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Átadták a Magyar Érdemrendeket 
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Magyarország köztársasági elnöke nemzeti ünnepünk, március 15. alkalmából a 

Magyar Érdemrend kitüntetéseket adományozott. 
  

Magyarország köztársasági elnöke nemzeti ünnepünk, március 15. alkalmából 

 

a Magyar Érdemrend nagykeresztje (polgári tagozata) kitüntetést adományozott: 

 

JÁRAI ZSIGMOND közgazdász, bankvezető, a Magyar Nemzeti Bank volt elnöke részére, a 

rendszerváltoztatás során megújuló független bankrendszer kialakítása és szabályozása, illetve 

a fiskális és monetáris politika irányítása terén egyaránt kiváló és magas szakmai 

felkészültségén alapuló, elkötelezett és odaadó munkája, valamint a magyar nemzetgazdaság 

irányításában és fejlesztésében betöltött meghatározó és nélkülözhetetlen szerepe 

elismeréseként. 

 

A Magyar Érdemrend középkeresztje (polgári tagozata) kitüntetést adományozott: 

 

BALÁS BÉLA, a Kaposvári Egyházmegye megyéspüspöke részére, az ifjúság lelkigondozása 

és hitoktatása terén hiánypótló és nagyhatású tevékenysége, fél évszázados értékteremtő papi 

és püspöki szolgálata, illetve kivételesen elhivatott és sokrétű szervezőmunkája 

elismeréseként, 

 

BÁLINT GÉZA, az orvostudomány doktora, az Országos Reumatológiai és Fizioterápiás 

Intézet főorvosa részére, a reumatológia diagnosztikája és terápiája terén, valamint a 

fizioterápia oktatásában elért kiemelkedő tudományos, szakmai és szervezőmunkája, illetve a 

szakma nemzetközi kapcsolatainak fejlesztése érdekében végzett kiemelkedő tevékenysége 

elismeréseként, 

 

BARSI BALÁZS, a Szűz Máriáról nevezett Ferences Rendtartomány volt provinciálisa, a 

sümegi Sarlós Boldogasszony ferences kegytemplom igazgatója, a sümegcsehi Newman-

kegyhely gondozója, lelkigyakorlat-vezető lelkipásztor részére, a magas szintű lelkiségi és 

prédikációs irodalmat gazdagító, egyedülállóan nagyhatású tevékenysége, több évtizedes 

példaadó lelkipásztori szolgálata, valamint kimagasló igehirdetői és oktatói munkája 

elismeréseként, 

 

BÖSZÖRMÉNYI ZOLTÁN József Attila-díjas író, költő, az Irodalmi Jelen főszerkesztője 

részére, az egyetemes magyar kultúrát gazdagító irodalmi alkotásai, valamint az erdélyi 

magyarság identitásának megőrzése, kulturális és közéletének felvirágoztatása iránt 

elkötelezett, sokrétű és nagyvonalú támogató tevékenysége elismeréseként, 
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CSOMÓS JÓZSEF, a Tiszáninneni Református Egyházkerület püspöke, a Gönci Református 

Egyházközség lelkipásztora részére, példaértékű elhivatottsággal ellátott lelkészi szolgálata, 

valamint az egyházkerület gyülekezeteinek összefogása és vezetése terén, illetve a régió 

érdekében végzett kimagasló színvonalú munkája elismeréseként, 

 

CSUKÁS ISTVÁN Kossuth-díjas és József Attila-díjas író, költő, a Magyar Írószövetség 

örökös tagja részére, a magyar gyermekirodalmat kivételes alkotásaival gazdagító, magával 

ragadó történeteivel és játékos stílusával az irodalom szeretetére nevelő és generációk 

számára meghatározó írói és költői életműve elismeréseként, 

 

KASSAI LAJOS lovasíjász, íjkészítő részére, az ősmagyar hagyományok felelevenítését és 

átörökítését a hazai lovasíjász sport megteremtésével és népszerűsítésével szolgáló, 

értékteremtő munkája, valamint öt Guiness-rekordot eredményező rendkívüli 

sportteljesítménye elismeréseként, 

 

LOZSÁDI KÁROLY, az orvostudomány doktora, az Országos Kardiológiai Intézet volt 

főigazgatója, a Semmelweis Egyetem professor emeritusa részére, a hazai csecsemő- és 

gyermekkardiológia, illetve szívsebészet terén egyedülállóan értékes szakmai munkája, 

valamint a gyermekkardiológiai centrum megvalósítása érdekében végzett elsőrangú vezetői 

tevékenysége elismeréseként, 

 

MERKELY BÉLA, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, a Semmelweis Egyetem 

Klinikai Központjának elnöke, a Semmelweis Egyetem klinikai rektorhelyettese, a 

Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinika igazgatója, az Általános Orvostudományi Kar 

