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 II. rész JOGSZABÁLYOK

A Kor mány tag ja i nak
ren de le tei

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési
miniszter

77/2006. (XI. 3.) FVM
rendelete

a vágóállatok levágásának és leölésének
állatvédelmi szabályairól  szóló

9/1999. (I. 27.) FVM rendelet módosításáról

Az ál la tok vé del mé rõl és kí mé le té rõl  szóló 1998. évi
XXVIII. tör vény 49.  §-a (4) be kez dé sé nek a) pont já ban
fog lalt fel ha tal ma zás alap ján a kö vet ke zõ ket ren de lem el:

1.  §

A vá gó ál la tok le vá gá sá nak és le ölé sé nek ál lat vé del mi
sza bá lya i ról  szóló 9/1999. (I. 27.) FVM ren de let (a továb -
biak ban: R.) 12.  §-ának (3) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ 
ren del ke zés lép, egy ide jû leg az R. 12.  §-a a kö vet ke zõ
(4) be kez dés sel egé szül ki:

„(3) E ren de let az 1/2005/EK ren de let tel mó do sí tott, az
ál la tok le vá gá suk vagy le ölé sük so rán való vé del mé rõl
 szóló, 1993. de cem ber 22-i 93/119/EGK ta ná csi irány elv -
nek való meg fe le lést szol gál ja.

(4) E ren de let a Vá gó ál la tok Vé del mé rõl  szóló Eu ró pai
Egyez mény meg kö té sé rõl  szóló, 1988. má jus 16-i
88/306/EGK ta ná csi ha tá ro zat vég re haj tá sá hoz szük sé ges
ren del ke zé se ket ál la pít ja meg.”

2.  §

Az R. 1. szá mú mel lék le te 2. pont já nak 2.3. al pont ja he -
lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„2.3. Az ál la to kat óva to san kell moz gat ni. A fel haj tó -
kat, a te re lõ uta kat és az át já ró kat úgy kell ki ala kí ta ni,
hogy mi ni má lis ra csök ken jen az ál la tok sé rü lé sé nek koc -
ká za ta, to váb bá úgy kell el ren dez ni, hogy ki hasz nál ják az
ál la tok cso por tos köz le ke dés re való haj la mát. Az ál la tok
te re lé sé re szol gá ló esz kö zö ket ki zá ró lag erre a cél ra, és
csak rö vid ide ig le het hasz nál ni. Az áram ütést oko zó esz -
kö zök (pl. elekt ro mos ösz tö ke) hasz ná la tát, amíg le het sé -
ges, mel lõz ni kell. Az ál la tok ra áram ütést mérõ esz köz
csa kis olyan ki fej lett szar vas mar ha fé lék és ser té sek ese té -

ben al kal maz ha tó, ame lyek nem haj lan dó ak meg moz dul -
ni, fel té ve, hogy az ál la tok elõtt van sza bad te rü let, amely -
ben mo zog hat nak. Az áram üté sek nem tart hat nak to vább
egy má sod perc nél, és azo kat meg fe le lõ idõ kö zön ként, ki -
zá ró lag az ál la tok hát só lá bá nak izom za tá ra le het al kal -
maz ni. Az áram üté se ket nem sza bad is mé tel ten al kal maz -
ni, ha az ál lat nem re a gál.”

3.  §

(1) Ez a ren de let 2007. ja nu ár 5-én lép ha tály ba.

(2) Ez a ren de let az ál la tok nak a szál lí tás és a kap cso ló -
dó mû ve le tek köz be ni vé del mé rõl, va la mint a
64/432/EGK és a 93/119/EK irány elv és az 1255/97/EK
ren de let mó do sí tá sá ról  szóló, 2004. de cem ber 22-i,
1/2005/EK ta ná csi ren de let 35. cik ké nek vég re haj tá sá hoz
szük sé ges ren del ke zé se ket ál la pít ja meg.

Gráf Jó zsef s. k.,
föld mû ve lés ügyi és vi dék fej lesz té si mi nisz ter

A gazdasági és közlekedési miniszter
76/2006. (XI. 3.) GKM

rendelete

a közúti jármûvek forgalomba helyezésének
és forgalomban tartásának mûszaki

feltételeirõl  szóló 6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet
 módosításáról*

A köz úti köz le ke dés rõl  szóló 1988. évi I. tör vény
48.  §-ának (3) be kez dé se b) pont já nak 11. al pont já ban ka -
pott fel ha tal ma zás alap ján a kö vet ke zõ ket ren de lem el:

1.  §

A köz úti jár mû vek for ga lom ba he lye zé sé nek és for ga -
lom ban tar tá sá nak mû sza ki fel té te le i rõl  szóló 6/1990.
(IV. 12.) Kö HÉM ren de let (a továb biak ban: MR.) 120.  §-a
a kö vet ke zõ 109–111. pon tok kal egé szül ki:
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[Ez a ren de let a kö vet ke zõ uni ós jogi ak tu sok nak való
meg fe le lést szol gál ja:]

„109. az Eu ró pai Par la ment és a Ta nács 2005/55/EK
irány el ve (2005. szep tem ber 28.) a jár mû vek haj tá sá ra
hasz nált komp resszi ós gyúj tá sú mo to rok gáz-hal maz ál -
la po tú szennye zõ anyag- és lég szennye zõ ré szecs ke-ki -
bo csá tá sa, va la mint a jár mû vek haj tá sá ra hasz nált, föld -
gáz- vagy PB-gáz üze mû kül sõ gyúj tá sú mo to rok
gáz-halmaz állapotú szennye zõ anyag-ki bo csá tá sa el le ni
in téz ke dé sek re vo nat ko zó tag ál la mi jog sza bá lyok kö ze -
lí té sé rõl;

110. a Bi zott ság 2005/78/EK irány el ve (2005. no vem -
ber 14.) a jár mû vek haj tá sá ra hasz nált sû rí té ses gyúj tá sú
mo to rok gáz-hal maz ál la po tú szennye zõ anyag- és lég -
szennye zõ ré szecs ke-ki bo csá tá sa, va la mint a jár mû vek
haj tá sá ra hasz nált, föld gáz- vagy PB-gáz üze mû kül sõ
gyúj tá sú mo to rok gáz-hal maz ál la po tú szennye zõ -
anyag-ki bo csá tá sa el le ni in téz ke dé sek re vo nat ko zó tag ál -
la mi jog sza bá lyok kö ze lí té sé rõl  szóló 2005/55/EK eu ró pai 
par la men ti és ta ná csi irány elv al kal ma zá sá ról és an nak I.,
II., III., IV. és VI. mel lék le té nek mó do sí tá sá ról;

111. a Bi zott ság 2006/51/EK irány el ve (2006. jú ni us 6.) 
a 2005/55/EK eu ró pai par la men ti és ta ná csi irány elv
I. mel lék le té nek, va la mint a 2005/78/EK irány elv IV. és
V. mel lék le té nek a jár mû vek ben hasz nált ki bo csá tás csök -
ken tést el len õr zõ rend sze rek re és a gáz üze mû mo to rok ra
vo nat ko zó men tes sé gek re vo nat ko zó kö ve tel mé nye i nek a
mû sza ki fej lõ dés hez tör té nõ hoz zá iga zí tá sa cél já ból tör té -
nõ mó do sí tá sá ról.”

2.  §

(1) Az MR. 1. mel lék le te e ren de let 1. mel lék le te sze rint
mó do sul.

(2) Az MR. A. Füg ge lé ké nek A/41. mel lék le te he lyé be
az e ren de let 2. mel lék le té ben fog lalt A/41. mel lék let lép.

3.  §

(1) Ez a ren de let 2006. no vem ber 8-án lép ha tály ba.

(2) E ren de let ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg ha tá lyát
vesz ti az MR. 120.  §-ának 8. és 40. pont ja.

(3) E ren de let ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg ha tá lyát
vesz ti köz úti jár mû vek for ga lom ba he lye zé sé nek és for ga -
lom ban tar tá sá nak mû sza ki fel té te le i rõl  szóló 6/1990.
(IV. 12.) Kö HÉM ren de let mó do sí tá sá ról  szóló

a) 12/2000. (V. 24.) KHVM ren de let 3. mel lék le té nek
az MR. A. Füg ge lé ke A/41. mel lék le tét meg ál la pí tó ren -
del ke zé se, va la mint

b) 44/2001. (XII. 18.) Kö VIM ren de let 18.  §-ának
(10) be kez dé se és 14. mel lék le te.

4.  §

Ez a ren de let a kö vet ke zõ uni ós jogi ak tu sok nak való
meg fe le lést szol gál ja:

a) az Eu ró pai Par la ment és a Ta nács 2005/55/EK irány -
el ve (2005. szep tem ber 28.) a jár mû vek haj tá sá ra hasz nált
komp resszi ós gyúj tá sú mo to rok gáz-hal maz ál la po tú
szennye zõ anyag és lég szennye zõ ré szecs ke-ki bo csá tá sa,
va la mint a jár mû vek haj tá sá ra hasz nált, föld gáz- vagy
PB-gáz üze mû kül sõ gyúj tá sú mo to rok gáz-hal maz ál la po tú 
szennye zõ anyag-ki bo csá tá sa el le ni in téz ke dé sek re vo nat -
ko zó tag ál la mi jog sza bá lyok kö ze lí té sé rõl;

b) a Bi zott ság 2005/78/EK irány el ve (2005. no vem ber
14.) a jár mû vek haj tá sá ra hasz nált sû rí té ses gyúj tá sú mo to -
rok gáz-hal maz ál la po tú szennye zõ anyag- és lég szennye -
zõ ré szecs ke-ki bo csá tá sa, va la mint a jár mû vek haj tá sá ra
hasz nált, föld gáz- vagy PB-gáz üze mû kül sõ gyúj tá sú mo -
to rok gáz-hal maz ál la po tú szennye zõ anyag-ki bo csá tá sa el -
le ni in téz ke dé sek re vo nat ko zó tag ál la mi jog sza bá lyok kö -
ze lí té sé rõl  szóló 2005/55/EK eu ró pai par la men ti és ta ná csi 
irány elv al kal ma zá sá ról és an nak I., II., III., IV. és VI. mel -
lék le té nek mó do sí tá sá ról;

c) a Bi zott ság 2006/51/EK irány el ve (2006. jú ni us 6.) a 
2005/55/EK eu ró pai par la men ti és ta ná csi irány elv I. mel -
lék le té nek, va la mint a 2005/78/EK irány elv IV. és V. mel -
lék le té nek a jár mû vek ben hasz nált ki bo csá tás csök ken tést
el len õr zõ rend sze rek re és a gáz üze mû mo to rok ra vo nat ko -
zó men tes sé gek re vo nat ko zó kö ve tel mé nye i nek a mû sza ki 
fej lõ dés hez tör té nõ hoz zá iga zí tá sa cél já ból tör té nõ mó do -
sí tá sá ról.

