
 

 

A másolatnak megfelelő, román nyelvről magyar nyelvre történő fordítás 

MAROS MEGYEI TANÁCS 

 
55. számú HATÁROZAT 

2016. április 21-i 
az „Alae” kitüntetés egyes személyeknek való odaitélését illetően 

Maros Megyei Tanács, 
 
 
Látván a Méltóság Kabinetjének 2016.04.21/ 8.171 sz. tényfeltáró indoklását,  
 
Figyelembe véve a Maros Megyei Tanács 2016.03.31/44 sz. Határozatát az 
„Alae” kitüntetés illetően, valamint   a kitüntetés odaitélésének Szabályzatát 
illetően, mely ugyanazon közigazgatási rendelkezés által jóváhagyott, 
 
A 2001/215 sz. helyi önkormányzati Törvény 43. Cikk (1) bekezdés 97. Cikk (1) 
bekezdése által  megerősitett rendelkezésnek  megfelelően, újból közzétett, 
az utólagos módositásokkal és kiegészitésekkel, 
 

 
határozza: 

 
 
1. Cikk. Az „Alae” kitüntetés odaitélendő doktor Horațiu Suciu úr egyetemi 
oktatónak, az ő tevékenységi területén bizonyitott professzionalizmus, 
állhatatosság és kiválóságáért.  
 
2. Cikk. Az „Alae” kitüntetés odaitélendő doktor Kolozsváry Zoltán úrnak, , 
az ő tevékenységi területén bizonyitott professzionalizmus, állhatatosság és 
kiválóságáért.  
 
3. Cikk. A jelen határozat közlésre kerül  az 1 és 2 cikkben jelölt 
személyeknek. 
 
 
 
ELNÖK                                                                                           Ellenjegyzi  
Ciprian Dobre                                                                                      TITKÁR 
                                                                                                    Paul Cosma   
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INDOKLÁS 
az „Alae” kitüntetés egyes személyeknek való odaitélését illetően 

 
Az „ALAE” (melynek latin nyelvű megfelelője szárnyak) kitüntetés a Maros 
Megyei Tanács legfontosabb kitüntetése. Ez a kitüntetés odaitélhető úgy 
román állampolgároknak, mint idegen állampolgároknak is a kitüntetettek 
élete sorá a Maros Megyei közösség javára hozott  erkölcsi elismerés és 
jutalomként. Az ALAE kitüntetés a tevékenységi területen elért sikeraratás 
bátorságáért, a lelkesedés erejéért és a kiválóságért jár.  
 
A kitüntetés azon személyiségeknek itélendő oda, kik kiemelkedő 
hozzájárulást tanusitottak Maros megye gazdasági és szociális életének 
fejlődéséért, a tudomány, művészet, kultúra és sport terén elért kiemelkedő 
érdemekért, Maros megye belfoldi és külföldi kapcsolatainak fejlesztéséhez és 
támogatásához való jelentős mértékű hozzájárulásért.  
 
A szabályos rendelkezések értelmében javasoljuk az ALAE kitüntetés 
odaitélését az Egyetemi Professzor Doktor Horaţiu Suciu úrnak és Doktor 
Zoltán Kolozsváry  úrnak, kik a nemzeti szintű hozzájárulásuknak és határon 
túli elismerésüknek köszönhetően a marosi tudományos élet kiemelkedő 
egyéniségei.  
 
Javaslatunk az ALAE kitüntetés Doktor Horaţiu Suciu Egyetemi Professzor-nak 
való odaitélését illetően egyenlő arányban a Professzor egyetemi 
tevékenységével kapcsolatos érvekre, de első sorban az ő innovativ és kutatási  
tevékenységével kapcsolatos érvekre alapszik.  
 
Horaţiu Suciu Professzor a Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti 
Egyetemen tanult, 1993-ban fejete be egyetemi tanulmányait az álltalános 
Orvosi karon és 2005-ben szerezte meg PhD cimét az orvostudományban „A 
sziv átültetése”cimű dolgozatával. Számtalan szakmai előkészitő programon 
vett részt az országban és külföldön is, úgy a szivsebészet vonalán, mint a 
korházi menedzsment vonalán is; 32 posztgraduális  tanfolyamon és hazai 
valamint külföldi szakképesitő tanfolyamokon nett részt; támogatásokat és 
kutatási projekteket szerzett határon belül és határon túl.  
 
