a magyar–német kapcsolatok fejlesztése és Magyarország jó hírnevének erősítése iránti elkötelezettsége
elismeréseként
Prof. Dr. Dr. Alfred Holzgreve sebész, a berlini Vivantes Klinikahálózat kutatási és oktatási igazgatója, a Vivantes Berlini
Tumorközpont igazgatóságának elnöke részére,
Szolnok város vagyongazdálkodása területén végzett több mint két évtizedes szakmai tevékenysége elismeréseként
Andrási Imre, a SZOLLAK Vagyonkezelő Kft. ügyvezető igazgatója részére,
Nagybörzsöny község fejlesztése érdekében végzett településvezetői munkája, valamint a börzsönyi kisvasutak
megmentésében vállalt szerepe elismeréseként
Antal Gyuláné, Nagybörzsöny község volt polgármestere részére,
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a hátrányos helyzetű emberek, illetve a katasztrófahelyzetek károsultjainak támogatása érdekében végzett munkája,
valamint közösségépítő szolgálata elismeréseként
Árvai Ferenc, az Egri Főegyházmegyei Karitász Központ igazgatója, a Siroki Római Katolikus Plébánia plébánosa,
a Caritas Junior alapítója részére,
a vizuális nevelés területén végzett több évtizedes, példaértékű oktatói munkája elismeréseként
Bakos Tamás, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Tanító- és Óvóképző Kara Vizuális Nevelési Tanszékének
tanszékvezető főiskolai docense részére,
az erdélyi magyar közművelődés területén végzett több évtizedes munkája elismeréseként
Balla Ferenc, a Kallós Zoltán Alapítvány igazgatója részére,
a magyar–kanadai üzleti kapcsolatok fejlesztését szolgáló munkája, valamint a torontói magyar közösség körében
végzett hagyományőrző és közösségépítő tevékenysége elismeréseként
Balla Sándor, a Kanadai Magyar Vállalkozók Szövetségének elnöke, a Kanadai Magyar Kulturális Tanács
elnökhelyettese, a kanadai Magyar Élet magazin tulajdonosa és kiadója, a Vinum Tokaj Kanada elnöke részére,
a Semmelweis Egyetem hallgatóinak színvonalas oktatása mellett a tudományos kutatások ösztönzésére, illetve
a nemzetközi kapcsolatok fejlesztésére is nagy hangsúlyt fektető munkája elismeréseként
dr. Balogh Zoltán, a Semmelweis Egyetem Egészségtudományi Kara Ápolástan Tanszékének tanszékvezető főiskolai
tanára, a Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara elnöke részére,
a hódmezővásárhelyi egyházi élet újjászervezésében vállalt szerepe, az egyházi oktatás terén szerzett érdemei,
valamint a keresztény nemzeti értékek iránt elkötelezett közéleti tevékenysége elismeréseként
Bán Csaba Attila, a Hódmezővásárhely-Ótemplomi Református Egyházközség lelkipásztora, a Bethlen Gábor
Református Gimnázium tanára részére,
a hazai könnyűzenét számos örökzöld slágerrel gazdagító, külföldön is sikeres, több évtizedes előadóművészi
pályafutása elismeréseként
Baranski László, az Apostol együttes tagja, gitárművész, dalszerző részére,
a hazai vadgazdálkodás területén több évtizede elhivatottan végzett munkája elismeréseként
Baráth Béla Olivér hivatásos vadász, a Nyírerdő Zrt. Gúthi Erdészetének munkatársa részére,
a hazai infokommunikáció fejlesztése érdekében végzett több évtizedes munkája, valamint publikációs és oktatói
tevékenysége elismeréseként
dr. Bartolits István, a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Technológiaelemző Főosztályának vezetője részére,
kiemelkedő színvonalú szakmai munkája elismeréseként
dr. Bartus Gábor, az Országgyűlés Nemzeti Fenntartható Fejlődési Tanácsának titkára részére,
a polgári, nemzeti és keresztény kezdeményezések támogatása érdekében végzett lelkiismeretes munkája
elismeréseként
Bathelt Krisztina, a Szövetség a Polgári Magyarországért Alapítvány általános igazgatója részére,
a hazai ifjúságkutatás jeles képviselőjeként folytatott tudományos munkája, valamint a határon túli magyar fiatalok
körében végzett szociológiai kutatásai elismeréseként
Bauer Béla szociológus, a Századvég Alapítvány vezető kutatója részére,
a számítógépes programozás, illetve a hazai digitális kultúra fejlesztése érdekében végzett közel öt évtizedes
munkája, valamint aktív társadalmi szervezőtevékenysége elismeréseként
Bedő Árpád szoftverfejlesztő matematikus, a Magyar Demokrata Fórum és a Kárpát-medencei Magyar
Autonómiatanács alapító tagja részére,
a drogprevenció területén, valamint a gyermek-, fiatal- és felnőttkorú szenvedélybetegek rehabilitációja érdekében
végzett fáradhatatlan munkája elismeréseként
Bereczki Sándorné, az Emberbarát Alapítvány titkára, Alkohol- és Drogrehabilitációs Intézetének igazgatóhelyettese,
a Magyar Drogterápiás Intézetek Szövetségének elnökségi tagja részére,
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az erdélyi magyar kutatás és oktatás területén végzett színvonalas munkája, valamint a kolozsvári kulturális, illetve
tudományos közéletben betöltött szerepe elismeréseként
dr. Bitay Enikő mérnök-informatikus, szerkesztő, a Magyar Tudományos Akadémia külső tagja, a Sapientia Erdélyi
Magyar Tudományegyetem Műszaki és Humántudományok Kara Gépészmérnöki Tanszékének egyetemi docense,
az Erdélyi Múzeum-Egyesület főtitkára részére,
a zalaegerszegi szakképzési rendszer munkaerőpiaci igényeken alapuló fejlesztését szolgáló több évtizedes
pedagógusi és intézményvezetői munkája elismeréseként
Bogár Imre, a Zalaegerszegi Szakképzési Centrum Báthory István Szakgimnáziuma és Szakközépiskolájának
nyugalmazott igazgatója részére,
a magyar–holland kapcsolatok fejlesztését a Pápa és Kampen közötti testvérvárosi kötelék megerősítésével szolgáló
munkája elismeréseként
Bort Koelewijn, Kampen város polgármestere részére,
az Amerikai Egyesült Államok nyugati partján élő magyar tudósok Magyarországgal, elsősorban az akadémiai
szervezetekkel való kapcsolattartását szolgáló tevékenysége elismeréseként
dr. Czaun Miklós vegyészmérnök, az USA Nyugati Parti Magyar Tudósklub alapítója és elnöke részére,
a szénhidrogén-bányászat területén végzett több mint három évtizedes szakmai munkája, valamint
a bányászhagyományok megőrzését szolgáló társadalmi tevékenysége elismeréseként
Czémán Miklós, a Bányavagyon-hasznosító Nonprofit Közhasznú Kft. ügyvezető igazgatója részére,
az agrár-felsőoktatás területén folytatott fél évszázados, kiemelkedő oktatói, oktatásszervezői és tankönyvírói
pályája elismeréseként
dr. Czinkoczky Mihály agrármérnök, a Szent István Egyetem Agrár- és Gazdaságtudományi Karának nyugalmazott
főiskolai docense részére,
a balatonalmádi Magyar–Angol Tannyelvű Gimnázium és Kollégium alapítása, fejlesztése, működtetése, valamint
nemzetközi kapcsolatainak kiépítése érdekében végzett példaértékű intézményvezetői munkája elismeréseként
Czuczor Sándor Pál, a balatonalmádi Magyar–Angol Tannyelvű Gimnázium és Kollégium alapítója, nyugalmazott
címzetes igazgatója részére,
a vajdasági magyar református közösség körében több évtizede elhivatottan végzett szolgálata elismeréseként
Csányi Erzsébet, a Szerbiai Református Keresztyén Egyház püspökhelyettese, zsinati jegyzője, a vajdasági pacséri
gyülekezet lelkésze részére,
a Kárpát-medencei magyar és szlovák népművészeti hagyományok ápolása terén elért eredményei, valamint magas
színvonalú intézményvezetői munkája elismeréseként
Csasztvan András Mihály, a szarvasi Cervinus Teátrum Művészeti Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója részére,
az Aachen városában és környékén élő magyar közösség összefogása érdekében végzett több évtizedes, önzetlen
munkája elismeréseként
Csukás István, az eischweileri A+C Plastic Kunstoff GmbH tulajdonosa, az Aacheni Magyar–Német Baráti Kör alapítója
és elnöke részére,
a kárpátaljai magyarság helyzetét és életkörülményeit elfogulatlanul ábrázoló, színvonalas újságírói munkája
elismeréseként
Debreceni Mihály, az Ungvári 21 TV weboldal szerkesztője részére,
a magyar mézeskalács kultúrtörténeti jelentőségének megőrzését, valamint a
hagyományainak ápolását és továbbadását elhivatottan szolgáló munkája elismeréseként
Drótos Gyöngyi, a zalaszántói Mézeskalács Múzeum vezetője részére,