Kardiológiai Központja Kardiológiai Tanszékének tanszékvezető egyetemi tanára, a 

Kardiológiai Szakmai Tanács elnöke részére, nemzetközileg is nagyra értékelt kardiológiai 

kutatási eredményei, illetve a szakmai és tudományos utánpótlás-nevelés, továbbá 

tehetséggondozás iránt elhivatott oktatómunkája, valamint kiemelkedően eredményes 

intézményvezetői és elkötelezett szakmai közéleti tevékenysége elismeréseként, 

 

PENKE BOTOND Széchenyi-díjas kémikus, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja, 

a Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kara Orvosi Vegytan Intézetének 

egyetemi tanára részére, a hazai peptidkémia és fehérjekutatás területén egyedülálló 

tudományos pályája, kutatócsoportjaival a neurodegenerációs betegségek gyógyításában elért 

sikerei, illetve számos új gyógyszer-hatóanyag szintetizálása érdekében végzett elsőrangú 

munkája elismeréseként, 

 

PRUGBERGER TAMÁS, az állam- és jogtudomány doktora, a Miskolci Egyetem Állam- és 

Jogtudományi Kara Munka- és Agrárjogi Tanszékének professor emeritusa részére, a 

jogtudományok, főként a munkajog és a szövetkezeti jog területén kiemelkedő, nemzetközi 

szinten is nagyra becsült tudományos életműve, valamint műhelyteremtő egyetemi oktatói 

munkája elismeréseként,  

RAJNA GÁBOR producer, a Laokoon Filmgroup ügyvezetője részére, a mai magyar 

filmművészet rendkívüli világsikert hozó műve, a Saul fia létrejöttének érdekében végzett 

kiváló produceri munkája elismeréseként, 

 

SIPOS GÁBOR producer, a Laokoon Filmgroup ügyvezetője részére, a mai magyar 

filmművészet rendkívüli világsikert hozó műve, a Saul fia létrejöttének érdekében végzett 

kiváló produceri munkája elismeréseként, 

 



SOMOGYI BALÁZS, a Connecticuti Magyar Kulturális Egyesület alapító elnöke, a New 

York-i 1956-os Magyar Emlékmű Bizottság alelnöke részére, az amerikai magyarság 

kulturális életét kibontakoztató, az intézményes keretek megszervezése mellett a működtetés 

terén is kimagasló, önzetlen és fáradhatatlan munkája elismeréseként, 

 

SZAKÁLY SÁNDOR, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, a VERITAS 

Történetkutató Intézet főigazgatója részére, a történelemtudományok és a történelemkutatás 

területén végzett több évtizedes kiemelkedő jelentőségű munkája, valamint a határon túli 

magyarság érdekében tett erőfeszítései elismeréseként, 

 

SZÉL ÁGOSTON, a biológiai tudomány doktora, a Semmelweis Egyetem rektora, a 

Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Kara Anatómiai, Szövet- és Fejlődéstani 

Intézetének igazgatója részére, a nemzetközi tudományos életben is nagyra értékelt szakmai 

munkája, többek között a fejlődésbiológia és az idegtudomány terén jelentős tudományos 

eredményei, valamint kiemelkedően magas színvonalú oktatói és intézményvezetői 

tevékenysége elismeréseként, 

 

SZEPESI KÁLMÁN, az orvostudomány doktora, a Debreceni Egyetem Orvos- és 

Egészségtudományi Centrum Általános Orvostudományi Kara Ortopédiai Klinikájának 

ortopéd szakorvosa, professor emeritus részére, a hazai ortopédia területén kimagasló 

tudományos pályája, a klinika fejlesztése érdekében végzett eredményes és elhivatott 

intézményvezetői tevékenysége, valamint a fiatal szakorvosjelöltek magas szintű képzését 

szolgáló oktatómunkája elismeréseként, 

 

TOTIK VILMOS Széchenyi-díjas matematikus, a Magyar Tudományos Akadémia rendes 

tagja, a Szegedi Tudományegyetem Természettudományi és Informatikai Kar Bolyai Intézete 

Halmazelmélet és Matematikai Logika Tanszékének tanszékvezető egyetemi tanára részére, a 

matematikai analízis rendkívül sokoldalú és nemzetközileg is nagyra becsült kutatójaként 

elért eredményei, továbbá értékes oktatói tevékenysége elismeréseként, 

 

UDVARDY GYÖRGY, a Pécsi Egyházmegye megyéspüspöke, a Magyar Katolikus Püspöki 

Konferencia elnökhelyettese részére, az egyházmegye és Pécs város hit- és közéletének 

alakítása, valamint a Pécsi Tudományegyetem hazai és külföldi megbecsültségéhez történő 

tevékeny hozzájárulása elismeréseként, 

 

VARGA ATTILA, a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem Jogtudományi Karának 

egyetemi docense részére, az alkotmányjog területén kiemelkedő, többek között az 

alkotmányosság értékeinek bemutatására és a román alkotmányjog megismertetésére irányuló 

munkája, valamint jelentős egyetemi oktatói tevékenysége elismeréseként.  

Kapcsolódó cikkek:  

 Átadták a Kossuth-díjakat 

 Átadták át a legmagasabb magyar állami tudományos kitüntetést, a Széchenyi-díjat 

> vissza a címlapra 
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