Dr. Ga ram he gyi Ábel s. k.,
gaz da sá gi és köz le ke dé si mi nisz té ri u mi

ál lam tit kár
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1. melléklet a 76/2006. (XI. 3.) GKM rendelethez

A közúti jármûvek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának mûszaki feltételeirõl  szóló
6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet 1. mellékletének módosítása

Az MR. 1. mel lék let 1/A. táb lá za tá nak 41. sora he lyé be a kö vet ke zõ sor lép:

[Jó vá ha gyá si kö te le zett sé gek: 1/A. táb lá zat

GÉPKOCSIKRA ÉS PÓTKOCSIKRA VONATKOZÓ JÓVÁHAGYÁSI KÖTELEZETTSÉGEK]

[MR EK (EGK) ENSZ-EGB

Mû sza ki
te rü let

A B

füg ge lék/
mel lék let
(mû sza ki
te rü let

sor szá ma)

alap-
irány elv

utol só
mó do sí tó
irány elv

elõ írás
mó do sí tá si

so ro zat

Al kal ma zá si kö te le zett ség

tí pus jó vá ha gyá si
el já rás ban 

M1 ka te gó ria

tí pus jó vá ha gyá si
el já rás ban M2, M3, 

N, O ka te gó ria

egye di en ge dé lye zé si
el já rás ban]

„A/41. 2005/55
2005/78

2005/78
2006/51

49 03 Dí zel-mo tor
emisszió + + +”

A Miniszterelnöki Hivatalt vezetõ
miniszter, a szociális és munkaügyi

miniszter, a földmûvelésügyi
és vidékfejlesztési miniszter,

a gazdasági és közlekedési miniszter,
a környezetvédelmi és vízügyi miniszter,

valamint a pénzügyminiszter
10/2006. (XI. 3.) MeHVM–

SZMM–FVM–GKM–KvVM–PM
együttes rendelete

az Európai Unió strukturális alapjaiból,
valamint Kohéziós Alapjából származó

támogatásokhoz kapcsolódó költségvetési
elõirányzatok felhasználásának

részletes szabályairól  szóló
6/2005. (III. 23.) TNM–FMM–FVM–

GKM–KvVM–PM–TNM együttes rendelet
módosításáról

Az ál lam ház tar tás ról  szóló 1992. évi XXXVIII. tör vény
(a továb biak ban: Áht.) 24.  §-a (9) be kez dé sé ben, va la mint
a 49.  §-ának o) pont já ban ka pott fel ha tal ma zás alap ján a
kö vet ke zõ ket ren del jük el:

1.  §

Az Eu ró pai Unió struk tu rá lis alap ja i ból, va la mint Ko -
hé zi ós Alap já ból szár ma zó tá mo ga tá sok hoz kap cso ló dó
költ ség ve té si elõ irány za tok fel hasz ná lá sá nak rész le tes
sza bá lya i ról  szóló 6/2005. (III. 23.) TNM–FMM–FVM–
GKM–KvVM–PM–TNM együt tes ren de let (a továb biak -
ban: R.) 1.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„1.  § E ren de let ha tá lya ki ter jed a Ma gyar Köz tár sa ság
mi nisz té ri u ma i nak fel so ro lá sá ról  szóló 2006. évi LV. tör -
vény 3.  §-ából ere dõ egyes fel ada tok vég re haj tá sá ról  szóló 
2112/2006. (VI. 28.) Korm. ha tá ro zat 1. szá mú mel lék le té -
bõl

a) a XIX. EU In teg rá ció fe je zet 2. cím 3. al cím KTK
tech ni kai se gít ség nyúj tás fe je ze ti ke ze lé sû elõ irány zat ra,
va la mint a 2. cím 27. al cím Re gi o ná lis Ope ra tív prog ram
(ROP) elõ irány za ta i ra,

b) az aláb bi fe je ze tek EU In teg rá ció cím fe je ze ti ke ze -
lé sû elõ irány za ta i ra

1. XII. Föld mû ve lés ügyi és vi dék fej lesz té si Mi nisz -
té ri um fe je zet 11. cím

2. XV. Gaz da sá gi és Köz le ke dé si Mi nisz té ri um Fe -
je zet 26. cím

3. XVI. Kör nye zet vé del mi és Víz ügyi Mi nisz té ri um 
Fe je zet 11. cím

4. XX. Ok ta tá si és Kul tu rá lis Mi nisz té ri um Fe je zet
12. cím

5. XXI. Egész ség ügyi Mi nisz té ri um Fe je zet 11. cím

6. XXVI. Szo ci á lis és Mun ka ügyi Mi nisz té ri um fe -
je zet 17. cím

7. XXXIV. Nem ze ti Ku ta tá si és Tech no ló gi ai Hi va -
tal fe je zet 4. cím,

c) a XIX. fe je zet 2. cím 1. al cím Ko hé zi ós Alap cél tar -
ta lék elõ irány zat ra,

d) a XIX. fe je zet 2. cím 4. al cím Ope ra tív prog ra mok
cél tar ta lé kai elõ irány zat ra,

e) a fe je zet rend szer ke ze ti vál to zá sai  miatt meg ál la pí -
tott új elõ irány za tok ra,

f) va la mint az ál lam ház tar tás mû kö dé si rend jé rõl  szóló
217/1998. (XII. 30.) Korm. ren de let (a továb biak ban:
Ámr.) 46.  § (5) be kez dé se alap ján meg ál la pí tott új elõ -
irány za tok ra”



2.  §

Az R. 4.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren -
del ke zés lép:

,,(1) Az 1.  §-ban meg ha tá ro zott struk tu rá lis ala pok hoz
kap cso ló dó elõ irány za tok fel hasz ná lá sa az ope ra tív prog -
ra mok nak az Eu ró pai Kö zös sé get lét re ho zó szer zõ dés
87. cikk (1) be kez dé se sze rin ti ál la mi tá mo ga tá sok ra vo -
nat ko zó an a (2)–(5) be kez dés ben meg ha tá ro zott jog sza bá -
lyok ál la mi tá mo ga tá sok nyúj tá sá nak fel té te le i re (a tá mo -
ga tá si ka te gó ri á ra, a tá mo ga tás for má já ra, a tá mo ga tás
mér té ké re, a tá mo ga tás ked vez mé nye zett je i re, az el szá -
mol ha tó költ sé gek re, a tá mo ga tás hal mo zó dás ra, il let ve az
adott tá mo ga tá si ka te gó ri á ra vo nat ko zó egye di fel té te lek -
re) vo nat ko zó ren del ke zé se i nek meg fele lõen tör tén het.”

3.  §

Az R. 6.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:
„6.  § Az 1.  § a) és b) pont já ban meg ha tá ro zott struk tu rá -

lis ala pok hoz kap cso ló dó elõ irány za tok fel hasz ná lá sa so -
rán a ren de let mel lék le té ben meg ha tá ro zott in téz ke dé sek,
il let ve kom po nen sek ese té ben, a mel lék let ben meg ha tá ro -
zott ked vez mé nye zet tek szá má ra fej lesz té si tá mo ga tás pá -
lyáz ta tás nél kül nyújt ha tó. A tá mo ga tás meg íté lé sét ez
eset ben is meg kell elõz nie a pro jekt do ku men tá ció ki dol -
go zá sá nak és ér té ke lé sé nek.”

4.  §

(1) Az R. 7.  §-a (1) be kez dé sé nek be ve ze tõ szö veg ré sze
he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(1) Az 1.  §-ban meg ha tá ro zott struk tu rá lis ala pok hoz
kap cso ló dó elõ irány za tok te kin te té ben a 2.  §-ban meg ha -
tá ro zott ha tás kö rö ket és fel ada to kat a kö vet ke zõ sze mé -
lyek lát ják el:”

(2) Az R. 7.  §-a (3) be kez dé sé nek be ve ze tõ szö veg ré sze
he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(3) Az 1.  § a), c)–d) pont ja te kin te té ben a 2.  §-ban meg -
ha tá ro zott fel ada to kat a kö vet ke zõ sze mé lyek lát ják el:”

5.  §

Az R. 8.  §-a a kö vet ke zõ (2) be kez dés sel egé szül ki, ez -
zel egy ide jû leg a 8.  § szö ve gé nek je lö lé se (1) be kez dés re
vál to zik:

„(2) Az 1.  § d) pont ban le írt cél tar ta lék te kin te té ben
amennyi ben az OP IH-nál cél tar ta lék fel hasz ná lá si igény
ke let ke zik, úgy az OP IH ve ze tõ je kez de mé nye zé sé re a
KTK IH ve ze tõ jé nek egyet ér té se mel lett a fel ügye le ti
szerv ve ze tõ je en ge dé lye zi a szük sé ges elõ irány zat-mó do -
sí tást.”

6.  §

(1) Az R. 9.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(1) E ren de let al kal ma zá sá ban a Ko hé zi ós Alap tá mo -
ga tás ból meg va ló su ló pro jek tek ese té ben éven te, il let ve új
pro jekt in dí tá sa kor, vagy már fo lya mat ban levõ pro jekt
mó do sí tá sa kor a Ko hé zi ós Alap köz re mû kö dõ szer ve zet -
nek az Ámr. 72.  § (1) be kez dés b) pont já ban elõ írt és az
Ámr. 5. szá mú mel lék le té ben rész le te zett „Fi nan szí ro zá si
Alap ok mány ISPA for rás ból/Ko hé zi ós Alap ból Szár ma zó
Tá mo ga tás sal Meg va ló su ló Pro jek tek re” do ku men tu mot
(a továb biak ban: Fi nan szí ro zá si Alap ok mány) kell a
(3) be kez dés ben fog lal tak sze rint el ké szí te ni.”

(2) Az R. 9.  §-ának (3) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(3) A Fi nan szí ro zá si Alap ok mánnyal kap cso la to san:

a) ki töl tõ: a köz re mû kö dõ szer ve zet, il let ve a ked vez -
mé nye zett ve ze tõ je ál tal ki je lölt sze mély,

b) ,,Kö te le zett ség vál la ló alá írá sa” he lyén alá író: az
5. pont ban meg je lölt elõ irány zat fö lött ren del ke zõ sze -
mély,

c) el len jegy zõ: a 10.  § (1) be kez dés b) pont já ban meg -
je lölt, a kö te le zett ség vál la lást el len jegy zõ sze mély,

d) jó vá ha gyó: az elõ irány za to kért fe le lõs mi nisz ter
vagy az ál ta la írás ban fel ha tal ma zott sze mély.”

(3) Az R. 9.  §-ának (4) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(4) Az (1) be kez dés sze rin ti ki töl tött do ku men tum
egy, a Ma gyar Ál lam kincs tár (a továb biak ban: Kincs tár) 
ál tal alá írt pél dá nyát a Kincs tár kö te les a Ko hé zi ós Alap
Irá nyí tó Ha tó sá gá nak (a továb biak ban: KA IH) meg kül -
de ni.”