mézeskalács-készítés

a Müpa kulturális brandjének létrehozásában vállalt szerepe, valamint a hazai kulturális élet területén újszerű
kommunikációs trendek bevezetését szolgáló munkája elismeréseként
dr. Egri Gábor, a Müpa Budapest Nonprofit Kft. értékesítési és marketingigazgatója részére,
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példaértékű pedagógusi pályája, valamint a Lencsési lakótelepen élő gyermekek körében végzett hagyományőrző
tevékenysége elismeréseként
dr. Erdeiné Gergely Emőke Magdolna Brunszvik Teréz-díjas óvodapedagógus, a békéscsabai Lencsési Óvoda
intézményvezetője részére,
a hazai szakképzés területén példaértékű elhivatottsággal végzett több évtizedes pedagógusi és intézményvezetői
munkája elismeréseként
Erdélyiné Kocsis Csilla Katalin, a Szerencsi Szakképzési Centrum Sátoraljaújhelyi Trefort Ágoston Szakgimnáziuma és
Szakközépiskolájának igazgatója részére,
a közigazgatás területén végzett sokrétű, kimagasló színvonalú munkája elismeréseként
Fazekasné Varga Viktória Hilda, az egykori Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Közigazgatási Államtitkára Titkárságának
volt vezető főtanácsosa, az Igazságügyi Minisztérium Igazságügyi Kapcsolatokért Felelős Államtitkári Kabinetjének
nyugalmazott közigazgatási tanácsadója részére,
a magyar–német kulturális kapcsolatok fejlesztésében betöltött szerepe, valamint a magyarországi rászorulók
érdekében végzett nagyvonalú karitatív tevékenysége elismeréseként
Fazekas-Schnepel Mária, a Maria és Walter Schnepel Kulturális Alapítvány alapítója részére,
magas színvonalú klinikai és oktatói munkája, valamint a foglalkozás-egészségügy területén elért kutatási
eredményei elismeréseként
dr. Fehér Gergely neurológus, a Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kara Foglalkozás-egészségügyi
és Munkahigiénés Központjának vezető tudományos munkatársa részére,
több évtizedes, sokoldalú klarinét- és tárogatóművészi, valamint zenepedagógusi pályája elismeréseként
Fehér László Gábor klarinét- és tárogatóművész, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és
Társadalomtudományi Kar Vitéz János Tanárképző Központja Óvó- és Tanítóképző Tanszékének adjunktusa,
a nyergesújfalui Szabolcsi Bence Zeneiskola alapítója részére,
pénzügyi-számviteli területen folytatott több évtizedes, példaértékű munkája elismeréseként
Fiedler Gáborné, a Pilisi Parkerdő Zrt. főkönyvelője részére,
a táncjelírás, illetve a tánc számítógépes elemzésének elismert hazai szakértőjeként végzett kiemelkedő színvonalú
tudományos és oktatói munkája elismeréseként
dr. Fügedi János, a Magyar Táncművészeti Egyetem Néptánc Tanszékének főiskolai tanára, a Bölcsészettudományi
Kutatóközpont Zenetudományi Intézete Népzene- és Néptánckutató Osztályának és Archívumának tudományos
főmunkatársa részére,
pénzügyi területen folytatott több évtizedes pályafutása, magas színvonalú szakmai munkája elismeréseként
Fülöp Sándor nyugalmazott főmérnök, a Magyar Polgári Együttműködés Egyesület gazdasági titkára részére,
a pályaorientáció területén végzett sokrétű és magas színvonalú munkája elismeréseként
Fűrész István, a Székesfehérvári Szakképzési Centrum pályaorientációs tanácsadója részére,
a hungarikumokat népszerűsítő színvonalas munkája, különösen a Mi, magyarok című rádióműsor elkészítésében
vállalt szerepe elismeréseként
Gadácsi János újságíró részére,
a hazai sportrekreáció, illetve a sporttudomány fejlesztése érdekében végzett több évtizedes, kiemelkedő szakmai
és oktatói tevékenysége elismeréseként
dr. Gáldi Gábor Ádám szociológus, sportrekreációs szakember, az Eötvös Loránd Tudományegyetem volt egyetemi
docense és a Magyar Testnevelési Egyetem volt oktatója részére,
Paks város kulturális életének fejlesztése és nemzetközi hírnevének erősítése érdekében végzett több évtizedes
munkája elismeréseként
Gárdai György, a paksi Nemzetközi Gastroblues Fesztivál főszervezője részére,
az 1956-os forradalom és szabadságharc makói eseményeinek résztvevőjeként tanúsított bátor helytállása
elismeréseként
Gáspárovics János 1956-os szabadságharcos részére,
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a kárpátaljai magyarság körében elhivatottan végzett pedagógusi, intézményvezetői, valamint közösség- és
kultúraszervező tevékenysége elismeréseként
Géczi Tihamér, a Nagyberegi Középiskola igazgatója részére,
a magyar zene- és képzőművészet európai, illetve amerikai népszerűsítését szolgáló művészi pályája elismeréseként
Géczy Olga karmester, festőművész részére,
a vadászati irodalom klasszikus és kortárs alkotásainak gondozása és népszerűsítése érdekében végzett
lelkiismeretes munkája, valamint negyedszázados újságírói pályája elismeréseként
Gellér Tibor, a Nimród Vadászújság újságírója, olvasószerkesztője részére,
az állam és a református egyház közötti együttműködések elősegítése és fejlesztése érdekében végzett munkája
elismeréseként
Gér András teológus, vallástörténész, a Magyarországi Református Egyház Zsinatának tanácsosa részére,
sokoldalú alkotóművészi pályája, valamint a vizuális nevelés területén végzett magas színvonalú oktatói munkája
elismeréseként
Gerber Pál Munkácsy Mihály-díjas képzőművész, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Tanító- és Óvóképző Kara
Vizuális Nevelési Tanszékének adjunktusa részére,
a szórványmagyarság megmaradása, valamint nemzeti és vallási önazonosságának megőrzése iránt elkötelezett,
több évtizedes szolgálata elismeréseként
Ft. Msgr. Geréd Péter pápai káplán, szentszéki tanácsos, főesperes, a Besztercei Római Katolikus Plébánia plébánosa,
a Gyulafehérvári Főegyházmegye papi szenátusának tagja részére,
számos sikeres külföldi és hazai előadás látványvilágát megteremtő művészi munkája, a darab mondanivalójával
mindig tökéletes összhangban lévő díszlet- és jelmeztervei elismeréseként
Gloria von Berg díszlet- és jelmeztervező részére,
a magyar cirkuszművészet területén végzett több évtizedes, kiemelkedő artistaművészi és szakmai vezetői munkája
elismeréseként
Graeser József, a Nemzeti Cirkuszművészeti Központ Nonprofit Kft. cirkuszszakmai vezetője részére,
a közúti haszongépjármű-fékrendszerek KNORR licence alapján történő gyártásának bevezetése érdekében végzett
munkája elismeréseként
Gubicz László gépészmérnök, az egykori Szerszámgépipari Művek Kecskeméti Gyára Termelési Osztályának, valamint
a Hűtőgépgyár Hűtő- és Klímatechnikai Gyáregységének nyugalmazott vezetője részére,
a börzsönyi és cserháti vadgazdálkodás területén folytatott négy évtizedes, magas színvonalú munkája
elismeréseként
Guzsik Alfréd, az Ipoly Erdő Zrt. fővadásza, az Országos Magyar Vadászkamara Fővárosi és Pest megyei Területi
Szervezetének hivatásosvadász-alelnöke részére,
jelentős művészi alkotómunkája, valamint értékes pedagógiai tevékenysége elismeréseként
Gyurkovics Hunor grafikus- és festőművész, a szabadkai Pedagógiai Akadémia nyugalmazott képzőművészet- és
módszertantanára részére,
több évtizedes művészi pályafutása során főként epizódszerepekben nyújtott hiteles alakításai, valamint igényes
szinkronszínészi munkái elismeréseként
Gyürki István színész, előadóművész részére,
a Losoncon élő magyar közösség megmaradása érdekében végzett aktív kulturális szervezőtevékenysége
elismeréseként
Hahn Józsefné Duray Éva nyugalmazott pedagógus, a losonci Magyar Kulturális Központ létrehozója, a Csemadok
losonci alapszervezetének volt elnöke részére,
a Magyarországról kitelepített, Bajorországban élő németek ügyének képviselete, valamint a magyar–bajor
kapcsolatok fejlesztése érdekében végzett munkája elismeréseként
Hans Schmuck, a Magyarországi Németek Bajorországi Szövetségének tiszteletbeli elnöke részére,

