
 

Magyar Érdemrend középkeresztje polgári tagozata 

kitüntetést vehet át: 

 

1. Dr. Sallai Gyula Baross Gábor-díjas villamosmérnök, a 

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem professor 

emeritusa 

 

a távközlés és az infokommunikáció területén a versenyszférában, a 

közigazgatásban, valamint az oktatásban végzett kiemelkedő, 

innovatív tevékenysége, továbbá a tudományos és a szakmai 

közéletben elért eredményei elismeréseként 

 

2. Dr. Vizkelety András Széchenyi-díjas irodalomtörténész, 

filológus, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja, a 

Pázmány Péter Katolikus Egyetem professor emeritusa 

a középkori német és latin írásbeliség nemzetközileg is elismert 

kutatójaként elért jelentős, különösen a német nyelvű középkori 

irodalmi szövegforrások felkutatása és közreadása terén kiemelkedő 

eredményei elismeréseként 
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3. Dr. Winkler András Széchenyi-díjas faipari mérnök, a műszaki 

tudomány doktora, a Soproni Egyetem rector és professor 

emeritusa 

nemzetközi szinten is elismert, kiemelkedő faipari kutatói 

tevékenysége, több mint négy évtizedes, példaértékű oktató-nevelő 

munkája, valamint a természetvédelem területén elért kimagasló 

eredményei elismeréseként 
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Magyar Érdemrend tisztikeresztje polgári tagozata 

kitüntetést vehet át: 

 

1. Dr. Birkás Márta agrármérnök, a Magyar Tudományos 

Akadémia doktora, a Magyar Talajművelők Társaságának 

alapító elnöke, a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem 

professor emeritája 

a talaj káros hatásokkal szembeni védelme, illetve minőségének 

javítása érdekében végzett, nemzetközi szinten is elismert 

tudományos munkája elismeréseként 

 

2. Dr. Czinege Imre gépészmérnök, a Széchenyi István Egyetem 

professor emeritusa, az Audi Hungaria Járműmérnöki Kar 

Anyagtudományi és Technológiai Tanszékének egyetemi tanára, 

az egyetem korábbi rektora 

 

több évtizedes felsőoktatási vezetői és oktatói pályája, kiemelkedő 

ipari, technológiai kutatási eredményei, valamint a Széchenyi István 

Egyetem akkreditációja érdekében végzett munkája elismeréseként 

 

 

3. Dr. Gáspár Péter gépészmérnök, a Magyar Tudományos 

Akadémia levelező tagja, az Eötvös Loránd Kutatási Hálózat 
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Számítástechnikai és Automatizálási Kutatóintézetének 

kutatóprofesszora, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi 

Egyetem Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kara 

Közlekedés- és Járműirányítási Tanszékének tanszékvezető 

egyetemi tanára 

a járműdinamika kutatása és oktatása területén elért eredményei, 

különösen a közúti járművek fedélzeti integrált és kooperatív 

irányítástervezési rendszereinek elméleti kidolgozása, illetve 

alkalmazása érdekében végzett kiemelkedő tevékenysége 

elismeréseként 

 

4. Dr. Gubicza László a Magyar Tudományos Akadémia doktora, 

a Pannon Egyetem professor emeritusa 

több évtizedes, kiemelkedő, nemzetközileg is elismert kutatói 

tevékenysége, a biomérnök-képzésben folytatott oktatói munkája, 

valamint a tudományos utánpótlás-nevelésben betöltött szerepe 

elismeréseként 

 

5. Dr. Gyimóthy Tibor Szent-Györgyi Albert-díjas informatikus, 

a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagja, a Szegedi 

Tudományegyetem Természettudományi és Informatikai Kar 

Informatikai Intézete Szoftverfejlesztés Tanszékének egyetemi 

tanára 
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a hazai informatikai kutatásokban, illetve azok eredményeinek 

gyakorlati alkalmazásában elért, nemzetközi szinten is kiemelkedő 

eredményei elismeréseként 

 

6. Dr. Helyes Lajos kertészmérnök, a Magyar Tudományos 

Akadémia doktora, a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem 

egyetemi tanára, a Doktori és Habilitációs Központ főigazgatója, 

a Kertészettudományi Intézet igazgatója 

a kertészeti kutatás területén végzett több évtizedes, nemzetközi 

szinten is kiemelkedő szakmai tevékenysége elismeréseként 

 

7. Dr. Juhász Imre a Magyar Tudományos Akadémia doktora, a 

Miskolci Egyetem Gépészmérnöki és Informatikai Kara 

Matematikai Intézetének egyetemi tanára, az Ábrázoló 

Geometriai Intézeti Tanszék intézeti tanszékvezetője 

a számítógéppel segített geometriai tervezésnek és a számítógépes 

grafikának, mint tudományterületnek a műszaki felsőoktatásba való 

bevezetése érdekében végzett munkája elismeréseként 

 