7.  §

Az R. 10.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„10.  § (1) E ren de let 1.  § b) pont já ban meg je lölt XV. és
XVI. Fe je ze tek ben fog lalt, a Ko hé zi ós Alap tá mo ga tá sá -
val meg va ló su ló pro jek tek elõ irány za ta i val, va la mint a
ma rad vá nyok át adá sa kö vet kez té ben az e) pont alap ján
meg ál la pí tott új elõ irány za tok kal kap cso lat ban a 2.  §-ból
kö vet ke zõ ha tás kö rö ket és fel ada to kat a kö vet ke zõ sze mé -
lyek lát ják el:

a) kö te le zett ség vál la ló: a Fi nan szí ro zá si Alap ok mány
5. pont já ban fog lal tak nak meg fele lõen a köz re mû kö dõ
szer ve zet ve ze tõ je vagy az ál ta la írás ban ki je lölt sze mély,

b) kö te le zett ség vál la lást el len jegy zõ: a Nem ze ti Fej -
lesz té si Ügy nök ség Gaz da sá gi Igaz ga tó ja vagy az ál ta la
írás ban ki je lölt sze mély,

c) szak mai tel je sí tést iga zo ló: a Fi nan szí ro zá si Alap ok -
mány 5. pont já ban a ki töl tés kor meg je lölt sze mély,
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d) ér vé nye sí tõ: a köz re mû kö dõ szer ve zet ve ze tõ je ál tal
ki je lölt, az Ámr. 135.  § (2) be kez dé sé ben elõ írt kép zett -
ség gel ren del ke zõ sze mély,

e) utal vá nyo zást el len jegy zõ: a köz re mû kö dõ szer ve zet 
pénz ügyi ve ze tõ je vagy az ál ta la írás ban ki je lölt sze mély,

f) utal vá nyo zó: a köz re mû kö dõ szer ve zet ve ze tõ je, il -
let ve a Fi nan szí ro zá si Alap ok mány ki töl té se kor an nak
5. so rá ban meg je lölt sze mé lyek.

(2) Az (1) be kez dés ben meg je lölt elõ irány za tok kö zül a
„Ko hé zi ós Alap tá mo ga tás ból meg va ló su ló pro jek tek elõ -
ké szí té se” jog cím cso port nem tar to zik a fel adat fi nan szí -
roz ás ba vont fe je ze ti ke ze lé sû elõ irány za tok kö ré be, ezért
e jog cím cso port te kin te té ben a fel adat fi nan szí roz ás ra vo -
nat ko zó sza bá lyo kat nem kell al kal maz ni.”

8.  §

Az R. 11.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:
„11.  § Az 1.  § c) pont ban le írt cél tar ta lék te kin te té ben

amennyi ben a Ko hé zi ós Alap köz re mû kö dõ szer ve zet nél
cél tar ta lék fel hasz ná lá si igény ke let ke zik, úgy a köz re mû -
kö dõ szer ve zet ve ze tõ je kez de mé nye zé sé re a KA IH ve ze -
tõ jé nek egyet ér té se mel lett a fel ügye le ti szerv ve ze tõ je en -
ge dé lye zi a szük sé ges elõ irány zat-mó do sí tást.”

9.  §

Az R. mel lék le té nek „Re gi o ná lis Ope ra tív Prog ram”,
„Ag rár- és Vi dék fej lesz té si Ope ra tív Prog ram”, „Gaz da sá -

gi Ver seny ké pes ség Ope ra tív Prog ram”, „Kör nye zet vé de -
lem és Inf ra struk tú ra Ope ra tív Prog ram”, „KTK Tech ni kai 
se gít ség nyúj tás,” va la mint „Hu mán erõ for rás-fej lesz té si
Ope ra tív Prog ram” címû ré szei he lyé be e ren de let mel lék -
le té ben fog lal tak lép nek.

Záró rendelkezések

10.  §

E ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ 8. na pon lép ha tály ba.

11.  §

E ren de let ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg ha tá lyát vesz ti 
az R. 7.  §-ának (2) be kez dé se és (4) be kez dé se, va la mint az 
R. 9.  §-ának (2) bekezdése.

Dr. Szil vá sy György s. k., Kiss Pé ter s. k.,
a Mi nisz ter el nö ki Hi va talt ve ze tõ szo ci á lis és mun ka ügyi mi nisz ter

mi nisz ter

Gráf Jó zsef s. k., Dr. Kóka Já nos s. k.,
föld mû ve lés ügyi és vi dék fej lesz té si gaz da sá gi és köz le ke dé si

mi nisz ter mi nisz ter

Ko vács Kál mán s. k., Dr. Ve res Já nos s. k.,
kör nye zet vé del mi és víz ügyi pénz ügy mi nisz ter

mi nisz té ri u mi ál lam tit kár
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Melléklet a 10/2006. (XI. 3.) MeHVM–SZMM–FVM–GKM–KvVM–PM együttes rendelethez

Azon in téz ke dé sek, kom po nen sek, il let ve ked vez mé nye zet tek, ame lyek ese té ben, il let ve ame lyek szá má ra fej lesz té si
tá mo ga tás pá lyáz ta tás nélkül nyújtható:

Elõ irány zat
(Pri o ri tás)

In téz ke dés/kom po nens Ked vez mé nye zett

A hu mán erõ for rás-fej lesz tés 
re gi o ná lis di men zi ó já nak
erõsítése

3.1. A he lyi köz igaz ga tás és a ci vil szer ve ze tek
ka pa ci tás épí té se

Ma gyar Köz igaz ga tá si
In té zet, fõ vá ro si és me gyei
köz igaz ga tá si hivatalok

1. Kom po nens: A he lyi köz igaz ga tás ka pa ci tás épí té se
kép zé si prog ra mok révén

3.1. A he lyi köz igaz ga tás és a ci vil szer ve ze tek
ka pa ci tás épí té se

VÁTI Kht.

2. Kom po nens: A te rü let fej lesz tés ben érin tett
in téz mé nyek, va la mint a ci vil sze rep lõk ka pa ci tás épí té se
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Elõ irány zat
(Pri o ri tás)

In téz ke dés/kom po nens Ked vez mé nye zett

3.1. A he lyi köz igaz ga tás és a ci vil szer ve ze tek
ka pa ci tás épí té se

Re gi o ná lis Fej lesz té si
Ügy nök sé gek, Ba la ton
In teg rá ci ós Kht.

3. Kom po nens: Re gi o ná lis és kis tér sé gi szin tû
együtt mû kö dé sek ösztönzése

3.2. He lyi fog lal koz ta tá si kez de mé nye zé sek tá mo ga tá sa Or szá gos Fog lal koz ta tá si
Köz ala pít vány

3. Kom po nens: A he lyi fog lal koz ta tá si kez de mé nye zé sek
hosszú távú fenn tart ha tó sá gá hoz szük sé ges szak mai
ka pa ci tá sok ki épí té se és megerõsítése

3.4. Ré gió spe ci fi kus szak mai kép zé sek tá mo ga tá sa Ma gyar Ke res ke del mi és
Ipar ka ma ra, ke res ke del mi
és ipar ka ma rák

1. Kom po nens: A re gi o ná lis mun ka erõ pi a ci ke res let és
kí ná lat kö zöt ti össz hang erõsítése

3.4. Ré gió spe ci fi kus szak mai kép zé sek tá mo ga tá sa VÁTI Kht.

2. Kom po nens: Szak kép zé si és szak mai to vább kép zé si
prog ra mok le bo nyo lí tá sa

Tech ni kai se gít ség nyúj tás 4.2. ROP Tech ni kai se gít ség nyúj tás Nem ze ti Fej lesz té si
Ügy nök ség, VÁTI Kht.,
re gi o ná lis fej lesz té si
ügy nök sé gek, ROP IH

Ag rár- és Vi dék fej lesz té si Ope ra tív Prog ram, XII. FVM

Tech ni kai se gít ség nyúj tás Tech ni kai se gít ség nyúj tás Föld mû ve lés ügyi és
Vi dék fej lesz té si
Mi nisz té ri um,
Me zõ gaz da sá gi és
Vi dék fej lesz té si Hivatal

Gaz da sá gi Ver seny ké pes ség Ope ra tív Prog ram, XV. GKM

Be ru há zá sösz tön zé si
elõ irány zat

1.3. Pro-ak tív be ru há zá sösz tön zé si ta nács adás Ma gyar Be fek te té si és
Ke res ke de lem-fej lesz té si
Kht. (ITDH)

Kis- és kö zép vál lal ko zá sok
fej lesz té se elõ irány zat

2.2. Vál lal ko zói kul tú ra és is me re tek fej lesz té se /
2.2.1. Alap szin tû ta nács adás komponens

He lyi vál lal ko zói
köz pon tok

Tech ni kai se gít ség nyúj tás Tech ni kai se gít ség nyúj tás (1–2. in téz ke dés) Nem ze ti Fej lesz té si
Ügy nök ség, Nem ze ti
Ku ta tá si és Tech no ló gi ai
Hi va tal, IT In for má ci ós
Tár sa da lom Kht.,
Ku ta tás-fej lesz té si Pá lyá za ti 
és Ku ta tás hasz no sí tá si
Iro da, Ma gyar Fej lesz té si
Bank Rt., Ma gyar
Vál lal ko zás fej lesz té si Kht.,
Regionális
Támogatásközvetítõ Kht.
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Elõ irány zat
(Pri o ri tás)

In téz ke dés/kom po nens Ked vez mé nye zett

Kör nye zet vé de lem és Inf ra struk tú ra Ope ra tív Prog ram, XVI. KvVM

Kör nye zet vé del mi
elõ irány zat

1.5. Ter mé szet vé de lem és fenn tart ha tó ár víz vé de lem;

1.6. A le ve gõ szennye zés és a zaj ter he lés mérése

1.5. Nemzeti Park
Igazgatóságok, Vízügyi
Központ és
Közgyûjtemények
1.6. Környezetvédelmi,
természetvédelmi és
vízügyi felügyelõségek;
Budapest Fõváros
Önkormányzata;
Környezetvédelmi és
Vízgazdálkodási Kutató
Intézet

Kör nye zet vé de lem és Inf ra struk tú ra Ope ra tív Prog ram, XV. GKM

Köz le ke dé si inf ra struk tú ra
fej lesz té se elõ irány zat

2.1. A fõ út há ló zat mû sza ki szín vo na lá nak emelése; 2.1. Út gaz dál ko dá si és
Ko or di ná ci ós Igaz ga tó ság

2.2. Kör nye zet ba rát köz le ke dé si inf ra struk tú ra fej lesz té se 2.2. MÁV ZRt.;
Észak-Du nán tú li
Kör nye zet vé del mi és
Víz ügyi Igaz ga tó ság
(ÉDUKÖVIZIG)

Tech ni kai se gít ség nyúj tás Tech ni kai se gít ség nyúj tás Nem ze ti Fej lesz té si
Ügy nök ség, Gaz da sá gi és
Köz le ke dé si Mi nisz té ri um
KIOP KSZ, Ener gia
Köz pont Kht.,
Kör nye zet vé del mi és
Víz ügyi Mi nisz té ri um
Fejlesztési Igazgatóság

Hu mán erõ for rás-fej lesz té si Ope ra tív Program

Egész éle ten át tar tó ta nu lás 
és al kal maz ko dó ké pes ség
tá mo ga tá sa – EU forrásrész

3.1. Az egész éle ten át tar tó ta nu lás hoz szük sé ges
kész sé gek, ké pes sé gek és kom pe ten ci ák fej lesz té se /
3.1.1. Pe da gó gu sok és ok ta tá si szak ér tõk fel ké szí té se
kom pe ten cia ala pú képzés és oktatás feladataira

„Su li No va”
Köz ok ta tás-fej lesz té si és
Pe da gó gus-to vább kép zé si
Köz hasz nú Tár sa ság,
Or szá gos Köz ok ta tá si
In té zet, Edu ca tio
Társadalmi Szolgáltató Kht.