1426

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2020. évi 44. szám

a hazai szakképzés területén lelkiismeretesen végzett oktatói-nevelői munkája, valamint eredményes
intézményvezetői tevékenysége elismeréseként
Hatos Hajnalka, a Győri Szakképzési Centrum Pattantyús-Ábrahám Géza Ipari Szakgimnáziuma és
Szakközépiskolájának igazgatója részére,
a Magyarországon élő rászorulók, főként az elárvult, illetve hátrányos helyzetű gyermekek támogatása érdekében
végzett több évtizedes, önzetlen munkája elismeréseként
Helena Maria Hendrika Bakker, a Gyermekfalu Alapítvány egykori önkéntese, a Stichting Haaksbergen-Hongarije
alapító tagja részére,
több évtizedes oktatói munkája, valamint a biológiai tudományok népszerűsítésében vállalt szerepe elismeréseként
dr. Hermesz Edit biológus, a Szegedi Tudományegyetem Természettudományi és Informatikai Kar Biológiai Intézete
Biokémiai és Molekuláris Biológiai Tanszékének egyetemi docense részére,
a hazai pénzügyi kultúra és tudatosság fejlesztése érdekében végzett iskolateremtő kutatói, oktatói, valamint
oktatásszervezői tevékenysége elismeréseként
dr. Hollóné dr. Kacsó Erzsébet közgazdász, az Eszterházy Károly Egyetem Vállalkozás-gazdaságtan Tanszékének
nyugalmazott tanszékvezető főiskolai tanára részére,
magas színvonalú írói-újságírói pályája, valamint a kárpátaljai magyar közösségi és kulturális élet szervezésében
vállalt szerepe elismeréseként
Horváth Sándor filológus, költő, író, a Kárpáti Igaz Szó főszerkesztő-helyettese, az ungvári József Attila
Alkotóközösség alapító tagja részére,
a fogathajtás területén egyéniben és csapatban elért kimagasló eredményei elismeréseként
Hölle Martin ötszörös világbajnok fogathajtó részére,
példaértékű elhivatottsággal végzett, több évtizedes zenepedagógusi és karnagyi munkája, valamint kulturális
szervezőtevékenysége elismeréseként
Hraschek Katalin zenepedagógus, karnagy, a Magyar Kórusok, Zenekarok és Népzenei Együttesek Szövetsége
Ifjúsági Énekkari és Zenepedagógiai Szakbizottságának elnöke részére,
több évtizedes közszolgálati pályája, valamint a társadalombiztosítási nyugdíjrendszer hosszútávú
fenntarthatóságát szolgáló reformlépések megvalósításában vállalt szerepe elismeréseként
Hulák Zsuzsanna, az Idősek Tanácsának tagja, az Emberi Erőforrások Minisztériuma Idősügyi és Nyugdíjbiztosítási
Főosztályának szakmai szakértője részére,
az esztergomi Főszékesegyházi Kincstár, valamint számos magyarországi és külhoni plébánia liturgikus
kegytárgyainak szakszerű restaurálása során végzett munkája elismeréseként
Hunyadi László ötvös, restaurátor részére,
a magyar kultúra bosznia-hercegovinai megismertetését és népszerűsítését szolgáló tevékenysége elismeréseként
Ibrahim Spahić, a Nemzetközi Békeközpont és a Szarajevói Téli Fesztivál igazgatója részére,
a karmelita lelkiségen alapuló szolgálata, a kolostorba érkezők lelki felüdülését és élethelyzetének rendezését segítő
tevékenysége elismeréseként
Jeges Valéria Mirjam szerzetesnő, a Sarutlan Kármelita Nővérek Mindenszentekről nevezett magyarszéki
kolostorának alapító perjelnője részére,
több évtizede lelkiismeretesen végzett sebészorvosi munkája, valamint kimagasló tudományos és oktatói
tevékenysége elismeréseként
dr. Kanyári Zsolt sebész és gasztroenterológus, a Debreceni Egyetem Klinikai Központja Sebészeti Klinikájának
klinikai főorvosa részére,
a Los Angelesben és környékén élő magyarság kultúrájának megőrzését szolgáló munkája elismeréseként
Kass Pál János elektromérnök, a Los Angeles-i Szent István Egyesület vezetőségi tagja, a Los Angeles-i 8-as számú
Juliánusz Barát cserkészcsapat parancsnoka részére,
a magyar kultúra, különösen a lovashagyományok ápolása iránt elhivatott, sokrétű tevékenysége elismeréseként
Kaszás Géza színművész, rendező, producer részére,
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Várpalota város érdekében végzett kimagasló színvonalú közösségteremtő munkája elismeréseként
Katona Csaba Géza, Várpalota város oktatás-nevelési, szociálisügyi, civilügyi és infrastruktúra-fejlesztésekért felelős
alpolgármestere részére,
a magyar irodalom norvégiai népszerűsítését szolgáló munkája, valamint a Norvégiában élő magyar közösség
kulturális életében betöltött szerepe elismeréseként
Kemény Kari Erzsébet műfordító részére,
a kárpátaljai magyarság hagyományainak megőrzése érdekében végzett munkája elismeréseként
dr. Kész Barnabás történész, néprajzkutató, a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Történelem és
Társadalomtudományi Tanszékének főiskolai tanára részére,
a magyar kultúra, különösen a népzene és néptánc hagyományainak ápolása, illetve ausztriai népszerűsítése
érdekében végzett munkája elismeréseként
Kilyénfalvi Gábor hegedűkészítő mester, a Délibáb Bécsi Magyar Kultúregyesület elnöke, az Ausztriai Magyar
Szervezetek Kerekasztalának elnökhelyettese részére,
Márianosztra község érdekében végzett településvezetői munkája, valamint a térség fejlesztését szolgáló társadalmi
szerepvállalása elismeréseként
Kiss László, Márianosztra község polgármestere részére,
idegenforgalmi szakterületen végzett magas színvonalú intézményvezetői munkája elismeréseként
dr. Kissné Perjési Éva, a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Gazdasági Ellátó Központ
Jogar Továbbképző Központ és Hotel igazgatója részére,
a kárpátaljai magyarság érdekképviselete, illetve identitásának megőrzése iránt elkötelezett, magas színvonalú
újságírói tevékenysége elismeréseként
Kovács Géza, a TV21 Ungvár kereskedelmi televízió főszerkesztője, a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő
Alap kárpátaljai tudósítója részére,
Csikvánd község lakóinak összefogása, valamint a helyi közfoglalkoztatási program megvalósítása érdekében
végzett eredményes településvezetői munkája elismeréseként
Kozma Tibor, Csikvánd község polgármestere részére,
a felvidéki magyar irodalom jeles alkotójaként létrehozott magas színvonalú írói életműve, valamint újságírói
tevékenysége elismeréseként
Kövesdi Károly költő, író, műfordító, a Magyar7 című hetilap vezető szerkesztője részére,
kiemelkedő tudományos és tudományszervező munkája, valamint magas színvonalú oktatói tevékenysége
elismeréseként
dr. Lehmann Miklós filozófus, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Tanító- és Óvóképző Kara Társadalomtudományi
Tanszékének tanszékvezető egyetemi docense részére,
a digitális pedagógia területén elért kiemelkedő szakmai eredményei, valamint példaértékű oktatói,
tananyagfejlesztői és tankönyvírói tevékenysége elismeréseként
dr. Lénárd András, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Tanító- és Óvóképző Kara Digitális Pedagógia Tanszékének
tanszékvezető egyetemi docense részére,
a Pécsi Tudományegyetem oktatási igazgatásának fejlesztése, illetve minőségi felsőoktatási struktúrájának
kialakítása érdekében végzett munkája elismeréseként
Lengvárszky Attila, a Pécsi Tudományegyetem oktatási igazgatója és Rektori Kabinetjének vezetője részére,
a színházi kultúrát gyermekek és felnőttek körében egyaránt sikerrel népszerűsítő, értékteremtő alkotói és
intézményvezetői munkája elismeréseként
Lenkefi Zoltán Blattner Géza-díjas díszlet- és bábtervező művész, a Békéscsabai Napsugár Bábszínház igazgatója
részére,
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a marosszentgyörgyi karmelita kolostor megalapításában vállalt szerepe, valamint a környéken élő magyar közösség
lelki megújulását segítő szerzetesi szolgálata elismeréseként
Likárovics Andrea szerzetesnő, a Sarutlan Kármelita Nővérek Kis Szent Teréz kolostorának novícia-mesternője, volt
perjelnője részére,
a magyar népművészet, különösen a palóc kultúra tradícióit népszerűsítő több évtizedes hagyományőrző
tevékenysége elismeréseként
Lovász Zsolt hagyományőrző, a Palóc Néprajzi Magángyűjtemény és Babakiállítás társtulajdonosa részére,
a magyar népművészet, különösen a palóc kultúra tradícióit népszerűsítő több évtizedes hagyományőrző
tevékenysége elismeréseként
Lovászné Juhász Rita Csokonai Vitéz Mihály-díjas népi hímző, viseletkészítő, a Palóc Néprajzi Magángyűjtemény és
Babakiállítás társtulajdonosa részére,
több mint hét évtizedes szerzetesi szolgálata során a fiatalok, a mélyszegénységben élők és a határon túli magyarok
lelki gondozása, valamint a domonkos nővérek munkálkodásának rendszerváltoztatás utáni újrakezdése érdekében
végzett munkája elismeréseként
Majoros Mária Ármella domonkos nővér részére,
a magyar nemesítésű vetőmagok hazai és nemzetközi szintű elismertségének növelése érdekében végzett sikeres
munkája elismeréseként
Marosi Gábor, a Woodstock Kft. ügyvezetője részére,
a magyar–ausztrál kapcsolatok fejlesztésében, valamint a helyi magyar diaszpóra összefogásában betöltött jelentős
szerepe elismeréseként
Marót Márta, a Melbourne-i Magyar Központ igazgatója, a Viktóriai Magyar Tanács elnöke részére,
az ausztriai magyarság anyanyelvű oktatásának irányításában végzett közel három évtizedes munkája
elismeréseként
Martin Zsivkovits, a felsőőri Kéttannyelvű Szövetségi Gimnázium igazgatója részére,
Hajdú-Bihar megye és Vámospércs város fejlesztése érdekében végzett sikeres településvezetői és közéleti
tevékenysége elismeréseként
Ménes Andrea Marian, Vámospércs város polgármestere, a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlésének tagja