8. Dr. Kiss Csongor Batthyány-Strattmann László-díjas orvos, a 

Magyar Tudományos Akadémia doktora, a Debreceni Egyetem 

Általános Orvostudományi Kar Gyermekgyógyászati Intézete 

Gyermekhematológiai-Onkológiai Nem Önálló Tanszékének 
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egyetemi tanára, a Debreceni Egyetem Klinikai Központja 

Gyermekgyógyászati Klinikájának szakorvosa 

a gyermek hematológia területén végzett több évtizedes, kiemelkedő 

gyógyító- és szakmai tevékenysége, valamint példaértékű kutatói-

oktatói, illetve vezetői és közéleti munkája elismeréseként 

 

9. Dr. Kiss Éva vegyész, a Magyar Tudományos Akadémia 

doktora, az Eötvös Loránd Tudományegyetem professor 

emeritája 

több évtizedes, példaértékű kutatói-oktatói és nemzetközileg is 

elismert publikációs tevékenysége, valamint kiemelkedő 

tehetséggondozó munkája elismeréseként 

 

10. Komlós Katalin Széchenyi- és Erkel Ferenc-díjas 

zenetörténész, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem professor 

emeritája 

több évtizedes zenepedagógusi pályafutása, a XVIII. századi 

billentyűs hangszerekkel kapcsolatos zenetörténeti kutatásai, valamint 

tudományos igényű ismeretterjesztő tevékenysége elismeréseként 

 

11. Dr. Paraghné dr. Remenyik Éva bőrgyógyász, a Magyar 

Tudományos Akadémia doktora, a Debreceni Egyetem Általános 

Orvostudományi Kara Bőrgyógyászati Tanszékének egyetemi 
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tanára, a Klinikai Központ Bőrgyógyászati Klinikájának volt 

igazgatója 

több évtizedes, nemzetközileg is elismert kutatói-oktatói pályafutása, 

lelkiismeretesen végzett gyógyítómunkája, valamint példaértékű 

vezetői és közéleti tevékenysége elismeréseként 

 

12. Perlné dr. Molnár Ibolya a kémiai tudomány doktora, az 

Eötvös Loránd Tudományegyetem professor emeritája 

közel hét évtizedes, példaértékű kutatói-oktatói tevékenysége, 

különösen a műszeres analitikai kémia és a kromatográfia területén 

elért kimagasló tudományos eredményei elismeréseként 

 

13. Dr. Poór József közgazdász, a Magyar Tudományos 

Akadémia doktora, a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem 

professor emeritusa 

több évtizedes, kiemelkedő kutatói-oktatói pályája során a magyar és a 

nemzetközi HR-rendszerek kutatása, illetve modernizálása érdekében 

végzett munkája, valamint széles körű szakmai közéleti tevékenysége 

elismeréseként 

 

14. Dr. Sima Dezső villamosmérnök, a Magyar Tudományos 

Akadémia doktora, az Óbudai Egyetem professor emeritusa 
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több mint fél évszázados, kimagasló színvonalú kutatói-oktatói és 

felsővezetői munkája, az informatika területén folytatott szakmai 

tevékenysége, valamint az informatikai mérnökképzésben vállalt 

szerepe elismeréseként 

 

15. Dr. Szabó Péter Ottó a Kodolányi János Egyetem rektora 

több évtizedes tudományos és felsőoktatási szervezőtevékenysége, 

különösen az intézményi szintű, egységes koncepciójú magyar 

felsőoktatás-pedagógiai modell kidolgozása érdekében végzett 

munkája elismeréseként 

 

16. Dr. Székács András vegyészmérnök, a Magyar 

Tudományos Akadémia doktora, a Magyar Agrár- és 

Élettudományi Egyetem Környezettudományi Intézetének 

igazgatóhelyettese, Környezetanalitikai és 

Környezettechnológiai Tanszékének vezetője, a Nemzeti 

Agrárkutatási és Innovációs Központ Agrár-környezettudományi 

Kutatóintézetének igazgatója,  tudományos tanácsadója 

a Magyarországon kapható élelmiszerek GMO-mentességének 

fenntartása érdekében végzett kiemelkedő munkája, a mezőgazdasági 

technológiák kémiai és genetikai biztonságát érintő kutatói, valamint 

jelentős oktatói és tudományos-szakmai közéleti tevékenysége 

elismeréseként 
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17. Dr. Takács Gábor olajmérnök, a Magyar Tudományos 

Akadémia doktora, a Miskolci Egyetem professor emeritusa 

több mint négy évtizedes kutatói-oktatói pályafutása során a 

fluidumbányászat területén elért, nemzetközileg is elismert 

eredményei, valamint a Miskolci Egyetem angol nyelvű olajmérnök-

mesterképzésének kialakításában betöltött szerepe elismeréseként 

 