3.2. A szak kép zés tar tal mi, mód szer ta ni és szer ke ze ti
fej lesz té se /
3.2.1. Új szak kép zé si szer ke zet kialakítása

Nem ze ti Szak kép zé si
In té zet, Edu ca tio
Tár sa dal mi Szol gál ta tó
Kht., Aper tus
Közalapítvány

3.5. A fel nõtt kép zés rend sze ré nek fej lesz té se /
3.5.1. Kor sze rû fel nõtt kép zé si mód sze rek ki dol go zá sa és
alkalmazása

Nem ze ti Fel nõtt kép zé si
In té zet, Fog lal koz ta tá si
Hi va tal, Re gi o ná lis Képzõ
Központok

3.5. A fel nõtt kép zés rend sze ré nek fej lesz té se /
3.5.2. In téz mény há ló zat ki ala kí tá sa a hát rá nyos hely ze tû
fel nõt tek di gi tá lis ok ta tá sá nak és szak mai kép zé sé nek
tá mo ga tá sá ra és foglalkoztatásuk elõsegítésére

Aper tus Köz ala pít vány

3.5. A fel nõtt kép zés rend sze ré nek fej lesz té se /
3.5.3. Lépj egyet elõre

Fog lal koz ta tá si Hi va tal
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Elõ irány zat
(Pri o ri tás)

In téz ke dés/kom po nens Ked vez mé nye zett

Egész éle ten át tar tó ta nu lás 
és al kal maz ko dó ké pes ség
tá mo ga tá sa –
Ha zai társ fi nan szí ro zás

3.1. Az egész éle ten át tar tó ta nu lás hoz szük sé ges
kész sé gek, ké pes sé gek és kom pe ten ci ák fej lesz té se /
3.1.1. Pe da gó gu sok és ok ta tá si szak ér tõk fel ké szí té se
kom pe ten cia ala pú képzés és oktatás feladataira

„Su li No va”
Köz ok ta tás-fej lesz té si és
Pe da gó gus-to vább kép zé si
Köz hasz nú Tár sa ság,
Or szá gos Köz ok ta tá si
In té zet, Edu ca tio
Társadalmi Szolgáltató Kht.

3.2. A szak kép zés tar tal mi, mód szer ta ni és szer ke ze ti
fej lesz té se /
3.2.1. Új szak kép zé si szer ke zet kialakítása

Nem ze ti Szak kép zé si
In té zet, Edu ca tio
Tár sa dal mi Szol gál ta tó
Kht., Aper tus
Közalapítvány

3.5. A fel nõtt kép zés rend sze ré nek fej lesz té se /
3.5.1. Kor sze rû fel nõtt kép zé si mód sze rek ki dol go zá sa és
alkalmazása

Nem ze ti Fel nõtt kép zé si
In té zet, Fog lal koz ta tá si
Hi va tal, Re gi o ná lis Képzõ
Központok

3.5. A fel nõtt kép zés rend sze ré nek fej lesz té se /
3.5.2. In téz mény há ló zat ki ala kí tá sa a hát rá nyos hely ze tû
fel nõt tek di gi tá lis ok ta tá sá nak és szak mai kép zé sé nek
tá mo ga tá sá ra és foglalkoztatásuk elõsegítésére

Aper tus Köz ala pít vány

3.5. A fel nõtt kép zés rend sze ré nek fej lesz té se /
3.5.3. Lépj egyet elõre

Fog lal koz ta tá si Hi va tal

Ak tív mun ka erõ pi a ci
po li ti kák tá mo ga tá sa –
EU forrásrész

1.1. A mun ka nél kü li ség meg elõ zé se és ke ze lé se /
1.1.1. Mun ka nél kü li és inak tív sze mé lyek tar tós
mun ka nél kü li vé vá lá sá nak meg elõ zé se, mun ka erõ pi a ci
integrációjuk elõsegítése

Fõ vá ro si és me gyei
mun ka ügyi köz pon tok

1.2. ÁFSZ mo der ni zá ci ó ja /
1.2.1. ÁFSZ mo der ni zá ci ó ja

1.2. Fog lal koz ta tá si Hi va tal, 
to váb bá fõ vá ro si és me gyei
mun ka ügyi központok

Ak tív mun ka erõ pi a ci
po li ti kák tá mo ga tá sa –
Ha zai társ fi nan szí ro zás

1.1. A mun ka nél kü li ség meg elõ zé se és ke ze lé se / Fõ vá ro si és me gyei
mun ka ügyi köz pon tok

1.1.1. Mun ka nél kü li és inak tív sze mé lyek tar tós
mun ka nél kü li vé vá lá sá nak meg elõ zé se, mun ka erõ pi a ci
in teg rá ci ó juk elõsegítése

1.2. ÁFSZ mo der ni zá ci ó ja /
1.2.1. ÁFSZ mo der ni zá ci ó ja

1.2. Fog lal koz ta tá si Hi va tal, 
to váb bá fõ vá ro si és me gyei
mun ka ügyi központok

Tár sa dal mi ki re kesz tés
el le ni küz de lem a
mun ka erõ pi ac ra tör té nõ
be lé pés se gít sé gé vel –
EU forrásrész

2.1. Hát rá nyos hely ze tû ta nu lók esély egyen lõ sé gé nek
biz to sí tá sa az ok ta tá si rendszerben /

„Su li No va”
Köz ok ta tás-fej lesz té si és
Pe da gó gus-to vább kép zé si
Köz hasz nú Társaság

2.1.1. A hát rá nyos hely ze tû, el sõ sor ban a roma és sa já tos
ne ve lé si igé nyû gyer me kek, ta nu lók ok ta tá sá ban érin tett
szak em be rek kép zé se, az in teg rá ci ós ok ta tás sal
kap cso la tos oktatási programok kifejlesztése

2.2. A tár sa dal mi be fo ga dás elõ se gí té se a szo ci á lis
te rü le ten dol go zó szak em be rek kép zé sé vel, va la mint a
szo ci á lis és mun ka ügyi szol gál ta tá sok együtt mû kö dé si
modelljének kidolgozásával

Nem ze ti Csa lád- és
Szo ci ál po li ti kai In té zet,
Fog lal koz ta tá si Hivatal
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Elõ irány zat
(Pri o ri tás)

In téz ke dés/kom po nens Ked vez mé nye zett

Tár sa dal mi ki re kesz tés
el le ni küz de lem a
mun ka erõ pi ac ra tör té nõ
be lé pés se gít sé gé vel –
Ha zai társfinanszírozás

2.1. Hát rá nyos hely ze tû ta nu lók esély egyen lõ sé gé nek
biz to sí tá sa az ok ta tá si rend szer ben /
2.1.1. A hát rá nyos hely ze tû, el sõ sor ban a roma és sa já tos
ne ve lé si igé nyû gyer me kek, ta nu lók ok ta tá sá ban érin tett
szak em be rek kép zé se, az in teg rá ci ós ok ta tás sal
kapcsolatos oktatási programok kifejlesztése

„Su li No va”
Köz ok ta tás-fej lesz té si és
Pe da gó gus-to vább kép zé si
Köz hasz nú Társaság

2.2. A tár sa dal mi be fo ga dás elõ se gí té se a szo ci á lis
te rü le ten dol go zó szak em be rek kép zé sé vel, va la mint a
szo ci á lis és mun ka ügyi szol gál ta tá sok együtt mû kö dé si
modelljének kidolgozásával

Nem ze ti Csa lád- és
Szo ci ál po li ti kai In té zet,
Fog lal koz ta tá si Hivatal

Az ok ta tá si, szo ci á lis és
egész ség ügyi inf ra struk tú ra
fej lesz té se – EU forrásrész

4.3. Egész ség ügyi inf ra struk tú ra fej lesz té se az el ma ra dott 
ré gi ók ban /
4.3.1. Re gi o ná lis egész ség cent rum mo dell in téz mény
létrehozása

Deb re ce ni Egye tem Or vos
és Egész ség tu do má nyi
Centrum

Az ok ta tá si, szo ci á lis és
egész ség ügyi inf ra struk tú ra
fej lesz té se – 
Ha zai társ fi nan szí ro zás

4.3. Egész ség ügyi inf ra struk tú ra fej lesz té se az el ma ra dott 
ré gi ók ban /
4.3.1. Re gi o ná lis egész ség cent rum mo dell in téz mény
létrehozása

Deb re ce ni Egye tem Or vos
és Egész ség tu do má nyi
Centrum

Tech ni kai se gít ség nyúj tás – 
EU for rás rész

Tech ni kai se gít ség nyúj tás Szo ci á lis és Mun ka ügyi
Mi nisz té ri um, Nem ze ti
Fej lesz té si Ügy nök ség,
Eu ró pai Szo ci á lis Alap
Kht., Fog lal koz ta tá si
Hi va tal, OM Alap ke ze lõ
Igaz ga tó sá ga, EüM
Struk tu rá lis Ala pok
Programiroda, Magyar
Államkincstár

Tech ni kai se gít ség nyúj tás – 
Ha zai társ fi nan szí ro zás

Tech ni kai se gít ség nyúj tás Szo ci á lis és Mun ka ügyi
Mi nisz té ri um,
Nem ze ti Fej lesz té si
Ügy nök ség,
Eu ró pai Szo ci á lis Alap
Kht., Fog lal koz ta tá si
Hi va tal, OM Alap ke ze lõ
Igaz ga tó sá ga, EüM
Struk tu rá lis Ala pok
Programiroda, Magyar
Államkincstár