részére,
a hazai könnyűzenét számos örökzöld slágerrel gazdagító, külföldön is sikeres, több évtizedes előadóművészi
pályafutása elismeréseként
Meződi József Viktor, az Apostol együttes tagja, előadóművész, énekes részére,
példaértékű hivatástudattal végzett, magas színvonalú közjegyzői munkája, valamint aktív szakmai közéleti
tevékenysége elismeréseként
dr. Molnár Balázs, a Győri Közjegyzői Kamara elnökségének alapító tagja és elnöke, a Magyar Országos Közjegyzői
Kamara volt elnökhelyettese részére,
a kárpátaljai magyar katolikus közösségek körében elhivatottan végzett lelkipásztori szolgálata és nemzetépítő
tevékenysége elismeréseként
Molnár János, a Munkácsi Római Katolikus Egyházmegye püspöki helynöke részére,
a hazai könnyűzenét számos örökzöld slágerrel gazdagító, külföldön is sikeres, több évtizedes előadóművészi
pályafutása elismeréseként
Muck Ferenc, az Apostol együttes tagja, szaxofonművész részére,
Vas megye kulturális életét gazdagító négy évtizedes kultúra- és közösségszervező tevékenysége, valamint
a határon túli magyar nyelvű színjátszás érdekében végzett munkája elismeréseként
Nagy Gábor népművelő, a Soltis Lajos Színház igazgatója, a Soltis Lajos Színház Művelődési Egyesület elnöke részére,
a felvidéki magyar társadalmi élet szervezésében vállalt szerepe, valamint a szlovákiai magyar néptáncmozgalom
fejlődéséhez és népszerűsítéséhez hozzájáruló munkája elismeréseként
Nagy Myrtil, a somorjai Városi Művelődési Központ igazgatója részére,
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a környezetvédelem területén folytatott alkalmazott kutatási tevékenysége elismeréseként
dr. Nagy Sándor, a Miskolci Egyetem Műszaki Földtudományi Kara Nyersanyagelőkészítési és Környezeti
Eljárástechnikai Intézetének vezetője, egyetemi docens részére,
a hazai könnyűzenét számos örökzöld slágerrel gazdagító, külföldön is sikeres, több évtizedes előadóművészi
pályafutása elismeréseként
Németh Zoltán, az Apostol együttes alapítója és vezetője, zongoraművész, zeneszerző részére,
virológiai mérnök szakértőként, valamint laboratóriumvezetőként végzett kimagasló színvonalú szakmai és
tudományos tevékenysége elismeréseként
dr. Nyerges Klára, a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal Velencei Virológiai Laboratóriumának nyugalmazott
vezetője részére,
az erdélyi magyar folklórkutatás területén végzett több évtizedes tudományos munkája során elért
megkerülhetetlen eredményei elismeréseként
Olosz Katalin irodalomtörténész, folklorista, a Román Akadémia marosvásárhelyi Társadalomtudományi
Kutatóközpontjának nyugalmazott főkutatója részére,
a kárpátaljai magyarság megmaradását szolgáló közéleti tevékenysége, valamint az irányítása alá tartozó falvak
fejlesztése érdekében végzett településvezetői munkája elismeréseként
Oroszi József, a kárpátaljai Nevetlenfalu község polgármestere részére,
több évtizedes, kimagasló színvonalú zenekari zenészi és kamaramuzsikusi pályája elismeréseként
dr. Palotai István Liszt Ferenc-díjas trombitaművész, a Magyar Rádió Szimfonikus Zenekarának szólótrombitása
részére,
az erdélyi magyar anyanyelvű oktatás területén végzett színvonalas pedagógusi és intézményvezetői munkája
elismeréseként
Pataki Enikő, a szatmárnémeti Kölcsey Ferenc Főgimnázium igazgatója részére,
a hazai könnyűzenét számos örökzöld slágerrel gazdagító, külföldön is sikeres, több évtizedes előadóművészi
pályafutása elismeréseként
Pete László, az Apostol együttes tagja, harsonaművész részére,
a Győr-Moson-Sopron megyeiek által létrehozott, hungarikumnak számító nemzeti értékek népszerűsítését szolgáló
munkája, valamint országhatárokon átívelő turizmusfejlesztési tevékenysége elismeréseként
dr. Pető Péter, a Győr-Moson-Sopron Megyei Közgyűlés alelnöke, a Győr-Moson-Sopron Megyei Értéktár Bizottság
elnöke, a Szigetköz Natúrpark Egyesület elnöke részére,
a műhold-meteorológia területén folytatott, nemzetközi viszonylatban is kiemelkedő tevékenysége elismeréseként
dr. Putsay Mária, a Magyar Meteorológiai Társaság Távérzékelési Szakosztályának elnöke, az Országos Meteorológiai
Szolgálat Távérzékelési Osztályának meteorológiai fejlesztője részére,
a magyar és a kelet-közép-európai kortárs művészet ázsiai, illetve nemzetközi népszerűsítéséhez hozzájáruló
munkája elismeréseként
Queenie Rosita Law, a Q Contemporary és a Q Stúdió alapítója, ügyvezető igazgatója részére,
az Ökumenikus Segélyszervezet szociális, illetve gyermekjóléti és -védelmi programjainak fejlesztése érdekében
végzett munkája elismeréseként
Rácsok Balázs, az Ökumenikus Segélyszervezet szociális igazgatója részére,
Szob városért végzett három évtizedes településvezetői munkája, valamint a térség fejlesztését szolgáló társadalmi
szerepvállalása elismeréseként
Remitzky Zoltán László, Szob város volt polgármestere részére,
a dél-alföldi régióban élő szegény sorsú és hátrányos helyzetű emberek életkörülményeinek javítását szolgáló közel
három évtizedes, példaértékű munkája elismeréseként
Rigóné Kiss Éva, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat dél-alföldi regionális ügyvezetője, a Magyar Máltai
Szeretetszolgálat kecskeméti csoportjának alapítója és vezetője részére,
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a hazai látássérült-segítő rendszer fejlesztését a vakvezetőkutya-kiképzés meghonosításával szolgáló munkája
elismeréseként
Rithnovszky János Antal, a magyar vakvezetőkutya-kiképzés megalapítója részére,
a magyar irodalom és népzene külföldi, elsősorban kanadai népszerűsítését szolgáló több évtizedes előadóművészi
pályája és kulturális szervezőmunkája elismeréseként
Savanya István költő, dalszerző, a calgary-i Bow Valley College nyugalmazott főiskolai tanára részére,
a magyarországi német közösség hagyományainak ápolását, illetve értékeinek és tárgyi emlékeinek megőrzését
szolgáló tevékenysége, valamint a Móri német tájszótár elkészítésében vállalt szerepe elismeréseként
Schwartz Alajos János helytörténész, a Móri Hagyományőrző Egyesület alapító tagja részére,
a mikrobiológia területén elért tudományos eredményei, valamint a Pécsi Tudományegyetemen végzett kiemelkedő
oktatásszervezői és tehetséggondozói tevékenysége elismeréseként
dr. Stromájer-Rácz Tímea, a Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Kara Kaposvári Képzési Központjának
megbízott képzési igazgatója, Ápolástudományi, Alapozó Egészségtudományi és Védőnői Intézetének adjunktusa
részére,
a cigányzene és a magyar nóták népszerűsítését szolgáló, négy évtizedes előadóművészi pályája elismeréseként
Suki István, a Rajkó Művészegyüttes prímása részére,
a hazai könnyűzenét számos örökzöld slágerrel gazdagító, külföldön is sikeres, több évtizedes előadóművészi
pályafutása elismeréseként
Szabó Ferenc, az Apostol együttes tagja, dobművész részére,
több mint két évtizedes lelkipásztori szolgálata során elhivatottan végzett szervező- és közösségépítő, valamint
levéltár-alapító munkája elismeréseként
Szabó Gábor, a Nagykőrösi Református Egyházközség lelkészelnöke, a Nagykőrösi Református Iskolák
Igazgatótanácsának elnöke, a Baranyai Református Egyházmegye Levéltárának alapítója részére,
a hazai állattenyésztés és gyümölcstermesztés területén a környezettudatosság jegyében végzett innovatív munkája
elismeréseként
Szabó Imre, a Bold Agro Mezőgazdasági Kft. ügyvezető igazgatója, a Havita-Tész Mezőgazdasági Szövetkezet
igazgatósági elnöke részére,
a magyar cserkészek országhatárokon és generációkon átívelő összetartozását erősítő, példaértékű munkája
elismeréseként
Szentirmai Józsefné, a Magyar Cserkészszövetség 100/Ö Baden-Powell Központi Öregcserkészcsapatának alapító
tagja és parancsnoka részére,
a felvidéki magyarság identitásának megőrzéséhez hozzájáruló több évtizedes művészi pályafutása elismeréseként
Szentpétery Aranka színművész, a Komáromi Jókai Színház örökös tagja részére,
a gyimesi csángó magyar közösség hitének és kultúrájának megőrzése iránt elhivatott, több évtizedes szolgálata
elismeréseként
Szilveszter Imre Gábor szentszéki tanácsos, címzetes esperes, a hidegségi Római Katolikus Szent István Plébánia
plébánosa részére,
a magyar irodalmat sokrétűen gazdagító művészi, tudományos és publikációs munkája elismeréseként
dr. Toót-Holló Tamás író, kritikus, irodalomtörténész, szerkesztő részére,
a mangalica sertésfajta megmentése, tenyésztése és népszerűsítése érdekében végzett munkája elismeréseként
Tóth Péter, a Mangalicatenyésztők Országos Egyesületének és az Őshonos Haszonállatok Génerőforrás Tanácsának
elnöke, az Olmos és Tóth Kft. ügyvezetője részére,
a veszprémi teológus- és hitoktatóképzés területén végzett magas színvonalú munkája, valamint kulturális
szervezőtevékenysége elismeréseként
Trosits András Miklós, a Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskola főiskolai docense részére,
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több évtizedes pedagógusi pályája, valamint szakmai vezetői tevékenysége elismeréseként
Turkus Erzsébet, a Szolnoki Szakképzési Centrum Petőfi Sándor Építészeti és Faipari Szakgimnáziuma és
Szakközépiskolájának nyugalmazott tagintézmény-vezetője részére,
a Müpa működési struktúrájának megújításában, illetve stratégiai céljainak
megvalósításában vállalt szerepe elismeréseként
dr. Újszászy Zsófia, a Müpa Budapest Nonprofit Kft. stratégiai igazgatója részére,