18. Dr. Varga János állatorvos, mikrobiológus, a Magyar 

Tudományos Akadémia rendes tagja, az Állatorvostudományi 

Egyetem professor emeritusa 

az állatorvos-tudomány, különösen az állatorvosi mikrobiológia és 

járványtan területén végzett több évtizedes, kiemelkedő kutatói-

oktatói munkája, valamint szakmai és tudományos közéleti 

tevékenysége elismeréseként 

 

19. Dr. Varga Zoltán matematikus, a Magyar Agrár- és 

Élettudományi Egyetem professor emeritusa 

öt évtizedes szakmai pályafutása, különösen a matematikai modellezés 

területén végzett, nemzetközi szinten is kiemelkedő kutatómunkája 

elismeréseként 

 

20. Vásárhelyi Gábor a VáVi Szolgáltató Kft. ügyvezetője, 

Bartók Béla jogutódja 
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Bartók Béla életművének és hagyatékának lelkiismeretes gondozása, 

valamint emlékének ápolása és szellemi örökségének megőrzése 

érdekében végzett tevékenysége elismeréseként 

 

21. Dr. Vatai Gyula vegyészmérnök, a Magyar Tudományos 

Akadémia doktora, a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem 

Élelmiszertudományi és Technológiai Intézete Élelmiszeripari 

Műveletek és Folyamattervezési Tanszékének egyetemi tanára 

az élelmiszertudomány területén végzett több évtizedes kutatói-oktatói 

és vezetői munkája, valamint a tudományos utánpótlás nevelésében 

elért kiemelkedő eredményei elismeréseként 

 

22. Dr. Wittmann István a Magyar Tudományos Akadémia 

doktora, a Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi 

Kar Klinikai Központja II. számú Belgyógyászati Klinika és 

Nephrológiai, Diabetológiai Centrumának klinikaigazgatója, 

egyetemi tanár 

 

a diabetológia és a nephrológia területén végzett kiemelkedő 

színvonalú szakmai tevékenysége, nemzetközileg is kimagasló 

kutatási eredményei, valamint példaértékű oktatói és egyetemi 

közéleti munkája elismeréseként 
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Magyar Érdemrend lovagkeresztje polgári tagozata 

kitüntetést vehet át: 

 

1. Adorján Zoltán kétszeres Európa-bajnok salakmotor-versenyző 

a salakmotorozásban versenyzőként elért kimagasló eredményei és 

tehetséggondozó tevékenysége, valamint a magyar motorsport hazai 

és nemzetközi elismertetése érdekében végzett munkája 

elismeréseként 

 

2. Dr. Balogh Ágnes vegyészmérnök, közgazdász, a Pannon 

Egyetem Gazdaságtudományi Kar Menedzsment Intézete 

Szervezési  és Vezetési Intézeti Tanszékének egyetemi docense 

több évtizedes, kiemelkedő kutatói-oktatói, illetve tehetséggondozó 

munkája, valamint a Pannon Egyetem oktatási és akkreditációs rektori 

biztosaként végzett tevékenysége elismeréseként 

 

3. Dr. Bánhidi Olivér okleveles vegyész, a Miskolci Egyetem 

Műszaki Anyagtudományi Kara Kémiai Intézetének 

nyugalmazott címzetes egyetemi tanára 

az analitikai kémia területén elért tudományos eredményei, valamint a 

Miskolci Egyetemen folytatott több évtizedes oktatói tevékenysége 

elismeréseként 
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4. Dr. Burián László Imre jogász, a Pázmány Péter Katolikus 

Egyetem Jog- és Államtudományi Kara Nemzetközi Magánjogi 

Tanszékének egyetemi tanára 

közel négy évtizedes pályája során a nemzetközi magánjog területén 

folytatott kiemelkedő kutatói-oktatói munkája, valamint a tudományos 

utánpótlás nevelésében vállalt aktív szerepe elismeréseként 

 

5. Dr. Chován János Tibor a Pannon Egyetem Mérnöki Karának 

korábbi dékánhelyettese, a Bio-, Környezet- és Vegyészmérnöki 

Kutató-Fejlesztő Központ Folyamatmérnöki Intézeti 

Tanszékének óraadó oktatója 

a folyamatmérnöki tudományok vegyészmérnöki, illetve 

mechatronikai mérnökképzésbe integrálása érdekében végzett 

munkája, valamint a tudományos tehetségek gondozásában és a 

doktori képzésben elért kiemelkedő eredményei elismeréseként 

 

6. Doucha Ferenc György a Vállalkozók és Munkáltatók 

Országos Szövetsége Zala Megyei Szervezetének elnöke, a 

World-2000 Kft. tulajdonosa, ügyvezető igazgatója 

kimagasló szakmai érdekképviseleti, valamint öt évtizedes sikeres 

vállalkozói tevékenysége elismeréseként 

 

7. Dr. Elter József mérnök-fizikus, az MVM Paksi Atomerőmű 

Zrt. műszaki vezérigazgató-helyettese 
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a nukleáris energetika iparág területén végzett több mint három 

évtizedes szakmai tevékenysége elismeréseként 

 