A Miniszterelnöki Hivatalt vezetõ miniszter,
valamint a gazdasági és közlekedési

miniszter
11/2006. (XI. 3.) MeHVM–GKM

együttes rendelete

a Gazdasági Versenyképesség Operatív 
Program végrehajtásában közremûködõ

szervezetek kijelölésérõl  szóló
15/2004. (II. 16.) GKM–IHM–OM–PM–TNM

együttes rendelet módosításáról

Az Eu ró pai Unió struk tu rá lis alap ja i ból és a Ko hé zi ós
Alap já ból szár ma zó tá mo ga tá sok ha zai fel hasz ná lá sá ért
fe le lõs in téz mé nyek rõl  szóló 1/2004. (I. 5.) Korm. ren de let 
33.  § (3) be kez dé sé nek b) pont já ban ka pott fel ha tal ma zás
alap ján a kö vet ke zõ ket ren del jük el:

1.  §

A Gaz da sá gi Ver seny ké pes ség Ope ra tív Prog ram vég -
re haj tá sá ban köz re mû kö dõ szer ve ze tek ki je lö lé sé rõl  szóló 
15/2004. (II. 16.) GKM–IHM–OM–PM–TNM együt tes
ren de let (a továb biak ban: R.) 1.  §-a he lyé be a következõ
rendelkezés lép:

„1.  § A Mi nisz ter el nö ki Hi va talt ve ze tõ mi nisz ter mint a 
Gaz da sá gi Ver seny ké pes ség Ope ra tív Prog ram (a továb -
biak ban: GVOP) fel ügye le té ért felelõs miniszter

a) a Re gi o ná lis Tá mo ga tás Köz ve tí tõ Köz hasz nú Tár -
sa sá got a GVOP 1. Be ru há zá sösz tön zé si pri o ri tás 1.1. ipa -
ri és szol gál ta tói szek tor ver seny ké pes sé gé nek fej lesz té se
in téz ke dé sén be lül az 1.1.3. „Be szál lí tói in teg rá to rok szá -
má nak nö ve lé se és megerõsítésük” programkomponens
végrehajtására,

b) az IT In for má ci ós Tár sa da lom In for ma ti kai és Táv -
köz lé si Szol gál ta tó Köz hasz nú Tár sa sá got a GVOP 4. In -
for má ci ós tár sa da lom- és gaz da ság fej lesz tés pri o ri tás va -
la mennyi intézkedése végrehajtására,

c) a Vál lal ko zói Tá mo ga tás köz ve tí tõ zrt.-t a GVOP
1.1.3. „Be szál lí tói in teg rá to rok szá má nak nö ve lé se és
meg erõ sí té sük” kom po nen sé hez kö tõ dõ pá lyá zat ke ze lés -
sel kap cso la tos fel ada tok, va la mint az 1.3.1. „Pro-ak tív
Be ru há zás-ösz tön zé si ta nács adás” kom po nens dön tés-elõ -
ké szí té si, szer zõ dés kö té si és szer zõ dés mó do sí tá si fel ada -
tok ki vé te lé vel a 1. „Be ru há zás-ösz tön zés” pri o ri tás in téz -
ke dé se i nek vég re haj tá sá ra,

d) a Ma gyar Vál lal ko zás fej lesz té si Köz hasz nú Tár sa -
sá got a Gaz da sá gi Ver seny ké pes ség Ope ra tív Prog ram
2. Kis- és kö zép vál lal ko zá sok fej lesz té se pri o ri tás va la -
mennyi in téz ke dé se vég re haj tá sá ra,

e) a Ku ta tás fej lesz té si Pá lyá za ti és Ku ta tás hasz no sí tá si
Iro dát a GVOP 3. Ku ta tás fej lesz tés, in no vá ció pri o ri tás
va la mennyi in téz ke dé se vég re haj tá sá ra,
a struk tu rá lis ala pok köz re mû kö dõ szer ve ze te ként
(a továb biak ban: SA köz re mû kö dõ szer ve zet) je lö li ki.”

2.  §

Az R. 2.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren -
del ke zés lép:

„(1) Az 1.  § a)–e) pont ja i ban meg je lölt SA köz re mû kö -
dõ szer ve ze tek kö te le zett sé ge it a (2)–(8) be kez dé sek ha tá -
roz zák meg.”

3.  §

Az R. 2.  §-ának (8) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren -
del ke zés lép:

„(8) A GVOP Irá nyí tó Ha tó ság kü lön jog sza bály ban
fog lal tak nak meg fe le lõ en e ren de let 3.  §-ának (1) be kez -
dé sé ben meg ha tá ro zott meg ál la po dás ke re té ben a pénz -
ügyi le bo nyo lí tás sal és szám vi tel lel kap cso la tos fel ada to -
kat az 1.  § b)–e) pont ja i ban meg ha tá ro zott SA köz re mû kö -
dõ szer ve ze tek re ru ház za át. En nek ke re té ben az SA köz -
re mû kö dõ szer ve zet be fo gad ja a ki fi ze tés igény lé si ké rel -
me ket, a tel je sí tést iga zo ló szám lá kat, a szám lák hoz kap -
cso ló dó do ku men tu mo kat, iga zol ja a tel je sí tést, to váb bá
meg kül di az át uta lá si meg bí zá so kat a Ma gyar Ál lam kincs -
tár ré szé re.”

4.  §

Az R. 3.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren -
del ke zés lép:

„(1) Az SA köz re mû kö dõ szer ve zet nek a GVOP vég -
re haj tá sá val kap cso la tos fel ada ta i ról, va la mint azok
vég re haj tá sá ról a Nem ze ti Fej lesz té si Ügy nök ség és a
köz re mû kö dõi fel ada tok el lá tá sá hoz szük sé ges pénz -
ügyi esz kö zö ket az 5.  § sze rint biz to sí tó mi nisz té ri um az 
SA köz re mû kö dõ szer ve ze tek kel meg ál la po dást köt. A
GVOP vég re haj tá sa so rán al kal ma zan dó el já rá si sza bá -
lyo kat a Meg ál la po dás mel lék le tét ké pe zõ el já rás rend
tar tal maz za.”

5.  §

Az R. 5.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:
„5.  § (1) A köz re mû kö dõi fel ada tok el lá tá sá hoz szük sé -

ges pénz ügyi esz kö zö ket 2006. évben
a) az 1.  § a)–d) pont ja i ban meg ha tá ro zott SA köz re mû -

kö dõ szer ve zet szá má ra a Gaz da sá gi és Köz le ke dé si Mi -
nisz té ri um fejezetébõl,

b) az 1.  § e) pont já ban meg ha tá ro zott SA köz re mû kö dõ 
szer ve zet szá má ra a Nem ze ti Ku ta tá si és Tech no ló gi ai Hi -
va tal fe je ze te terhére 
kell biz to sí ta ni.

(2) A GVOP Irá nyí tó Ha tó ság a GVOP tech ni kai se gít -
ség nyúj tás elõ irány zat ból az SA köz re mû kö dõ szer ve ze -
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tek szá má ra ki egé szí tõ for rást bo csát hat ren del ke zés re. A
GVOP tech ni kai se gít ség nyúj tás elõ irány zat ból mû kö dé si
célú ki adá sok fi nan szí ro zá sá hoz az 1.  § b)–e) pont ja i ban
meg ha tá ro zott köz re mû kö dõ szer ve ze tek ré szé re nyújt ha -
tó ki egé szí tõ tá mo ga tás.”

6.  §

Az R. 6.  §-ának (2) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren -
del ke zés lép:

„(2) E ren de let al kal ma zá sá ban prog ram kom po nens: az
Eu ró pai Unió ál tal nyúj tott egyes pénz ügyi tá mo ga tá sok
fel hasz ná lá sá val meg va ló su ló, és egyes nem zet kö zi meg -
ál la po dá sok alap ján fi nan szí ro zott prog ra mok mo ni tor ing
rend sze ré nek ki ala kí tá sá ról és mû kö dé sé rõl  szóló
102/2006. (IV. 28.) Korm. ren de let 2.  §-a (2) be kez dé sé -
nek a) pont já ban, va la mint a Ta nács struk tu rá lis ala pok ra
vo nat ko zó ál ta lá nos ren del ke zé sek meg ál la pí tá sá ról  szóló
1260/1999/EK ren de le té ben meg ha tá ro zott in téz ke dé sen
be lül az adott te rü let hez tar to zó ha son ló tá mo ga tá si konst -
ruk ci ók összes sé ge.”

7.  §

(1) Azon fel ada tok hoz kap cso ló dó jo gok és kö te le zett -
sé gek te kin te té ben, ame lye ket e ren de let, va la mint az R.
3.  § (1) be kez dé se alap ján kö tött meg ál la po dás a Vál lal ko -
zói Tá mo ga tás köz ve tí tõ zrt. fel adat kö ré be utal, a Vál lal -
ko zói Tá mo ga tás köz ve tí tõ zrt. a Ma gyar Fej lesz té si Bank
Rész vény tár sa ság jog utód ja.

(2) A GVOP 1.1.3. „Be szál lí tói in teg rá to rok szá má -
nak nö ve lé se és meg erõ sí té sük” kom po nens, va la mint
az 1.3.1. „Pro-ak tív Be ru há zás-ösz tön zé si ta nács adás”
kom po nens ki vé te lé vel a 1. „Be ru há zás-ösz tön zés”
 prioritás in téz ke dé sei ke re té ben meg hir de tett pá lyá za -
tok ked vez mé nye zett je i vel kö tött tá mo ga tá si szer zõ dé -
sek ben a Ma gyar Fej lesz té si Bank Rész vény tár sa ság he -
lyé be jog utód ként a Vál lal ko zói Tá mo ga tás köz ve tí tõ
zrt. lép.

(3) A jog utód lás sal érin tett tá mo ga tás köz ve tí té si fel ada -
tok fo lya ma tos el lá tá sá nak biz to sí tá sa ér de ké ben a Vál lal -
ko zói Tá mo ga tás köz ve tí tõ zrt. tá mo ga tás ke ze lé si te vé -
keny sé ge meg kez dé sé nek fel té te le it a Ma gyar Fej lesz té si
Bank Rész vény tár sa ság ha la dék ta la nul biz to sí ta ni köteles.

8.  §

(1) Ez a ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ har ma dik na pon
lép ha tály ba.

(2) A ren de let hatályba lépésével egy ide jû leg az R.
4.  §-a ha tá lyát vesz ti.

9.  §

Ez a ren de let az Eu ró pai Bi zott ság nak a struk tu rá lis ala -
pok ke re té ben nyúj tott tá mo ga tá sok irá nyí tá si és el len õr -
zé si rend sze rei te kin te té ben az 1260/1999/EK ta ná csi ren -
de let vég re haj tá sa rész le tes sza bá lya i ról  szóló
438/2001/EK ren de let vég re haj tá sá hoz szük sé ges ren del -
ke zé se ket ál la pít meg.