megfogalmazásában

és

kimagasló felkészültséggel és igényességgel végzett negyedszázados teológiatanári munkája, a papnövendékek
szellemi és lelki felkészítése terén végzett lelkiismeretes tevékenysége, hiteles és példamutató lelkipásztori
szolgálata elismeréseként
dr. Válóczy József, az Esztergomi Hittudományi Főiskola teológiatanára, a Budafok-Felsővárosi Jézus Szíve Plébánia
plébánosa részére,
a regionális és szociális egyenlőtlenségek, valamint a társadalmi integrációt célzó intézmények és szakpolitikák
kutatása terén végzett kiemelkedő munkája elismeréseként
dr. Váradi Monika Mária, a Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont Regionális Kutatások Intézete
Térségfejlesztési Kutatások Osztályának tudományos főmunkatársa részére,
négy évtizedes, sokrétű és magas színvonalú ügyvédi pályája, valamint a kamarai közéletben vállalt szerepe
elismeréseként
dr. ifj. Vég Tibor ügyvéd, a Magyar Ügyvédi Kamara titkára részére,
több mint négy évtizeden át elkötelezetten végzett lelkipásztori szolgálata és közösségépítő tevékenysége
elismeréseként
Végh Tamás nyugalmazott református lelkész, a Budapest Fasori Református Egyházközség korábbi lelkipásztora
részére,
a magyar–hongkongi gazdasági és kulturális kapcsolatok fejlesztéséhez hozzájáruló tevékenysége elismeréseként
Victor Wu, a Dynamic Network Alliances Ltd. igazgatója részére,
József Attila életének és pályájának méltó emléket állító művei, valamint szerteágazó karitatív tevékenysége
elismeréseként
Vizy Márton zene- és dalszerző, producer részére,
a világversenyekre készülő magyar olimpikonok és válogatott sportolók mentális felkészítése érdekében végzett
magas színvonalú munkája elismeréseként
dr. Vura Márta Etelka sportpszichológus, tanár részére,
az izraeli magyar közösségi és kulturális élet, különösen a 2019-es Izraeli Magyar Kulturális Évad szervezésében
betöltött szerepe elismeréseként
West Judit, az Efráim Kishon Magyar Oktatási Központ elnöke részére,
a magyar történelem sorsfordító eseményeinek kutatása, ausztriai megismertetése és német nyelvű publikálása
érdekében végzett munkája elismeréseként
Wolfgang Bachkönig, a Burgenlandi Tartományi Rendőr-főkapitányság nyugalmazott főfelügyelője részére,
példaértékű szakmai alázattal végzett munkája elismeréseként
Zádorvölgyi László balettmester, a Győri Balett örökös tagja részére a
MAGYAR ARANY ÉRDEMKERESZT
polgári tagozata;
gazdasági szakterületen nyújtott több mint három évtizedes, kiemelkedő szolgálatellátása elismeréseként
Almagro Carmen nyugalmazott rendőr ezredes, a Budapesti Rendőr-főkapitányság Gazdasági Igazgatósága
Közgazdasági Osztályának vezetője részére,
több mint három évtizedes, kimagasló szolgálatellátása elismeréseként
Csikós Zoltán Péter címzetes tűzoltó zászlós, a Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Kecskeméti
Katasztrófavédelmi Kirendeltség Kecskeméti Hivatásos Tűzoltóparancsnokságának beosztott tűzoltója részére,
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közel három évtizedes, példaértékű szolgálati tevékenysége elismeréseként
Gombos Róbert büntetés-végrehajtási ezredes, az Állampusztai Mezőgazdasági és Kereskedelmi Kft. ügyvezető
igazgatója részére,
a nemzetközi jelentőségű Európai Utasinformációs és Engedélyezési Rendszer koncepciójának létrehozásában,
illetve irányításában vállalt jelentős szerepe elismeréseként
Tarr László rendőr ezredes, a Terrorelhárítási, Információs és Bűnügyi Elemző Központ, Találatkezelő Központ
főosztályvezetője részére,
a büntetés-végrehajtás területén végzett több évtizedes, kimagasló szolgálati tevékenysége elismeréseként
Tóka István büntetés-végrehajtási ezredes, az Ipoly Cipőgyár Termelő és Szolgáltató Kft. ügyvezető igazgatója
részére a
MAGYAR ARANY ÉRDEMKERESZT
katonai tagozata
kitüntetést adományozom.
Budapest, 2020. március 3.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

Ellenjegyzem:
Budapest, 2020. március 4.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

KEH ügyszám: KEH/01248-2/2020.