8. Dr. Fehér Sándor faipari mérnök, a Soproni Egyetem Simonyi 

Károly Műszaki, Faanyagtudományi és Művészeti Kara 

Faanyagtudományi Intézetének egyetemi docense 

a hazai és trópusi fafajok anatómiai felépítésének, illetve anyagának 

vizsgálata terén végzett több évtizedes, magas színvonalú kutatói-

oktatói munkája elismeréseként 

 

9. Fitos Zoltán mérnök-közgazdász, a Ganz Gépgyár Holding Zrt. 

elnök-vezérigazgatója 

a Ganz gyár eredményes működtetése érdekében végzett több 

évtizedes munkája elismeréseként 

 

10. Dr. Gasparics Gyula az Apor Vilmos Katolikus Főiskola 

Anyanyelvi, Művészeti és Egyházzenei Tanszékének főiskolai 

tanára 

a pedagógus-, főként a tanítóképzés, valamint az anyanyelvi nevelés 

területén végzett több évtizedes oktatói, szerkesztői, illetve 

szervezőmunkája elismeréseként 
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11. Dr. Gereben Ferenc szociológus, a Pázmány Péter 

Katolikus Egyetem nyugalmazott docense 

a kisebbség-, vallás- és értékszociológia területén folytatott több 

évtizedes kutatói-oktatói pályafutása, valamint a határon túli 

magyarság anyanyelvének megőrzése és olvasási kultúrájának 

fejlesztése érdekében végzett munkája elismeréseként 

 

12. Dr. Gerendy Jenő Munkácsy Mihály-díjas 

tervezőgrafikus-művész, a Pécsi Tudományegyetem Művészeti 

Karának kapcsolati és arculatért felelős dékánhelyettese, a 

Design és Médiaművészeti Intézet Tervezőgrafika Tanszékének 

tanszékvezető egyetemi tanára 

művészi alkotómunkája, valamint számos szakmai műhely vezetését 

magába foglaló, iskolateremtő oktatói tevékenysége elismeréseként 

 

13. Dr. Gyémánt Gyöngyi vegyész, a Debreceni Egyetem 

Természettudományi és Technológiai Kar Kémiai Intézete 

Szervetlen és Analitikai Kémiai Tanszékének egyetemi docense 

a szervetlen és az analitikai kémia területén folytatott közel három 

évtizedes, kiemelkedő kutatói-oktatói munkája elismeréseként 
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14. Dr. Horváth Erzsébet geográfus, az Eötvös Loránd 

Tudományegyetem Természettudományi Kar Földrajz- és 

Földtudományi Intézete Természetrajzi Tanszékének egyetemi 

docense 

kiemelkedő kutatói-oktatói és vezetői tevékenysége, valamint a 

természettudományos tanárképzés országos szintű reformjának 

koordinációjában betöltött szerepe elismeréseként 

 

15. Dr. Imre Attila Rikárd fizikus, a Magyar Tudományos 

Akadémia doktora, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi 

Egyetem tanszékvezető egyetemi tanára 

a fenntartható energetika területén végzett, nemzetközi szinten is 

kiemelkedő kutatómunkája, valamint a felsőoktatás és az ipar közötti 

együttműködések kialakítását szolgáló tevékenysége elismeréseként 

 

16. Dr. Isépy István botanikus, az Eötvös Loránd 

Tudományegyetem Botanikus Kertjének korábbi igazgatója és 

az egyetem volt egyetemi docense 

a botanika szakterületén folytatott hat évtizedes kutatói-oktatói és 

ismeretterjesztő munkája, a Kárpát-medence élővilágának 

megismertetését szolgáló expedíciók szervezésében vállalt szerepe, 

valamint jelentős publikációs tevékenysége elismeréseként 
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17. Dr. Jenei Terézia a Nyíregyházi Egyetem Óvó- és 

Tanítóképző Intézetének főiskolai tanára 

a magyar tanító- és óvodapedagógus-képzésben végzett három 

évtizedes, kiemelkedő oktatói tevékenysége, valamint a romológia 

területén elért kutatási eredményei elismeréseként 

 

18. Dr. Kathó Ágnes a Magyar Tudományos Akadémia 

doktora, a Debreceni Egyetem Természettudományi és 

Technológiai Kar Kémiai Intézete Fizikai Kémiai Tanszékének 

nyugalmazott tudományos főmunkatársa 

példamutató és eredményes kutatói-oktatói munkája, valamint 

tudományszervező és tehetséggondozó tevékenysége elismeréseként 

 

19. Dr. Keglevich György Tibor vegyészmérnök, a Budapesti 

Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Vegyészmérnöki és 

Biomérnöki Kara Szerves Kémia és Technológia Tanszékének 

egyetemi tanára 

nemzetközileg is elismert kutatói és kutatásszervezői munkája, 

valamint több évtizedes, kimagasló színvonalú oktatói és egyetemi 

vezetői tevékenysége elismeréseként 
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20. Kelemen János a Coop Szeged Zrt. elnök-vezérigazgatója 

a Coop Gazdasági Csoportnál folytatott több évtizedes, kiemelkedő 

vezetői munkája elismeréseként 

 