Dr. Szil vá sy György s. k., Dr. Kóka Já nos s. k.,
a Mi nisz ter el nö ki Hi va talt ve ze tõ gaz da sá gi és köz le ke dé si

 mi nisz ter  mi nisz ter

 III. rész HATÁROZATOK

A Köz tár sa sá gi El nök
ha tá ro za tai

A Köztársasági Elnök
194/2006. (XI. 3.) KE

határozata

kitüntetés adományozásáról

Az Al kot mány 30/A.  § (1) be kez dé se j) pont ja, va la mint 
a Ma gyar Köz tár sa ság ki tün te té se i rõl  szóló 1991. évi
XXXI. tör vény 2.  § (1) be kez dé se alap ján a mi nisz ter el nök 
elõ ter jesz tésére a

MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI ÉRDEMREND
NAGYKERESZTJE A LÁNCCAL

(polgári tagozata)

ki tün te tést ado má nyo zom

az 1956. évi for ra da lom és sza bad ság harc támogatá -
sáért, va la mint az oszt rák–ma gyar kap cso la tok ápo lá sa ér -
de ké ben vég zett te vé keny sé ge el is me ré se ként dr. He inz
Fis cher-nek, az Oszt rák Köz tár sa ság szö vet sé gi el nö ké -
nek.

Bu da pest, 2006. áp ri lis 4.

Só lyom Lász ló s. k.,
köz tár sa sá gi el nök

El len jegy zem:

Bu da pest, 2006. áp ri lis 6.

Gyur csány Fe renc s. k.,
mi nisz ter el nök

KEH ügy szám: VII-2/1633/2006.
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A Köztársasági Elnök
195/2006. (XI. 3.) KE

határozata

kitüntetés adományozásáról

Az Al kot mány 30/A.  § (1) be kez dé se j) pont ja, va la mint 
a Ma gyar Köz tár sa ság ki tün te té se i rõl  szóló 1991. évi
XXXI. tör vény 2.  § (1) be kez dé se alap ján az egész ség ügyi
mi nisz ter elõ ter jesz tésére, ered mé nyes mun ká ja el is me ré -
se ként

dr. Gritz Ar nold né nak, a Bu da pest XVII. ker. Ön kor -
mány zat Egész ség ügyi Szol gá lat ta ná cso sá nak, egész ség -
ne ve lõ nek a

MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI ARANY
ÉRDEMKERESZT
(polgári tagozata);

dr. Ken de Jó zsef nek, a ta ta bá nyai Szent Bor bá la Kór ház 
ny. bá nya or vo sá nak, üzem or vos nak,

dr. Sztoj csev Ste fán nak, a Veszp rém Me gyei Csol no ky
Fe renc Kór ház-Ren de lõ in té zet fõ or vo sá nak a

MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI EZÜST
ÉRDEMKERESZT
(polgári tagozata)

ki tün te tést ado má nyo zom.

Bu da pest, 2006. ok tó ber 10.

Só lyom Lász ló s. k.,
köz tár sa sá gi el nök

El len jegy zem:

Dr. Mol nár La jos s. k.,
egész ség ügyi mi nisz ter

KEH ügy szám: VII-2/4337/2006.

A Köztársasági Elnök
196/2006. (XI. 3.) KE

határozata

kitüntetés adományozásáról

Az Al kot mány 30/A.  § (1) be kez dé se j) pont ja, va la mint 
a Ma gyar Köz tár sa ság ki tün te té se i rõl  szóló 1991. évi
XXXI. tör vény 2.  § (1) be kez dé se alap ján a gaz da sá gi és

köz le ke dé si mi nisz ter elõ ter jesz tésére, ered mé nyes mun -
ká ja el is me ré se ként

Gás pár Má tyás nak, a Ma gyar Te le ház Szö vet ség tisz te -
let be li el nö ké nek,

dr. Kiss Már tá nak, a Gaz da sá gi és Köz le ke dé si Mi nisz -
té ri um Köz gaz da sá gi Fõ osz tá lya ve ze tõ-fõ ta ná cso sá nak,

dr. Schmi deg Iván nak, a Nem ze ti Hír köz lé si Ha tó ság ta -
nács adó já nak,

dr. Sza kál Lász ló nak, az EDS Ma gyar or szág Kft. ügy -
ve ze tõ igaz ga tó já nak a

MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI ARANY
ÉRDEMKERESZT
(polgári tagozata);

dr. Nyev ri kel Emí li á nak, a köz gaz da ság tu do mány kan -
di dá tu sá nak, a Nem ze ti Hír köz lé si Ha tó ság Ta ná csa tag já -
nak a

MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI EZÜST
ÉRDEMKERESZT
(polgári tagozata)

ki tün te tést ado má nyo zom.

Bu da pest, 2006. ok tó ber 10.

Só lyom Lász ló s. k.,
köz tár sa sá gi el nök

El len jegy zem:

Dr. Kóka Já nos s. k.,
gaz da sá gi és köz le ke dé si mi nisz ter

KEH ügy szám: VII-2/4338/2006.

A Köztársasági Elnök
197/2006. (XI. 3.) KE

határozata

kitüntetés adományozásáról

Az Al kot mány 30/A.  § (1) be kez dé se j) pont ja, va la mint 
a Ma gyar Köz tár sa ság ki tün te té se i rõl  szóló 1991. évi
XXXI. tör vény 2.  § (1) be kez dé se alap ján a hon vé del mi
mi nisz ter elõ ter jesz tésére, ered mé nyes mun ká ja el is me ré -
se ként
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Györ ki György al ez re des nek, az MH Szá raz föl di Pa -
rancs nok sá ga Had mû ve le ti és Ki kép zé si Fõ nök ség ki -
emelt fõ tiszt jé nek,

dr. Ko bol ka Ist ván ez re des nek, az MK Ka to nai Biz ton -
sá gi Hi va tal Ok ta tá si Fõ osz tá lya ve ze tõ jé nek,

Mor vai Ist ván nyug ál lo má nyú ez re des nek, az MK Ka -
to nai Fel de rí tõ Hi va tal Fõ igaz ga tói Iro da ve ze tõ jé nek,

Nyer ges La jos Ká roly ez re des nek, a HM HVK Mû ve le ti 
Fõ cso port fõ nök ség Köz pon ti Ügye le ti Osz tá lya ve ze tõ jé -
nek a

MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI EZÜST
ÉRDEMKERESZT
(katonai tagozata)

ki tün te tést ado má nyo zom.

Bu da pest, 2006. ok tó ber 10.

Só lyom Lász ló s. k.,
köz tár sa sá gi el nök

El len jegy zem:

Bu da pest, 2006. ok tó ber 16.

Dr. Sze ke res Imre s. k.,
hon vé del mi mi nisz ter

KEH ügy szám: VII-2/4339/2006.

A Köztársasági Elnök
198/2006. (XI. 3.) KE

határozata

kitüntetés adományozásáról

Az Al kot mány 30/A.  § (1) be kez dé se j) pont ja, va la mint 
a Ma gyar Köz tár sa ság ki tün te té se i rõl  szóló 1991. évi
XXXI. tör vény 2.  § (1) be kez dé se alap ján az igaz ság ügyi
és ren dé sze ti mi nisz ter elõ ter jesz té sé re, ered mé nyes mun -
ká ja el is me ré se ként

Hor váth Sán dor né nak, a Zala Me gyei Bí ró ság tiszt vi se -
lõ jé nek,

dr. La ka tos Jó zsef nek, a BM Köz pon ti Kór ház és In téz -
mé nyei III. Bel gyó gyá szat-Kar di o ló gi ai Osz tály fõ or vo sá -
nak,

Tóth Sán dor nak, az Igaz ság ügyi és Ren dé sze ti Mi nisz -
té ri um bel sõ el len õré nek a

MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI ARANY
ÉRDEMKERESZT
(polgári tagozata);

Lé vai Já nos r. ez re des nek, a BM RSZVSZ 3. Fõ osz tá lya 
ve ze tõ jé nek,

dr. Sü völ tõs Mi hály rend õr or vos ez re des nek, a Haj -
dú-Bi har Me gyei Rend õr-fõ ka pi tány ság Hi va ta la Egész -
ség ügyi Osz tá lya ve ze tõ jé nek,

Sza bó Já nos ha tár õr al ez re des nek, a Nyír bá to ri Ha tár õr
Igaz ga tó ság gaz da sá gi igaz ga tó-he lyet te sé nek a

MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI ARANY
ÉRDEMKERESZT
(katonai tagozata);

Csor ba Györ gyi nek, a Pest Me gyei Bí ró ság ügy in té zõ -
jé nek,

Heim Im ré né nek, a Sza bolcs-Szat már-Be reg Me gyei
Bí ró ság cso port ve ze tõ jé nek,

Mis ko vics Ist ván né nak, az Or szá gos Igaz ság szol gál ta -
tá si Ta nács Hi va ta la tiszt vi se lõ jé nek,

dr. Mo no ri György nek, az Igaz ság ügyi Szak ér tõi és Ku -
ta tó In té ze tek Bu da pes ti Mû sza ki, Könyv és Adó szak ér tõi
In té ze te köz le ke dé si mû sza ki igaz ság ügyi szak ér tõ jé nek,

Nagy né Lun ger Évá nak, az Or szá gos Atom ener gia Hi -
va tal fõ osz tály ve ze tõ jé nek,

Pa u er Jó zsef né nek, a Nóg rád Me gyei Bí ró ság tiszt vi se -
lõ jé nek,

Pos ta Sá rá nak, a Fõ vá ro si Bí ró ság tiszt vi se lõ jé nek a

MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI EZÜST
ÉRDEMKERESZT
(polgári tagozata);

Ba lá zsy Ist ván rend õr al ez re des nek, a Bor sod-Aba új-
Zemp lén Me gyei Rend õr-fõ ka pi tány ság Köz biz ton sá gi
Szer vek Köz le ke dés ren dé sze ti Osz tá lya ve ze tõ jé nek,

Ko van Já nos rend õr al ez re des nek, a Táv köz lé si Szol gá -
lat fõ igaz ga tó-he lyet te sé nek a

MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI EZÜST
ÉRDEMKERESZT
(katonai tagozata);

Bog dán Im ré né nek, a Nagy kõ rö si Vá ro si Bí ró ság iro da -
ve ze tõ jé nek,

Már ton La jos né nak, a Szent esi Vá ro si Bí ró ság tiszt vi -
se lõ jé nek,

Már ton Zol tán nyug ál lo má nyú pol gár õr nek, az Or szá -
gos Pol gár õr Szö vet ség Fel ügye lõ Bi zott sá ga el nö ké nek,
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Ráz só né Sü ve ges Esz ter nek, a Bé ké si Vá ro si Bí ró ság
tiszt vi se lõ jé nek,

Vö rös Gé zá né nak, az Or szá gos Igaz ság szol gál ta tá si Ta -
nács Hi va ta la tiszt vi se lõ jé nek a

MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI BRONZ
ÉRDEMKERESZT
(polgári tagozata)

ki tün te tést ado má nyo zom.

Bu da pest, 2006. ok tó ber 10.

Só lyom Lász ló s. k.,
köz tár sa sá gi el nök

El len jegy zem:

Bu da pest, 2006. ok tó ber 13.