A köztársasági elnök 131/2020. (III. 15.) 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 kanadai magyarság körében végzett fáradhatatlan közösségépítő tevékenysége elismeréseként
Alexandrovici Bottyán Éva, a Saskatooni Magyar Egyesület elnöke, a Saskatoon Animal Control Agency tulajdonosa
részére,
sikeres szakmai pályafutása, valamint társadalmi szerepvállalása elismeréseként
B. Tóth Ferenc László, a Prompt Kft. ügyvezetője, a kecskeméti Hírös Lovarda alapítója, az Építéstudományi Egyesület
Pest megyei szervezetének volt titkára részére,
a színház iránti elhivatottsággal végzett sokrétű munkája elismeréseként
Báhner Péter, az Újszínház ügyelője, színésze részére,
a nehéz élethelyzetben lévő emberek támogatása érdekében végzett odaadó munkája elismeréseként
Bakos Zsuzsanna, a Magyar Református Szeretetszolgálat Alapítvány szakmai vezetője részére,
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az önkormányzati igazgatás területén végzett több mint négy évtizedes szakmai munkája elismeréseként
Balogh Maja, a Mátraterenyei Közös Önkormányzati Hivatal nyugalmazott jegyzője részére,
a Keresztény Színházi Fesztivál megszervezésében és lebonyolításában vállalt jelentős szerepe elismeréseként
Bártfay Rita Judit, az Újszínház dramaturgja részére,
több évtizedes oktatói pályafutása, valamint kamarai szerepvállalása elismeréseként
Bukvai Albertné, a Vas Megyei Szakképzési Centrum Oladi Szakgimnáziuma és Szakközépiskolájának gyakorlati
oktatásvezetője, a Vas Megyei Kereskedelmi és Iparkamara korábbi alelnöke részére,
a kárpátaljai szórványban élő magyarság anyanyelven történő oktatásának szakmai fejlesztése érdekében végzett
példaértékű pedagógusi munkája és publikációs tevékenysége elismeréseként
Czigler Tibor pedagógus, a Rahói Járási Tanfelügyelőség főmódszerésze részére,
a székelyföldi magyarság identitásának megőrzését elsősorban Maroshévíz történetének kutatásán, valamint
dr. Urmánczy Nándor életművének gondozásán keresztül szolgáló tevékenysége elismeréseként
Czirják Károly helytörténész, a dr. Urmánczy Nándor Egyesület elnöke részére,
Hajdúhadház város érdekében végzett érték- és közösségteremtő településvezetői munkája elismeréseként
Csáfordi Dénes, Hajdúhadház város polgármestere részére,
a Müpa világszínvonalú produkcióinak technikai hátterét biztosító magas szintű munkája elismeréseként
Csorvási Gábor, a Müpa Budapest Nonprofit Kft. főmérnöke részére,
a sérült, illetve fogyatékkal élő emberek munkaerőpiaci és társadalmi integrációja érdekében elhivatottan végzett
munkája elismeréseként
Dely Géza, a Nem Adom Fel Alapítvány kuratóriumi elnöke részére,
a Müpa nemzetközi művészeti szervezetekkel folytatott kapcsolattartása terén végzett munkája elismeréseként
Gaál Judit, a Müpa Budapest Nonprofit Kft. vezető művészeti titkára részére,
a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóságának működési szabályozásához kapcsolódó feladatok terén végzett
munkája elismeréseként
dr. Gabler Júlia, a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság Jogi, Igazgatási és Birtokügyi Osztályának vezetője
részére,
külföldön és hazánkban is sikeres énekművészete elismeréseként
Gál Erika operaénekes részére,
a sydney-i magyarság identitásának, anyanyelvének és kultúrájának megőrzése érdekében végzett munkája
elismeréseként
Gáspár András nyugalmazott vegyészmérnök, a Magyar Kultúra Lovagja részére,
sokoldalú alkotóművészi és pedagógiai tevékenysége elismeréseként
Gnandt János József festőművész, díszlettervező, a Békéstáji Művészeti Társaság elnöke, a Békéscsabai Jókai Színház
festőtárának volt vezetője részére,
öt évtizedes sütőmesteri tevékenysége, valamint Szerencs város közösségi életében vállalt aktív szerepe
elismeréseként
Gyarmati Zoltán sütőmester, a szerencsi Gyarmati Pékség tulajdonosa részére,
Sárospatak város szolgálatában végzett közéleti munkája, valamint a város múltjának feltárását szolgáló hiánypótló
helytörténeti kutatásai és kiadványszerkesztői tevékenysége elismeréseként
Hajdu Imre helytörténész, Sárospatak volt önkormányzati képviselője részére,
Jászkisér város érdekében végzett példaértékű településvezetői munkája elismeréseként
Hajdú László Sándor, a Regio-Kom Térségi Kommunális Szolgáltató Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója, Jászkisér
város volt polgármestere részére,
több mint két évtizede magas színvonalon, odaadóan végzett munkája elismeréseként
Hajnal Éva, a Magyar Nemzeti Balett korrepetitora részére,
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a történelmi Magyarország területén használt bélyeges téglák felkutatása, rendszerezése és bemutatása érdekében
végzett sokrétű munkája elismeréseként
dr. Herczig Béla, a Monarchia Bélyeges Tégla Gyűjtők Egyesületének alapítója és tiszteletbeli elnöke részére,
a montreali magyarság közösségi életében betöltött szerepe, különösen a helyi magyar gyermekek és fiatalok
identitásának megőrzéséhez hozzájáruló cserkészvezetői munkája elismeréseként
Herédi Mária, a Montreali Magyar Iskola egykori tanára, a Magyar Cserkészszövetség montreali 37. számú Szent
Margit leánycserkészcsapatának egykori parancsnoka részére,
a brazíliai magyar társadalmi szervezetek működését önzetlenül segítő művészi munkája elismeréseként
Kiss Albert dizájntervező reklámgrafikus, belsőépítész részére,
az 1956-ban Kanadába emigrált egykori soproni erdőmérnök-hallgatók alumni csoportjának vezetőjeként végzett
aktív közösségszervező munkája elismeréseként
Kocsis Tibor nyugalmazott erdőmérnök, a vancouveri University of British Columbia Faculty of Forestry alumni
magyar csoportjának vezetője részére,
a szocializmus évtizedeiben tanúsított helytállása, valamint az idős és beteg emberek támogatása érdekében
végzett odaadó szolgálata elismeréseként
Kontra Éva Sára, a Magyarok Nagyasszonya Társaság első általános elöljárója, az Időskorúak Árpád-házi Szent
Erzsébet Szociális Otthonának volt intézményvezetője részére,
a Müpa kiemelt kulturális projektjeinek és világszínvonalú hangversenyeinek teljes körű lebonyolításában vállalt
szerepe elismeréseként
dr. Korentsy Endre Péter, a Müpa Budapest Nonprofit Kft. produkciós igazgatója részére,
a mohácsi roma közösség érdekében évtizedeken át végzett közéleti tevékenysége, valamint elhivatott zenetanári
munkája elismeréseként
Kovács István, a Szociális Gyermekvédelmi Főigazgatóság mentora, a mohácsi Tambura Rajkó Zeneiskola alapítója
részére,
a felvidéki magyar diákok identitásának megőrzése iránt elhivatott, közel fél évszázados pedagógusi pályája
elismeréseként
dr. Kováts Miklós, a kassai Szakkay József Szakközépiskola nyugalmazott pedagógusa részére,
Takács István freskófestő életművének kutatása és gondozása iránt elhivatott, több évtizedes munkája
elismeréseként
Laczkó Pető Mihály festőművész, a mezőkövesdi Takács István Gyűjtemény vezetője részére,
több évtizedes, példaértékű pedagógusi munkája, valamint intézményvezető-helyettesi tevékenysége
elismeréseként
dr. Libárdi Péter, a Budapest XIV. kerületi Szent István Gimnázium magyar nyelv és irodalom szakos tanára, volt
igazgatóhelyettese részére,
magas színvonalú énekművészi, valamint karnagyi tevékenysége elismeréseként
Lógó Tibor, a Honvéd Férfikar szólamvezető énekművésze, az Országúti Ferences Plébánia karnagya részére,
több évtizedes állatorvosi pályája, valamint élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi területen végzett magas
színvonalú munkája elismeréseként
dr. Matuska László, a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Mezőtúri Járási Hivatal Élelmiszerlánc-biztonsági
és Állategészségügyi Osztályának nyugalmazott osztályvezető főállatorvosa részére,
a hazai biológus-, illetve biológiatanár-képzés terén végzett magas színvonalú oktatói és oktatásszervezői munkája
elismeréseként
dr. Molnár Erika Erzsébet, a Szegedi Tudományegyetem Természettudományi és Informatikai Kar Biológiai Intézete
Embertani Tanszékének adjunktusa részére,
a kárpátaljai magyarság kulturális életének szervezésében vállalt szerepe elismeréseként
Molnár László, a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség kulturális titkára részére,
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Jászboldogháza község fejlesztése, valamint a helyi gazdák támogatása érdekében végzett példaértékű
tevékenysége elismeréseként
dr. Pap Béla, Jászboldogháza község alpolgármestere, a CID Mezőgazdasági és Kereskedelmi Kft. ügyvezetője
részére,
példaértékű hivatástudatról árulkodó pedagógusi pályája, valamint helytörténészi és írói tevékenysége
elismeréseként
Pénzes Ottó helytörténész, író, a mátészalkai Képes Géza Általános Iskola intézményvezetője, a mátészalkai Fényes
Napok Fesztivál alapító szervezője részére,
a kutatás-fejlesztés és innováció jogi, illetve támogatáspolitikai hátterének biztosítása érdekében végzett munkája
elismeréseként
dr. Pohánka Zsuzsanna Katalin, a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal Támogatásszabályozási és
Ellenőrzési Főosztályának vezetője részére,
a hazai állattenyésztési kutatások, illetve a gyakorlati oktatás megszervezése terén végzett több évtizedes munkája,
valamint tudományos közéleti szerepvállalása elismeréseként
Radnai István okleveles agrármérnök, a Kaposvári Egyetem Agrár- és Környezettudományi Kara Állattudományi
Intézetének pályázatkezelési és pénzügyi referense, a Nyúl Terméktanács egykori elnökhelyettese részére,
a Paksi Atomerőműben végzett több évtizedes, magas színvonalú szakmai tevékenysége elismeréseként
Rátkai Sándor Imre gépészmérnök, az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. Öregedéskezelési Osztályának vezetője részére,
gazdag repertoárt felölelő énekművészete elismeréseként
Rőser Orsolya Hajnalka operaénekes részére,
a szakképzés népszerűsítése és rendszerének fejlesztése érdekében végzett több évtizedes munkája elismeréseként
Sáhó Béla, a Váci Szakképzési Centrum Petőfi Sándor Gimnáziuma, Gépészeti Szakgimnáziuma és Kollégiumának
tanára, egykori igazgatóhelyettese részére,
vízügyi területen végzett közel négy évtizedes, kiemelkedő szakmai tevékenysége elismeréseként
Schellenberger Lajos, az Észak-magyarországi Vízügyi Igazgatóság Műszaki Biztonsági
szolgálatvezetője részére,