21. Dr. Keresztes Péter Mihály villamosmérnök, a Széchenyi 

István Egyetem Gépészmérnöki, Informatikai és 

Villamosmérnöki Kara Automatizálási Tanszékének korábbi 

egyetemi docense, tanszékvezetője 

a Széchenyi István Főiskola egyetemi akkreditációját megalapozó 

munkája, valamint az Automatizálási Tanszéken folytatott magas 

szintű tudományos kutatói és szervezőtevékenysége elismeréseként 

 

22. Keszeyné dr. Say Emma építőmérnök, az Óbudai 

Egyetem Ybl Miklós Építéstudományi Kar Építőmérnöki 

Intézete Geotechnikai és Tartószerkezeti Tanszékének egyetemi 

docense 

az építőmérnöki szakterületen folytatott kiemelkedő kutatói-oktatói 

tevékenysége, valamint az oktatásszervezés, illetve a szakmai 

utánpótlás nevelése érdekében végzett munkája elismeréseként 
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23. Dr. Kondorosy Előd István agrármérnök, a Magyar 

Agrár- és Élettudományi Egyetem Georgikon Campusának 

egyetemi tanára 

több mint három évtizedes, kiemelkedő kutatói-oktatói munkája, 

valamint az egyetemi oktatásszervezésben vállalt szerepe 

elismeréseként 

 

24. Dr. Kozák Miklós László geológus mérnök, a Debreceni 

Egyetem Természettudományi és Technológiai Kara Ásvány- és 

Földtani Tanszékének korábbi egyetemi docense 

a geológia területén folytatott közel négy évtizedes, kimagasló 

kutatói-oktatói tevékenysége, valamint a szakmai utánpótlás 

nevelésében vállalt kiemelkedő szerepe elismeréseként 

 

25. Dr. Kozma László matematikus, a Debreceni Egyetem 

Természettudományi és Technológiai Kar Matematikai Intézete 

Geometriai Tanszékének egyetemi docense 

kiemelkedő kutatói-oktatói munkája, nemzetközi tudományos 

projektek megvalósításában vállalt szerepe, valamint a magyar és az 

angol nyelvű oktatás-, illetve tudományszervezés területén elért 

jelentős eredményei elismeréseként 
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Magyar Érdemrend lovagkeresztje polgári tagozata 

kitüntetést vehet át: 

 

26. Dr. Kristófné dr. Makó Éva vegyészmérnök, a Pannon 

Egyetem Mérnöki Kara Műszaki Tudományok Kutató-Fejlesztő 

Központjának egyetemi docense 

az anyagtudományok területén végzett több mint három évtizedes, 

kiemelkedő kutatói-oktatói munkája, valamint aktív szakmai közéleti 

tevékenysége elismeréseként 

 

27. D. Kuki Ákos villamosmérnök, a Debreceni Egyetem 

Természettudományi és Technológiai Kar Kémiai Intézete 

Alkalmazott Kémiai Tanszékének egyetemi docense 

a műszaki felsőoktatás területén végzett több évtizedes, kimagasló 

kutatói-oktatói és oktatásszervezői munkája elismeréseként 

 

28. Ludmány Emil brácsaművész, a Pécsi Tudományegyetem 

Művészeti Kar Zeneművészeti Intézete Vonós hangszerek 

Tanszékének egyetemi docense 

a nemzetközi és a hazai zenekari, illetve kamarazenei 

hangversenyéletben betöltött jelentős szerepe, valamint a magyar 

klasszikus zenei kultúra ápolását szolgáló példaértékű munkája 

elismeréseként 
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29. Dr. Lukács Erzsébet matematikus, a Budapesti Műszaki 

és Gazdaságtudományi Egyetem Természettudományi Kar 

Matematika Intézete Algebra Tanszékének egyetemi docense 

nemzetközileg is elismert tudományos tevékenysége, a kváziöröklődő 

és rétegzett algebrák elmélete terén végzet kutatásai, valamint több 

évtizedes, kiemelkedő oktatói és tehetséggondozó munkája 

elismeréseként 

 

30. Lukács Gábor festőművész, a Nyíregyházi Egyetem 

Vizuális Kultúra Intézetének főiskolai docense 

a festészet és a grafika oktatása területén végzett három évtizedes 

művészetpedagógiai és tehetséggondozó tevékenysége, valamint 

kulturális szervezőmunkája elismeréseként 

 

31. Dr. Mertinger Valéria kohómérnök, anyagtudományi 

mérnök-fizikus, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, a 

Miskolci Egyetem Műszaki Anyagtudományi Kara Fémtani, 

Képlékenyalakítási és Nanotechnológiai Intézetének 

intézetigazgatója, egyetemi tanár 

a fémtan területén folytatott három évtizedes, kimagasló kutatói-

oktatói munkája, valamint a mikroszerkezet-vizsgálat nemzetközileg 
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is elismert szakértőjeként végzett iskolateremtő munkája 

elismeréseként 

 