Dr. Pet ré tei Jó zsef s. k.,
igaz ság ügyi és ren dé sze ti mi nisz ter

KEH ügy szám: VII-2/4340/2006.

A Köztársasági Elnök
199/2006. (XI. 3.) KE

határozata

kitüntetés adományozásáról

Az Al kot mány 30/A.  § (1) be kez dé se j) pont ja, va la mint 
a Ma gyar Köz tár sa ság ki tün te té se i rõl  szóló 1991. évi
XXXI. tör vény 2.  § (1) be kez dé se alap ján a kör nye zet vé -
del mi és víz ügyi mi nisz ter elõ ter jesz té sé re, ered mé nyes
mun ká ja el is me ré se ként

dr. Ta kács Mar git nak, az Or szá gos Kör nye zet vé del mi,
Ter mé szet vé del mi és Víz ügyi Fõ fel ügye lõ ség fõ osz tály -
ve ze tõ jé nek a

MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI ARANY
ÉRDEMKERESZT
(polgári tagozata);

Ba gyu ra Já nos nak, a Ma gyar Ma dár ta ni és Ter mé szet -
vé del mi Egye sü let prog ram ve ze tõ jé nek, ra ga do zó ma -
dár-vé del mi szak osz tály tit ká rá nak,

Har kay Má té nak, épí tõ mér nök nek, a Nyu gat-du nán tú li
Kör nye zet vé del mi és Víz ügyi Igaz ga tó ság Kis-Ba la ton
Üzem mér nök ség nyu gal ma zott ve ze tõ jé nek,

Nagy Sán dor nak, víz el lá tás-csa tor ná zá si üzem mér nök -
nek, az Észak-ma gyar or szá gi Kör nye zet vé del mi és Víz ügyi 
Igaz ga tó ság Sá ros pa ta ki Sza kasz mér nök ség ve ze tõ jé nek,

Sámi La jos nak, gé pész mér nök nek, a Ti szán tú li Kör nye -
zet vé del mi, Ter mé szet vé del mi és Víz ügyi Fel ügye lõ ség
Le ve gõ- és Zaj vé del mi Osz tály osz tály ve ze tõ jé nek,

Tolcs vai Ró zsa Ilo ná nak, ge o ló gus nak, a Kö zép-Du na-
völ gyi Kör nye zet vé del mi, Ter mé szet vé del mi és Víz ügyi
Fel ügye lõ ség mû sza ki igaz ga tó-he lyet te sé nek,

Tol nay Zsu zsá nak, az Agg te le ki Nem ze ti Park Igaz ga -
tó ság Ide gen for gal mi Osz tá lya ve ze tõ jé nek a

MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI EZÜST
ÉRDEMKERESZT
(polgári tagozata);

Barcs Sán dor né nak, épí tõ mér nök nek, víz épí tõ szak -
mér nök nek, a Kö zép-Ti sza-vi dé ki Kör nye zet vé del mi és
Víz ügyi Igaz ga tó ság Víz ren de zé si, Víz hasz no sí tá si és
Tár su la ti Osz tá lya ve ze tõ jé nek a

MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI BRONZ
ÉRDEMKERESZT
(polgári tagozata)

ki tün te tést ado má nyo zom.

Bu da pest, 2006. ok tó ber 10.

Só lyom Lász ló s. k.,
köz tár sa sá gi el nök

El len jegy zem:

Bu da pest, 2006. ok tó ber 16.

Dr. Per sá nyi Mik lós s. k.,
kör nye zet vé del mi és víz ügyi mi nisz ter

KEH ügy szám: VII-2/4341/2006.

A Köztársasági Elnök
200/2006. (XI. 3.) KE

határozata

kitüntetés adományozásáról

Az Al kot mány 30/A.  § (1) be kez dé se j) pont ja, va la mint 
a Ma gyar Köz tár sa ság ki tün te té se i rõl  szóló 1991. évi
XXXI. tör vény 2.  § (1) be kez dé se alap ján a kül ügy mi nisz -
ter elõ ter jesz tésére, ered mé nyes mun ká ja el is me ré se ként
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Au re lio Lon go ni-nak, ny. lu ga noi vá ro si kép vi se lõ nek
(sváj ci ál lam pol gár),

Fe rencz Béla Er vin nek, fe ren ces-ren di szer ze tes nek (ro -
mán ál lam pol gár),

Hefty Lász ló né nak, a Bu e nos Ai res-i Ma gyar Evan gé li -
kus Gyü le ke zet Pres bi té ri u ma el nö ké nek (ar gen tín ál lam -
pol gár),

Ke le men Kál mán And rás nak, az RMDSZ Ke resz tény -
de mok ra ta Plat form ja el nö ké nek (ro mán ál lam pol gár),

Kocz ka György nek, a bu ka res ti köz szol gá la ti te le ví zió
ma gyar adá sa szer kesz tõ jé nek (ro mán ál lam pol gár),

Páll La jos nak, fes tõ mû vész, köl tõ nek (ro mán ál lam pol -
gár),

Pap Iván nak, mér nök, egye sü le ti ve ze tõ nek (svéd ál -
lam pol gár),

Ta de usz Ro kic ki-nak, kar mes ter nek (len gyel ál lam pol -
gár),

Ta tár (Pé ter fy) Irén nek, nyu gal ma zott ta nár nak (ro mán
ál lam pol gár),

Ti bor Ad ler nek, a Né met or szá gi Szö vet sé gi Köz tár sa -
ság bu da pes ti nagy kö vet sé ge nyu gal ma zott ta ná cso sá nak
(né met ál lam pol gár),

Vol cins chi Ra o ul-nak (ro mán ál lam pol gár),

We ro ni ka Wy soc ka-nak, a Len gyel–Ma gyar Ba rá ti Tár -
sa ság (Lesz no) el nö ké nek (len gyel ál lam pol gár) a

MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI ARANY
ÉRDEMKERESZT
(polgári tagozata);

An ders Eng man-nak, fény ké pész nek (svéd ál lam pol -
gár),

Pál de ák Gé zá nak, egye sü le ti ve ze tõ nek (svéd ál lam pol -
gár),

Tá bo ro si Már tá nak, a Kül ügy mi nisz té ri um volt mun ka -
tár sá nak,

Te re sa Sa dows ka-nak, a Len gyel–Ma gyar Ba rá ti Tár sa -
ság tit ká rá nak (len gyel ál lam pol gár) a

MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI EZÜST
ÉRDEMKERESZT
(polgári tagozata)

ki tün te tést ado má nyo zom.

Bu da pest, 2006. ok tó ber 10.

Só lyom Lász ló s. k.,
köz tár sa sá gi el nök

El len jegy zem:

Bu da pest, 2006. ok tó ber 16.

Dr. Göncz Kin ga s. k.,
kül ügy mi nisz ter

KEH ügy szám: VII-2/4342/2006.

A Köztársasági Elnök
201/2006. (XI. 3.) KE

határozata

kitüntetés adományozásáról

Az Al kot mány 30/A.  § (1) be kez dé se j) pont ja, va la mint 
a Ma gyar Köz tár sa ság ki tün te té se i rõl  szóló 1991. évi
XXXI. tör vény 2.  § (1) be kez dé se alap ján az ok ta tá si és
kul tu rá lis mi nisz ter elõ ter jesz tésére, ered mé nyes mun ká ja
el is me ré se ként

dr. Ba lázs Mi hály nak, az iro da lom tu do mány dok to rá -
nak, a Sze ge di Tu do mány egye tem BTK egye te mi ta ná rá -
nak,

dr. Be rács Jó zsef nek, a Bu da pes ti Cor vi nus Egye tem
Gaz dál ko dás tu do má nyi Kar Mar ke ting és Mé dia In té ze te
egye te mi ta ná rá nak,

Csiz ma dia Már tá nak, a bu da pes ti X. ke rü le ti Köz gaz -
da sá gi Szak kö zép is ko la és Gim ná zi um igaz ga tó já nak,

dr. Hárs fal vi Re zsõ nek, az ELTE Jogi To vább kép zõ In -
té zet Fõ tit ká ri Hi va ta la fõ tit ká rá nak, egye te mi ad junk tus -
nak,

dr. Kiss né Pap Mar git nak, az Ok ta tá si és Kul tu rá lis Mi -
nisz té ri um Fel sõ ok ta tás-fej lesz té si és Tu do má nyos Ügyek 
Fõ osz tá lya ny. ve ze tõ-fõ ta ná cso sá nak,

Koz ma Ká roly nak, a Mû vé sze ti Szak szer ve ze tek Szö -
vet sé ge fõ tit ká rá nak,

dr. Már kus And rás né nak, a Sze ge di Tu do mány egye tem 
Ál lam- és Jog tu do má nyi Kar Dé ká ni Hi va ta la ve ze tõ jé -
nek,

Mod lá né Gör gé nyi Il di kó nak, a Nem ze ti Szak kép zé si
In té zet szol gál ta tá si és ko or di ná ci ós fõ igaz ga tó-he lyet te -
sé nek,

Sze pes Eri ká nak, fi lo zó fus, iro da lom tör té nész, író, szer -
kesz tõ nek a

MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI ARANY
ÉRDEMKERESZT
(polgári tagozata);
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Be lez nai György né nek, a gyu lai Er kel Fe renc Gimná -
zium és In for ma ti kai Szak kép zõ Is ko la ta ná rá nak,

Bo zár Lász ló nak, a Hon véd Együt tes tán cos-szó lis tá já -
nak,

Gaj dos Sán dor né nak, a nagy do bo si Nap kö zi Ott ho nos
Óvo da óvo da ve ze tõ jé nek,

Genz we in Fe renc nek, a bu da pes ti Fa ze kas Mi hály Fõ -
vá ro si Gya kor ló Ál ta lá nos Is ko la és Gim ná zi um nyu gal -
ma zott igaz ga tó já nak,

Guth Vil mos nak, a kis bé ri Bán ki Do nát Szak kép zõ Is -
ko la igaz ga tó já nak,

Házi Ti bor né nak, a Bu da pes ti Tör té ne ti Mú ze um mun -
ka ügyi ügy in té zõ jé nek,

Hu gai Ti bor né nak, a Pest Me gyei Könyv tár gaz da sá gi
igaz ga tó-he lyet te sé nek,

Hor váth At ti lá nak, a gyön gyö si Jó zsef At ti la Szak kö -
zép is ko la, Szak is ko la és Kol lé gi um in téz mény ve ze tõ jé -
nek,

Izsó Dá ni el nek, a be rettyó új fa lui Bes se nyei György
Szak kö zép is ko la Arany Já nos Kol lé gi u ma ve ze tõ jé nek,

Kop pány Csa bá nak, a Ko má rom-Esz ter gom Me gyei
Ön kor mány zat Kö zép fo kú Kol lé gi u ma igaz ga tó já nak,