Szolgálatának

színvonalas művészi munkája, valamint Vác város kulturális életében betöltött aktív szerepe elismeréseként
Smál-Szilaj Gábor színművész, a Váci Dunakanyar Színház produkciós vezetője részére,
a sydney-i magyar református közösség szolgálatában végzett munkája elismeréseként
Soós András, a Sydney-i Magyar Református Egyházközösség főgondnoka részére,
a közigazgatás területén, valamint a Magyar Tudományos Akadémia Titkárságán végzett magas szintű igazgatási és
szervezési munkája elismeréseként
dr. Szabó Annamária, a Magyar Tudományos Akadémia Titkársága Főtitkári és Főtitkárhelyettesi Titkárságának
főosztályvezetője részére,
az idősgondozás területén végzett intézményvezetői tevékenysége elismeréseként
dr. Szabó Valéria fogorvos, a pátyi Naplemente Idősek Otthona vezetője, tulajdonosa részére,
a magyar cirkuszművészet népszerűsítését és a cirkuszi zene megújítását szolgáló alkotómunkája elismeréseként
Szakál László zongorista, zeneszerző, a Nemzeti Cirkuszművészeti Központ Nonprofit Kft. zenekarvezetője részére,
több évtizedes, kiemelkedő pedagógusi pályafutása elismeréseként
Szigeti Imre Jenő, a Veszprémi Szakképzési Centrum Közgazdasági és Közigazgatási Szakgimnáziumának középiskolai
tanára, volt igazgatóhelyettese részére,
közel két évtizedes, példaértékű szakmai munkája elismeréseként
Szilágyiné dr. Tóth Tímea, a Honvédelmi Minisztérium Jogi Főosztályának ügyintézője részére,
a közigazgatás területén végzett példaértékű szakmai és vezetői munkája elismeréseként
Szűcs László, Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Gazdálkodási Főosztályának vezetője részére,
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magas színvonalú pedagógusi és szakmai vezetői tevékenysége elismeréseként
Szücsné Balázs Julianna, az Érdi Szakképzési Centrum Kossuth Zsuzsanna Szakképző Iskolája és Kollégiumának
igazgatóhelyettese részére,
Szolnok város közoktatási és intézményfenntartói rendszerének működését segítő gazdasági vezetői munkája
elismeréseként
Tóth Tünde, Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálatának gazdasági vezetője, igazgatóhelyettese részére,
a magyar fiatalok és családok érdekében végzett szakmai, illetve közösségteremtő munkája elismeréseként
dr. Török Péter családorvos, a Magyar Schönstatti Családmozgalom vezetőségének tagja, a Regnum Marianum
közösségben a Domus Mariae Helyiregnum alapítója, Mány község korábbi alpolgármestere részére,
a hazai cserkészet kötelékében végzett társadalmi szervező- és karitatív tevékenysége, valamint birkózóként elért
eredményei elismeréseként
Turba László cserkésztiszt, korábbi válogatott birkózó részére,
magas színvonalú szakmai munkája elismeréseként
Vághelyiné Szóka Ágnes, a Magyar Állami Operaház ügyelője részére,
a Müpában megrendezésre kerülő produkciók műszaki hátterét biztosító munkája elismeréseként
Vankó Dániel, a Müpa Budapest Nonprofit Kft. szcenikai igazgatója részére,
a vajdasági magyar cserkészet újraindítását és fejlesztését szolgáló munkája elismeréseként
Vass Zoltán, a Vajdasági Magyar Cserkészszövetség volt vezetőtisztje részére,
több évtizedes pedagógusi pályája, valamint sikeres intézményvezetői és aktív társadalmi tevékenysége
elismeréseként
Véghely Tamás Józsefné, a budapesti Kastélydombi Általános Iskola nyugalmazott intézményvezetője, a Vasvári Pál
Polgári Egyesület alelnöke részére,
a közigazgatás, azon belül a mezőgazdasági igazgatás területén végzett több évtizedes, magas színvonalú munkája
elismeréseként
dr. Vörös Géza Csaba, a Tolna Megyei Kormányhivatal Szekszárdi Járási Hivatal Agrárügyi és Környezetvédelmi
Főosztálya Növény- és Talajvédelmi Osztályának vezetője részére,
a Magyar Állami Operaház emléktárában található muzeális értékű anyagok gondozása érdekében végzett
felelősségteljes munkája elismeréseként
Wellmann Nóra muzeológus, a Magyar Állami Operaház emléktárosa részére,
zenekari művészként és kamarazenészként végzett magas színvonalú munkája elismeréseként
Zsákai Tibor, a Nemzeti Filharmonikusok nagybőgőművésze részére a
MAGYAR EZÜST ÉRDEMKERESZT
polgári tagozata;
több mint két évtizedes, kimagasló szolgálatellátása elismeréseként
Börzsei Arnold címzetes tűzoltó zászlós, a Győr-Moson-Sopron Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Győri
Katasztrófavédelmi Kirendeltség Győri Hivatásos Tűzoltóparancsnokságának különlegesszer kezelője részére,
közlekedési szakterületen végzett három évtizedes, magas színvonalú munkája elismeréseként
Jakus István címzetes rendőr zászlós, a Pest Megyei Rendőr-főkapitányság Érdi Rendőrkapitányság
Közlekedésrendészeti Osztálya Helyszínelő és Balesetvizsgálati Alosztály Forgalomellenőrző Csoportjának járőre
részére,
közlekedésrendészeti szakterületen végzett több mint két évtizedes, színvonalas munkája elismeréseként
Klics Ignác rendőr főtörzszászlós, rendőrségi tanácsos, a Budapesti Rendőr-főkapitányság Közlekedésrendészeti
Főosztály Forgalomfelügyeleti és Biztosítási Osztályának szolgálatparancsnoka részére,
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a Magyar Honvédség békeműveleti missziós kiképzési szakterületén végzett több mint négy évtizedes munkája
elismeréseként
Selmeczi Attila alezredes, a Magyar Honvédség Parancsnoksága Kiképzési Csoportfőnökség Általános Katonai
Kiképzési és Képzési Főnökségének kiemelt főtisztje részére,
bűn- és balesetmegelőzési szakterületen végzett több mint két évtizedes, példaértékű szolgálatellátása
elismeréseként
Stanka Mária Anna rendőr őrnagy, a Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság Balatonalmádi Rendőrkapitányság
kiemelt főelőadója részére,
több mint két és fél évtizedes, kimagasló színvonalú szolgálatellátása elismeréseként
Szabó Zoltán rendőr főtörzszászlós, a Vas Megyei Rendőr-főkapitányság Szombathelyi Rendőrkapitányság
Közrendvédelmi Osztályának szolgálatirányító parancsnoka részére,
több mint három évtizedes, kimagasló szolgálatellátása elismeréseként
Sziráczki Tibor József rendőr főtörzszászlós, a Készenléti Rendőrség Különleges Szolgálatok Igazgatósága Bevetési
Főosztály III. Lovas és Kutyás Szolgálati Osztály Lovas Alosztályának csoportparancsnoka részére,
a Magyar Honvédség érdekében a járóbeteg-ellátás és a tüdőgyógyászat területén végzett, több mint négy
évtizedes munkája elismeréseként
dr. Timár Mihály ezredes, a Magyar Honvédség Egészségügyi Központja Járóbeteg Szakrendelő Intézetének
igazgatója részére,
több mint két évtizedes, kimagasló szolgálati tevékenysége elismeréseként
Tóth Lászlóné büntetés-végrehajtási őrnagy, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet
Büntetés-végrehajtási Osztályának csoportvezetője részére,
példaértékű, kiemelkedő színvonalú munkája elismeréseként
Varga Sándor zászlós, a Magyar Honvédség 24. Bornemissza Gergely Felderítő Ezrede Mélységi Felderítő Századának
vezénylő zászlósa részére a
MAGYAR EZÜST ÉRDEMKERESZT
katonai tagozata
kitüntetést adományozom.
Budapest, 2020. március 3.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

Ellenjegyzem:
Budapest, 2020. március 4.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