32. Dr. Minorics Marianna Tünde a Pécsi 

Tudományegyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar 

Humán Fejlesztési és Művelődéstudományi Intézete 

Művelődéstudományi Tanszékének adjunktusa 

több évtizedes kutatói-oktatói és kultúraközvetítői tevékenysége 

elismeréseként 

 

33. Dr. Ónodi-Szűcs Zoltán Gusztáv orvos, a Debreceni 

Egyetem Klinikai Központjának megbízott stratégiai és 

gazdasági alelnöke, korábbi egészségügyért felelős államtitkár 

a magyar egészségügyi felsőoktatás fejlesztését szolgáló vezetői 

munkája, valamint az egészségügy digitális innovációinak bevezetését 

támogató tevékenysége elismeréseként 

 

34. Dr. Orlóci László az Eötvös Loránd Tudományegyetem 

Füvészkertjének igazgatója, a Magyar Agrár- és Élettudományi 

Egyetem Dísznövénytermesztési és Zöldfelület-gazdálkodási 

Kutatócsoportjának tudományos főmunkatársa, a Budapesti 

Corvinus Egyetem és a Szent István Egyetem címzetes egyetemi 

docense 
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a kertészeti kutatásokban elért eredményei, valamint több évtizedes 

oktatói pályája elismeréseként 

 

35. Dr. Pálfi György biológus, a Szegedi Tudományegyetem 

Természettudományi és Informatikai Kar Biológiai Intézete 

Embertani Tanszékének tanszékvezetője, egyetemi docens 

három évtizedes, kiemelkedő kutatói-oktatói, tudományszervezői és -

diplomáciai tevékenysége, valamint a tudományos utánpótlás 

nevelésében vállalt szerepe elismeréseként 

 

36. Dr. Pintér Ákos matematikus, a Magyar Tudományos 

Akadémia doktora, a Debreceni Egyetem általános 

rektorhelyettese, a Természettudományi és Technológiai Kar 

Matematikai Intézete Algebra és Számelmélet Tanszékének 

egyetemi tanára 

több évtizedes, kimagasló kutatói-oktatói munkája, valamint a 

Debreceni Egyetem felsőoktatási stratégiájának kialakítása és 

fejlesztése érdekében végzett eredményes vezetői tevékenysége 

elismeréseként 

 

37. Dr. Pintér Márta Zsuzsanna irodalom- és 

színháztörténész, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, az 

Eszterházy Károly Egyetem Bölcsészettudományi és Művészeti 
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Karának dékánja, a Nyelv- és Irodalomtudományi Intézet 

Irodalomtudományi Tanszékének tanszékvezető egyetemi tanára 

a színháztudomány mint egyetemi diszciplína elismertetését szolgáló 

negyedszázados munkája, valamint a magyar dráma és színjátszás 

történetének kutatása, illetve oktatása terén végzett tevékenysége 

elismeréseként 

 

38. Dr. Ráczné dr. Schneider Ildikó erdőmérnök, a Soproni 

Egyetem Erdőmérnöki Kara Erdészeti, Faipari és 

Földméréstörténeti Gyűjteményének volt igazgatója 

több évtizedes, magas színvonalú szakmai munkája, valamint az 

Egyetem múzeumának felvirágoztatásában betöltött jelentős szerepe 

elismeréseként 

 

39. Dr. Sárosi György brácsaművész-tanár, a Debreceni 

Egyetem Zeneművészeti Kara Vonós Tanszékének egyetemi 

docense 

több évtizedes, példaértékű előadóművészi tevékenysége, valamint a 

Debreceni Egyetemen végzett magas színvonalú zenepedagógusi 

munkája elismeréseként 

 

40. Starkné dr. Werner Ágnes a Pannon Egyetem Műszaki 

Informatikai Karának dékánhelyettese, Villamosmérnöki és 

Információs Rendszerek Tanszékének egyetemi docense 
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közel három évtizedes oktatói, témavezetői és kutatás-fejlesztési 

tevékenysége, valamint a Pannon Egyetem érdekében végzett 

kimagasló vezetői munkája elismeréseként 

 

41. Dr. Szabó Gábor a Pécsi Tudományegyetem Bölcsészet- 

és Társadalomtudományi Kar Anglisztika Intézete Angol 

Alkalmazott Nyelvészeti Tanszékének egyetemi docense 

több évtizedes, kimagasló kutatói-oktatói munkája, valamint az idegen 

nyelvi mérés-értékelés, illetve a nyelvvizsgáztatás területén végzett, 

nemzetközileg is elismert tevékenysége elismeréseként 

 