Tanári pályáját azon egyetem keretein belül kezde meg, mely őt is 
szakképesitette, végig járva az egyetem összes fokozatát, az egyetemi 
gyakornoktól a tanári fokozatig és 2013 óta az egyetemi Szenátus tagja. 
Jelnleg Horaţiu Suciu Professzor a Marosvásárhelyi Sziv-és Érrendszeri 
betegségek és Átültetési Intézet – felnőtt és gyermek Érsebészeti és 
Szivsebészeti II-  Klinika osztály vezetője, az ország egyedülálló sziv-és 
érsebészeti osztálya, ahol műtéti korrekciókat végeznek  a szivbetegségekkel, 



 

 

rendellenességekkel születettek esetén, beleértve újszülettek és csecsemőket 
is; a Maros megyei Orvosi Kollégium Elnöke. 6 szakkönyv és 111 tudományos 
cikk szerzője.  
 
A kisérleti tevékenység teljesitése alatt a Professzor nevéhez számos országos 
dij kötődik, mely mind a szivsebészethez vagy a Marosvásárhelyen sikeresen 
kivitelezett sziv átültetéshez kötődik.  
 
Horaţiu Suciu Professzor a Romániai Orvostudományi Akadémia, a Román 
Szivsebészeti Társaság, a Román Kardiológusok Társaságának, valamint az 
International Society for Heart and Lung Transplantation (Nemzetközi Sziv és 
Tüdő Transzplantációs Társaság) és European Association for Cardio-Thoracic 
Surgery (Európai Sziv és mellkassebészet Szövetség) tagja.  
 
A második javaslat, mely az ALAE kitüntetés Kolozsváry Zoltán úrnak való 
odaitélését illeti, az élet során a szakmának szentelt  figyelemre méltó 
tudományos magatartáson alapszik.  
 
A Bukaresti Műszaki Intézet- Szállitás Mechanikai szak végzett hallgatója, 
tudományos képzését, mint tudós, urasága  ugyanazon egyetemen szerzett 
tudományos PhD cim által egészitette ki.  
 
Karrierje során, egy valóságos cursus honorum keretén belül, Kolozsváry 
Zoltán úr tökéletes professzionistaként mutatkozik külömböző helyzetekben, 
mint: hosszú éveken át tartó tanári gyakorlattal rendelkező tudományos 
kutató és egyetemi oktató; nem kevesebb mint 8 közlekedési nyelvre forditott 
170 tudományos dolgozat aláirása által  tudományos hozzájrulások szerzője; 
főként a hőkezelések terén 14 találmány innovátora;  a Plasmaterm SA 
kereskedelmi trsaság létesitése által lehetőségeket alkotó; 1992-2012 időszak 
alatt, azaz két évtizeden át tartó helyi tanácsos tisztségének vállalása által 
aktiv politikus a helyi köz-és politikai életben.  
 
Kolozsváry Zoltán úr a fentiekben emlitett szakterületekhez való 
hozzájárulásai úgy nemzetileg – a Romániai Műszaki Tudományos Akadémia 
tiszteletbeli tagként való kinevezése által , mint nemzetközileg - 
Magyarország Tudományos Akadémia Anyagtudomány Osztályának, 
Magyarország Műszaki Tudományos Akadémia; Oroszország Fémalapanyag-ipar 
Szövetségének; Szilézia Tudósok Akadémiájának; a Magyarországi Miskolci 
Egyetem tiszteletbeli doktorátusa -  tagjaként elismertek, viszont az 
emlitettek csupán valamennyije  mindezon nemzetközi szervezetnek, amelyek 
elismerték az ő érdemeit.   
 
Ugyanakkór, Kolozsváry Zoltán úrat kitüntették 1973-ban a „Meritul Ştiinţific” 
Kitüntetéssel; 2000-ben a „Steaua României în grad de Cavaler” Kitüntetéssel; 
2007-ben a Fellow of IFHTSE Kitüntetéssel; 2014-ben a Bernádi György 
Emlékplakettel; 2015-ben a Romániai Műszaki Tudományos Akadémi Kiválósági 
Oklevelével.  
 



 

 

A Szabályzatnak megfelelően, az „ALAE” kitüntetés átadását a Maros Megyei 
Polgármester Elnöke fogja kivitelezni egy ünnepi szertartás alkalmával, 
rendszerint a EURÓPA NAPJÁNAK alkalmával május 9-én.  
 
Következésképpen alkalmasnak véljük ezen alkalommal az „ALAE” kitüntetés  
átadását Doktor Horaţiu Suciu Egyetemi Professzor és Doktor Kolozsváry 
Zoltán úrnak, a Maros megyei közösségének hozott szolgáltatások morális 
elismerése és jutalma jeléül.  

 
ELNÖK 

Ciprian Dobre 
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