KEH ügyszám: KEH/01249-2/2020.
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A köztársasági elnök 132/2020. (III. 15.) KE határozata
kitüntetés adományozásáról
Az Alaptörvény 9. cikk (4) bekezdés f ) pontja, illetve a Magyarország címerének és zászlajának használatáról,
valamint állami kitüntetéseiről szóló 2011. évi CCII. törvény 18. § (1) bekezdése alapján – a miniszterelnök
előterjesztésére –
az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karának oktatói és hallgatói érdekében végzett
színvonalas munkája elismeréseként
Burgerné Szűcs Éva, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kara Tanulmányi Hivatalának
tanulmányi előadója részére,
a Szekszárdi Rendőrkapitánysággal együttműködő, példás helytállása elismeréseként
Dombi Imre, a Duna–Dráva Nemzeti Park Igazgatóság őrkerület-vezetője részére,
több évtizedes, példaértékű közszolgálati pályafutása elismeréseként
Grosz László, a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal belsőellenőrzési vezetője részére,
sokoldalú kar- és szólótáncosi munkája elismeréseként
Gulyás Norbert táncművész, a Magyar Állami Népi Együttes táncosa részére,
a hazai vasúti közlekedés területén végzett több mint négy évtizedes munkája elismeréseként
Hende József, a Győr-Sopron-Ebenfurti Vasút Zrt. kiemelt humánerőforrás-szakértője részére,
színvonalas szakmai munkája, valamint fesztiválszervezői tevékenysége elismeréseként
Inklerné Pallagi Anikó, az Újszínház kiadványszerkesztője, a Művészetek Völgye Fesztivál volt programigazgatója
részére,
a magyar gasztronómia, valamint a muravidéki bogrács szlovéniai népszerűsítését szolgáló tevékenysége
elismeréseként
Király Mária nyugalmazott könyvelő részére,
a hazai energetika, valamint a magyar nemzetgazdaság fejlesztése érdekében végzett szakmai munkája
elismeréseként
Kis György, az MVM GTER Zrt. Észak-budai Fűtőerőművének vezetője, az MVM Észak-Budai Fűtőerőmű Kft.
ügyvezetője részére,
a Müpa világszínvonalú hangversenyeinek lebonyolításához hozzájáruló színvonalas munkája elismeréseként
Korsós András, a Müpa Budapest Nonprofit Kft. hang- és vizuáltechnikai tárának vezetője részére,
számos szak- és továbbképzés megvalósítása érdekében végzett magas színvonalú munkája elismeréseként
Kovácsné Kalmár Terézia, a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal Szakképzési Főosztályának
vizsgaügyvitelért felelős szakmai koordinátora részére,
a sydney-i magyar közösségi élet szervezése terén végzett önzetlen munkája elismeréseként
Kozák György, a Punchbowli Magyar Ház titkára részére,
több évtizede kimagasló színvonalon végzett, sokrétű pedagógusi munkája elismeréseként
Kulics György, a Vas Megyei Szakképzési Centrum Horváth Boldizsár Közgazdasági és Informatikai
Szakgimnáziumának pedagógusa részére,
a vízügyi ágazatban végzett több mint négy évtizedes munkája elismeréseként
Lovrity László, az Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság Vízvédelmi és Vízgyűjtő-gazdálkodási Osztályának kiemelt
műszaki referense részére,
közel két évtizede magas színvonalon végzett, eredményes szakmai munkája elismeréseként
Mocsáriné dr. Fricz Julianna, a Debreceni Egyetem Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási
Kar Dékáni Hivatalának vezetője részére,
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a Füvészkert felújítása és működtetése mellett a gyermekek és fiatalok környezettudatosságra nevelése, valamint
az ismeretterjesztés terén is sikeres intézményvezetői munkája elismeréseként
Németh Anikó, a Szegedi Tudományegyetem Füvészkertjének igazgatója részére,
az atomerőművek nukleáris építményeinek és épületszerkezeteinek tervezése során végzett magas színvonalú
munkája elismeréseként
Németh Imre, az Országos Atomenergia Hivatal Építész Szakcsoportjának vezetője részére,
a nukleáris biztonsági felügyelet területén végzett magas színvonalú munkája elismeréseként
Németh László, az Országos Atomenergia Hivatal nukleáris biztonsági felügyelője részére,
a Müpában megrendezésre kerülő produkciók kreatív alkotófolyamatának koordinálásában vállalt szerepe
elismeréseként
Somogyi Dóra Julianna, a Müpa Budapest Nonprofit Kft. senior produkciós menedzsere részére,
a vízügyi ágazatban végzett közel négy évtizedes munkája elismeréseként
Somogyi Péter, a Nyugat-dunántúli Vízügyi Igazgatóság Vízrajzi és Adattári Osztályának vezetője részére,
a Müpában megrendezésre kerülő produkciók kreatív alkotófolyamatának koordinálásában vállalt szerepe
elismeréseként
Strack Gyöngyvér, a Müpa Budapest Nonprofit Kft. senior produkciós menedzsere részére,
a Müpa kiemelt kulturális projektjeinek és világszínvonalú hangversenyeinek lebonyolítása érdekében végzett
színvonalas munkája elismeréseként
Szilágyi Katalin, a Müpa Budapest Nonprofit Kft. produkciós igazgatóhelyettese részére,
a Budapesti Tavaszi Fesztivál és a CAFe Budapest Kortárs Művészeti Fesztivál programjainak megszervezése és
koordinálása érdekében végzett magas színvonalú munkája elismeréseként
Szomolányi Janina, a Müpa Budapest Nonprofit Kft. fesztiválirodájának vezetője részére,
a diaszpórában élő magyar fiatalok nevelése és identitásának megőrzése érdekében végzett munkája
elismeréseként
Szórád Gábor, a Külföldi Magyar Cserkészszövetség főtitkára részére,
a Magyar Nemzeti Táncegyüttes előadásainak sikeréhez hozzájáruló több évtizedes szakmai munkája elismeréseként
Sztolnai Erika, a Magyar Nemzeti Táncegyüttes jelmeztárvezetője részére,
a hazai tudományos kutatásokat támogató pályázati eljárások koordinálása és lebonyolítása terén végzett munkája
elismeréseként
dr. Tóth Gábor, a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal Kutatói Kiválósági Főosztály Orvosi és Biológiai
Tudományok Osztályának vezetője részére,
a színház világa és a szépen kiejtett magyar szó iránt elhivatott, színvonalas szakmai munkája elismeréseként
Túri Mária, az Újszínház súgója részére,
példaértékű rendezőasszisztensi munkája elismeréseként
Ullmann Krisztina Mária, az Újszínház rendezőasszisztense részére,
a Müpában megrendezésre kerülő produkciók kreatív alkotófolyamatának koordinálásában vállalt szerepe
elismeréseként
Vargyas Bálint, a Müpa Budapest Nonprofit Kft. senior produkciós menedzsere részére,
bűnmegelőzési területen végzett több évtizedes szakmai tevékenysége elismeréseként
Vass Miklós, a Nógrád Megyei Polgárőr Szervezetek Szövetségének elnöke részére,
magas színvonalú koreográfusi és táncpedagógusi munkája elismeréseként
Zambrzycki Ádám táncművész, koreográfus, a Zadam Társulat alapítója és művészeti vezetője részére a
MAGYAR BRONZ ÉRDEMKERESZT
polgári tagozata;
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a Magyar Honvédség Egységes Digitális Rádiótávközlő rendszerének kommunikációs feladatai terén végzett
szervező- és koordináló tevékenysége elismeréseként
Dezső Imre őrnagy, a Magyar Honvédség vitéz Szurmay Sándor Budapest Helyőrség Dandár Híradó és Informatikai
Rendszerfőközpontja Országos Hálózatfelügyeleti Főközpontjának szolgálatvezető mérnöke részére,
a Magyar Honvédség vegyivédelmi szakterületének irányítása terén végzett eredményes munkája elismeréseként
Scheffer Gábor alezredes, a Magyar Honvédség Logisztikai Központ Logisztikai Igazgatósága Haditechnikai
Főnökségének kiemelt főmérnök főtisztje részére,
több évtizedes katonai pályája során végzett sokrétű munkája elismeréseként
Téczely Béla alezredes, a Magyar Honvédség Parancsnoksága Haderőnemi Szemlélőségének (kibervédelmi) kiemelt
főtisztje részére,
három évtizedes, kimagasló színvonalú szolgálati tevékenysége elismeréseként
Tóth Ágnes címzetes büntetés-végrehajtási főtörzszászlós, az Igazságügyi Megfigyelő és Elmegyógyító Intézet
I. számú Pszichiátriai és Rehabilitációs Osztályának főápolója részére,
a tüzér fegyvernemi kultúra hazai elfogadtatásában és fejlesztésében betöltött kimagasló szerepe elismeréseként
Virincsik Árpád törzszászlós, a Magyar Honvédség 25. Klapka György Lövészdandár 101. Tüzérosztályának vezénylő
zászlósa részére,
több mint két évtizedes, kimagasló szolgálati tevékenysége elismeréseként
Viski Zsolt János címzetes büntetés-végrehajtási főtörzsőrmester, a Márianosztrai Fegyház és Börtön Biztonsági
Osztályának megbízott főfelügyelője részére a
MAGYAR BRONZ ÉRDEMKERESZT
katonai tagozata
kitüntetést adományozom.
Budapest, 2020. március 3.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

Ellenjegyzem:
Budapest, 2020. március 4.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

KEH ügyszám: KEH/01267-2/2020.
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A Kormány 1107/2020. (III. 15.) Korm. határozata
a Magyarország Kiváló Művésze, a Magyarország Érdemes Művésze és a Magyarország Babérkoszorúja díjak
2020. évi adományozásáról
Magyarország Kormánya nemzeti ünnepünk, március 15-e alkalmából
MAGYARORSZÁG KIVÁLÓ MŰVÉSZE DÍJAT adományoz
Bogdán Zsolt András
Jászai Mari-díjas színművész, érdemes művész,
Császár Angela
Jászai Mari-díjas színművész, érdemes művész, a Magyar Művészeti Akadémia rendes tagja,
Erdei Péter
Liszt Ferenc-díjas karnagy, érdemes művész,
Hauser Beáta
Ferenczy Noémi-díjas textilművész, érdemes művész, a Magyar Művészeti Akadémia rendes tagja,
Illényi Katica
Liszt Ferenc-díjas hegedű- és thereminművész, érdemes művész,
Mihályi Gábor
Harangozó Gyula-díjas táncművész, koreográfus, érdemes művész, a Magyar Művészeti Akadémia levelező tagja,
Szecsődi Ferenc
Liszt Ferenc-díjas hegedűművész, érdemes művész, a Magyar Művészeti Akadémia rendes tagja,
Tóth Ildikó
Jászai Mari-díjas színművész, érdemes művész,
Vitézy László
Balázs Béla-díjas rendező, forgatókönyvíró, érdemes művész
részére;
MAGYARORSZÁG ÉRDEMES MŰVÉSZE DÍJAT adományoz
Bretz Gábor
Liszt Ferenc-díjas operaénekes,
Cseke Péter
Jászai Mari- és Nádasdy Kálmán-díjas színművész, rendező, a Magyar Művészeti Akadémia rendes tagja,
Csemiczky Miklós
Erkel Ferenc-díjas zeneszerző,
Derzsi János
Jászai Mari-díjas színművész,
Fazekas Lajos
Balázs Béla-díjas filmrendező-operatőr,
Köbli Norbert
Balázs Béla-díjas forgatókönyvíró,
Kulinyi István
Munkácsy Mihály-díjas grafikus, képzőművész, a Magyar Művészeti Akadémia levelező tagja,
Dr. Lovász Irén
népdalénekes, néprajzkutató, a népművészet ifjú mestere,
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Nagy Viktor
Jászai Mari- és Nádasdy Kálmán-díjas színházi rendező, a Magyar Művészeti Akadémia rendes tagja,
Szabadi Vilmos
Liszt Ferenc-díjas hegedűművész,
Tóth Péter
Erkel Ferenc-díjas zeneszerző, a Magyar Művészeti Akadémia rendes tagja,
Dr. Vigh Andrea
Liszt Ferenc-díjas hárfaművész,
Zsuráfszkyné Vincze Zsuzsanna
Harangozó Gyula-díjas táncművész, dramaturg, jelmeztervező
részére;
MAGYARORSZÁG BABÉRKOSZORÚJA DÍJAT adományoz
Dr. Szalay Károly
József Attila-díjas író, irodalomtörténész, újságíró,
Szentmártoni János
József Attila-díjas költő, a Magyar Művészeti Akadémia rendes tagja
részére.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 1108/2020. (III. 15.) Korm. határozata
a Nemzeti Kulturális Tanács elnökének kinevezéséről
A Kormány – a Nemzeti Kulturális Tanácsról, a kultúrstratégiai intézményekről, valamint egyes kulturális vonatkozású
törvények módosításáról szóló 2019. évi CXXIV. törvény 5. § (2) bekezdése alapján – Vashegyi Györgyöt, a Magyar
Művészeti Akadémia elnökét 2020. március 30-i hatállyal a Nemzeti Kulturális Tanács elnökévé nevezi ki.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

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