42. Dr. Szennyessy Judit közgazdász, az Edutus Egyetem 

professor emeritája 

a hazai közgazdaság-tudományi felsőoktatás és tudományszervezés 

területén végzett több évtizedes, kiemelkedő tevékenysége, valamint 

Csömör közösségi életében vállalt aktív közéleti szerepe 

elismeréseként 

 

43. Dr. Szinetár Csaba Miklós az Eötvös Loránd 

Tudományegyetem Savaria Egyetemi Központ Berzsenyi Dániel 

Pedagógusképző Központja Biológia Tanszékének főiskolai 

tanára 
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a Kárpát-medence pókfaunájának kutatásában elért, nemzetközi 

szinten is kiemelkedő eredményei, kimagasló színvonalú oktatói 

munkája, valamint ismeretterjesztő tevékenysége elismeréseként 

 

44. Dr. Urbán Róbert pszichológus, a Magyar Tudományos 

Akadémia doktora, az Eötvös Loránd Tudományegyetem 

Pedagógiai és Pszichológiai Kar Pszichológiai Intézete 

Személyiség- és Egészségpszichológia Tanszékének 

tanszékvezető egyetemi tanára 

a modern egészségpszichológia kutatása, oktatása, valamint kutatási 

módszereinek és gyakorlatának népszerűsítése érdekében végzett 

munkája elismeréseként 

 

45. Winkler Csaba a Széchenyi István Egyetem címzetes 

egyetemi docense, a Kommunikációs és Alumni Iroda 

társadalmi kapcsolatokért felelős titkára 

a Széchenyi István Egyetem kulturális, illetve képzési arculatának 

kialakításában vállalt szerepe, valamint az egyetem történetének 

kutatásában elért eredményei elismeréseként 
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Magyar Arany Érdemkereszt polgári tagozata  

kitüntetést vehet át: 

 

1. Csek Judit a Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézet 

titkárságvezetője 

a Magyar Tudományos Akadémián, a Magyar Atlanti Tanácsban és a 

Magyarország Barátai Alapítványnál elhivatottan végzett, több 

évtizedes titkárságvezetői tevékenysége elismeréseként 

 

2. Kállay István okleveles gépészmérnök, a LeaderTeam Kft. 

ügyvezető igazgatója 

a gördülőcsapágyak forgalmazása és a csapágy-diagnosztika, illetve 

ezek oktatása területén végzett munkája elismeréseként 

 

3. Kovács Zsuzsanna a Gyulai Szakképzési Centrum főigazgatója 

a hazai szakképzés területén végzett több mint négy évtizedes, 

innovatív pedagógusi és példaértékű intézményvezetői tevékenysége 

elismeréseként 

 

4. Leviczky Géza gépészmérnök, a Mátrai Erőmű Zrt. technikai 

szakszolgálat-vezetője 

a mátrai erőművi folyamatok hatékonyságát újszerű mérnöki 

technológiák bevezetésével növelő, innovatív munkája elismeréseként 
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5. Nagy Lajos Antalné a Mecsek Füszért Zrt. vezérigazgatója 

a hazai szövetkezeti kereskedelmi rendszer átalakításában, valamint a 

COOP Csoport fejlesztésében betöltött szerepe elismeréseként 

 

6. Dr. Ostorházi László korróziós szakértő, az Ostorházi 

Bevonattechnika Kft. társalapítója, társtulajdonosa, a Magyar 

Korróziós Szövetség elnöke 

a hazai bevonattechnikát magas minőségű szakmai megoldások 

bevezetésével fejlesztő, sikeres vállalatvezetői tevékenysége, valamint 

a budapesti Kossuth Lajos tér megújításához hozzájáruló munkája 

elismeréseként 

 

7. Pántya József a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. 

útfejlesztési igazgatója 

a hazai út- és autópálya-építések területén végzett kimagasló szakmai 

munkája elismeréseként 

 

8. Perkó László József villamosmérnök, a Budapesti Gépészeti 

Szakképzési Centrum Öveges József Technikum és Szakképző 

Iskola igazgatója 

a hazai szakképzés területén folytatott több évtizedes, kiemelkedő 

oktatói és intézményvezetői munkája elismeréseként 
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9. Szegi Emma Kaba város polgármestere 

Kaba város fejlesztését, valamint hagyományainak megőrzését 

szolgáló településvezetői munkája elismeréseként 

 

10. Tóthné Temesi Kinga a Közlekedéstudományi Intézet 

Nonprofit Kft. Északnyugat-magyarországi Közlekedésszervező 

Iroda vezetője, tudományos munkatársa 

a hazai közúti közlekedésbiztonság javítása érdekében végzett több 

évtizedes, kiemelkedő szakmai és vezetői tevékenysége 

elismeréseként 

 

11. Vincze Ferenc a Spori Print Vincze Kft. ügyvezető 

igazgatója 

innovatív nyomdaipari eljárásokat alkalmazó vállalata élén végzett 

felelősségteljes, az új munkahelyek teremtésére is nagy hangsúlyt 

fektető cégvezetői tevékenysége elismeréseként 
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Magyar Ezüst Érdemkereszt polgári tagozata  

kitüntetést vehet át: 

 
 
 
 

1. Bognár Miklós a szolnoki Bognár és Társa Kft. tulajdonosa, 

ügyvezetője 

Jász-Nagykun-Szolnok megye és Szolnok város érdekében végzett 

több mint négy évtizedes, magas színvonalú munkája, valamint 

sikeres vállalkozói tevékenysége elismeréseként 

 

2. Csikós László a Jászárokszállási Ipartestület elnöke 

Jászárokszállás város fejlesztése érdekében végzett példaértékű 

munkája, valamint a helyi közösségi életben vállalt szerepe 

elismeréseként 

 

3. Dömötör Tibor Attila okleveles gépészmérnök, a Kecskeméti 

Regionális Képző Központ ipari szektorának volt vezetője 

Kecskemét város ipari szolgáltatásainak fejlesztésében betöltött 

szerepe elismeréseként 
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4. Fülöp Zsolt Károly a Trans-Sped Cégcsoport ügyvezetője, a 

Hajdú-Bihar Megyei Kereskedelmi és Iparkamara elnökségi 

tagja 

a nemzetközi szállítmányozás, valamint a logisztikai szolgáltatások 

területén végzett több évtizedes vállalatvezetői tevékenysége 

elismeréseként 

 

5. Katona István a VASFA Szolnoki Kazángyártó Kft. 

ügyvezetője 

Jász-Nagykun-Szolnok megye és Szolnok város érdekében több mint 

öt évtizede végzett, sikeres gazdasági tevékenysége elismeréseként 

 

6. Dr. Klinszki Tamásné a Szövetvarázs Kft. ügyvezető 

igazgatója, tulajdonosa 

Jász-Nagykun-Szolnok megye kereskedelmében, valamint Szolnok 

város közösségi életében betöltött szerepe elismeréseként 

 

7. Kőrösi Zsolt a debreceni Karsol Kft. társtulajdonosa és 

ügyvezető igazgatója 

 

a térség gazdasági életének fejlesztése érdekében végzett 

vállalatvezetői tevékenysége elismeréseként 
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8. Litkei Bálint közlekedésmérnök, a Magyar Közút Nonprofit Zrt. 

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Igazgatóságának megyei 

forgalomtechnikai és kezelői osztályvezetője 

 

kiemelkedő szakmai munkája, valamint a civil, az érdekképviseleti és 

a szakmai közösségekért végzett innovatív szemléletű tevékenysége 

elismeréseként 

 

9. Oroián Erzsébet a Heves Megyei Szakképzési Centrum 

Március 15. Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium 

igazgatója 

a hazai szakképzés területén végzett több évtizedes, magas színvonalú 

oktatói és intézményvezetői munkája elismeréseként 

 

10. Perkovátz Tamás Lajos a Perkovátz-Ház Baráti Kör 

elnöke 

a soproni polgári közösségi élet szervezésében vállalt szerepe 

elismeréseként 

 

11. Sárosi Csilla a Magyar Földgázkereskedő Zrt. origination-

osztályvezetője 



32 
 

a magyar gázipar területén folytatott több évtizedes munkája, valamint 

hazánk hosszú távú földgázbeszerzése érdekében végzett 

tevékenysége elismeréseként 

 

12. Virágh Ildikó a Kodolányi János Egyetem Rektori 

Hivatalának kommunikációs vezetője, a Vörösmarty Rádió 

korábbi főszerkesztője 

közel három évtizedes pályája során a korszerű magyar újságíróképzés 

megalapozásában betöltött szerepe, valamint főszerkesztői munkája 

elismeréseként 
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Magyar Bronz Érdemkereszt polgári tagozata  

kitüntetést vehet át: 

 
 

1. Beszédes Tamás Sándor az Országos Atomenergia Hivatal 

felügyelője 

az atomerőművek üzemeltetése területén végzett több mint három 

évtizedes, színvonalas munkája elismeréseként 

 

2. Czuczor Tibor az MVM Balance Zrt. Biztonsági és 

Katasztrófavédelmi Osztályának vezetője 

a hazai villamosenergia-iparág beruházási, valamint biztonsági és 

katasztrófavédelmi területén végzett kiemelkedő szakmai 

tevékenysége elismeréseként 

 

3. Dr. Rédey Gábor az Országos Atomenergia Hivatal felügyelője 

az Országos Atomenergia Hivatal informatikai rendszereinek 

tervezése, kialakítása és működtetése terén végzett magas színvonalú 

munkája elismeréseként 

 

4. Takács Zoltán a Váci Szakképzési Centrum Petzelt József 

Technikum és Szakképző Iskola oktatója 

a turisztikai és vendéglátóipari szakképzés területén végzett több 

évtizedes oktatói tevékenysége elismeréseként 