Kop pá nyi Jó zsef nek, a haj dú ná ná si Kõ rö si Cso ma Sán -
dor Gim ná zi um, Szak kö zép is ko la és Kol lé gi um mû sza ki
igaz ga tó-he lyet te sé nek,

Ko vács And rás Er nõ nek, a bu da pes ti IV. ke rü le ti Bõr -
fel dol go zó i pa ri Szak kö zép is ko la és Szak is ko la igaz ga tó -
já nak,

Ko vács Er zsé bet nek, a Víg szín ház bér- és mun ka ügyi
ve ze tõ jé nek,

Kuhn né Hor váth Má ri á nak, a Já ték szín Te réz kö rú ti
Szín ház Kht. mun ka ügyi ügy in té zõ jé nek,

Laki Ilo ná nak, nyu gal ma zott ta nár, or szá gos pe da gó gi ai 
szak ér tõ, a Föld rajz ta ná rok Egy le te el nö ké nek,

Lu kács Ist ván nak, a Ta nár kép zõk Szö vet sé ge tit ká ra,
fõ is ko lai do cens nek,

dr. Nagy Ist ván né nak, a ta tai Eöt vös Jó zsef Gim ná zi um
igaz ga tó he lyet te sé nek,

Né meth Évá nak, a Mis kol ci Me gyei Jogú Vá ros Ön kor -
mány za ta Hi va ta la kul tu rá lis re fe ren sé nek,

Oláh Vin cé nek, az abád sza ló ki Ko vács Mi hály Ál ta lá -
nos és Mû vé sze ti Is ko la igaz ga tó já nak,

dr. Pa tai Kál mán né nak, a bu da pes ti XIV. ke rü le ti Váci
Mi hály Kol lé gi um igaz ga tó já nak,

Ragó Mik lós né nak, a nagy kõ rö si Pe tõ fi Sán dor Ál ta lá -
nos Is ko la és Di ák ott hon igaz ga tó he lyet te sé nek,

Schmidt Fe renc nek, zász lós nak, a Hon véd Együt tes
éne ke sé nek,

dr. Schne i der Gyu lá nak, a Sze ge di Tu do mány egye tem
TTK Szer ves Ké mi ai Tan szék nyu gal ma zott egye te mi ta -
ná rá nak, tu do má nyos ta nács adó nak,

dr. Sta chó Lász ló nak, a Sze ge di Tu do mány egye tem
TTK Al kal ma zott és Nu me ri kus Ma te ma ti ka Tan szék
egye te mi do cen sé nek,

Ste fán Ma ri an nak, óvo da pe da gó gus nak, a Ma gyar or -
szá gi Mon tes so ri Egye sü let el nö ké nek,

dr. Sze kér Ist ván né nak, a Ma gyar Fel sõ ok ta tá si Akk re -
di tá ci ós Bi zott ság fõ tit kár-he lyet te sé nek,

Un ger Pál má nak, a Pé csi Nem ze ti Szín ház szín mû vé -
szé nek,

We in re ich An tal né nak, a bu da pes ti Száz szor szép Nap -
kö zi Ott ho nos Óvo da óvo da ve ze tõ jé nek,

Z. Hor váth Gyu lá nak, ze ne szer zõ, szö veg író nak,

Zsi bo rács né Pet ró Má ri á nak, a veszp ré mi Pan non
Egye tem Gaz da sá gi-Mû sza ki Fõ igaz ga tó ság Köz gaz da sá -
gi és Cont rol ling Osz tá lya ve ze tõ jé nek a

MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI EZÜST
ÉRDEMKERESZT
(polgári tagozata);

Ara tó Sán dor né nak, a gyu lai Né met vá ro si Óvo da Tag -
in téz mé nye Béke su gár úti Óvo da tag in téz mény ve ze tõ jé -
nek,

Bába Jó zsef né nek, az Op ti kai, Akusz ti kai, Film- és Szá -
mí tás tech ni kai Tu do má nyos Egye sü let nyu gal ma zott ügy -
ve ze tõ igaz ga tó já nak,

Ba kos né Kon dor Mag dol ná nak, a szol no ki II. sz. Óvo -
dai Igaz ga tó ság Baj társ úti Óvo dá ja tag óvo da-ve ze tõ jé -
nek,

Ba li kó Bé lá né nak, a Fil har mó nia Ke let-Ma gyar or szá gi
Kht. Mis kol ci Iro dá ja hang ver seny-szer ve zõ jé nek,

dr. Ba logh Ág nes nek, a veszp ré mi Pan non Egye tem
Rek to ri Hi va ta la rek to ri tit ká rá nak,

dr. Ba ra bás Ka ta lin nak, az or vos tu do mány kan di dá tu -
sá nak, a Sze ge di Tu do mány egye tem ÁOK Pszi chi át ri ai
Kli ni ka Ma ga tar tás tu do má nyi és Or vo si Pszi cho ló gi ai
Ok ta tá si Cso port cso port ve ze tõ egye te mi ta ná rá nak,

Bér ci né Sás ka Évá nak, a bu da pes ti Le ö vey Klá ra Köz -
gaz da sá gi Szak kö zép is ko la és Szak is ko la ta ná rá nak,

Bo gát Te ré zi á nak, a bu da pes ti Bár czi Géza Ál ta lá nos
Is ko la ta ná rá nak,

Bóta Zsolt nak, a Víg szín ház szín pad mes ter-he lyet te sé -
nek,
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Bo zsó Gyu lá né nak, a ti sza új vá ro si Ál ta lá nos és Alap fo -
kú Mû vé sze ti Is ko la, Pe da gó gi ai Szak szol gá lat ál ta lá nos
igaz ga tó he lyet te sé nek,

Bu ko vics né Nagy Ju dit nak, a bu da pes ti Ko szo rú Nap -
kö zi Ott ho nos Óvo da óvo da ve ze tõ jé nek,

Csar nai Já nos né nak, a sápi Ál ta lá nos Mû ve lõ dé si Köz -
pont Óvo dá ja óvo da pe da gó gu sá nak,

Csom bok Jó zsef né nek, a visz ne ki Ál ta lá nos Is ko la ta ní -
tó já nak,

Csor bá né dr. Tóth Ma ri an ná nak, a Sze ge di Tu do mány -
egye tem MFK Ál ta lá nos Is me re tek In té ze te (Hód me zõ vá -
sár hely) fõ igaz ga tó-he lyet te sé nek, in té zet ve ze tõ fõ is ko lai
do cens nek,

Dász kál Ist ván né nak, a du na ke szi Gyöngy har mat Nap -
kö zi Ott ho nos Óvo da óvo da ve ze tõ-he lyet te sé nek,

Éber ling Pé ter Lász ló nak, a mo há csi Kis fa lu dy Ká roly
Gim ná zi um ta ná rá nak,

Far kas Zsolt nak, a Ka lyi Jag Roma Nem ze ti sé gi Szak is -
ko la, Szak kö zép is ko la és Alap fo kú Mû vé szet ok ta tá si In -
téz mény ta ná rá nak,

Fe hér Ist ván nak, az egri Hu nya di Má tyás Ál ta lá nos Is -
ko la ta ná rá nak,

Fe i e ra bend La jos né nak, a bu da pes ti Új lak Ut cai Ál ta lá -
nos Is ko la ta ná rá nak,

Feny ve si György né nek, a kis kun ha la si Szûts Jó zsef Ál -
ta lá nos Is ko la ta ná rá nak,

Fo ga ra sy-Fet ter Mi hály nak, pi lis vö rös vá ri nyu gal ma -
zott ta ní tó nak,

Fü le ki Lász ló né nak, a sze ge di Kõ rö sy Jó zsef Köz gaz -
da sá gi és Kül ke res ke del mi Szak kö zép is ko la ta ná rá nak,

Fü löp Ka ta lin nak, a szom bat he lyi Pa rag vá ri Ut cai Ál ta -
lá nos Is ko la könyv tá ros-ta ná rá nak,

Go recz ky Gá bor né nak, a sá ros pa ta ki II. Rá kó czi Fe renc 
Ál ta lá nos Is ko la ta ná rá nak,

dr. Gör gé nyi Mik lós né nak,

dr. Tari Ir má nak, a Sze ge di Tu do mány egye tem TTK
Nö vény élet ta ni Tan szék egye te mi do cen sé nek,

Gye ni zsé né Nagy Zsó fi á nak, a kis kun ha la si II. Rá kó czi
Fe renc Me zõ gaz da sá gi, Köz gaz da sá gi, In for ma ti kai Szak -
kö zép is ko la és Kol lé gi um ta ná rá nak,

Gyer gyá desz Lász ló né nak, könyv tá ros nak, a Bács-Kis -
kun Me gyei Ön kor mány zat Ka to na Jó zsef Könyv tá ra nyu -
gal ma zott osz tály ve ze tõ jé nek,

Her ceg fal vi Krisz ti ná nak, a bu da pes ti Szent-Györ gyi
Al bert Ál ta lá nos Is ko la és Gim ná zi um ta ná rá nak,

Hó bor né Ra dics Il di kó nak, az egri Wig ner Jenõ Mû sza -
ki, In for ma ti kai Kö zép is ko la ta ná rá nak,

Hor váth La jos né nak, a pál fai Pál fa-Sár szent lõ rinc Ál ta -
lá nos Is ko la és Óvo da óvo da ve ze tõ jé nek,

Ihá ro si né Be recz Irén nek, a pé csi Bel vá ro si Ál ta lá nos
Is ko la ta ná rá nak,

In cze Já nos né nak, a bu da pes ti Csu da fa Óvo da óvo da -
pe da gó gu sá nak,

Isztl Je nõ né nek, a bu da pes ti Esély Kö ves si Er zsé bet
Szak kép zõ Is ko la gaz da sá gi igaz ga tó-he lyet te sé nek,

Ivá nyi Ka ta lin nak, fes tõ mû vész nek,

Jap port Fe renc né nek, a gyu lai Tö rök zu gi Óvo da óvo -
da pe da gó gu sá nak,

Já ger Zsu zsan ná nak, a bu da pes ti TÁ-TI-KA Nap kö zi
Ott ho nos Óvo da óvo da pe da gó gu sá nak,

Jé kely End ré né nek, a le ány fa lui Mó ricz Zsig mond Ál ta -
lá nos Is ko la és Nap kö zi Ott ho nos Óvo da ta ná rá nak,

Ka lecz Jó zsef né nek, a bu da pes ti Fe renc vá ro si Komp lex
Óvo da, Ál ta lá nos Is ko la és Egy sé ges Gyógy pe da gó gi ai
Mód szer ta ni In téz mény igaz ga tó he lyet te sé nek,

Ka racs Gyu lá nak, a Ha gyo má nyok Há za – Ál la mi Népi
Együt tes ze né szé nek, ze nei ko or di ná tor nak,

Ka ri kás Jó zsef né nek, a Ma gyar Cir kusz és Va ri e té Kht.
fõ pénz tá ro sá nak,

dr. Ke czer Ta más nak, ma kói nyu gal ma zott ta nár nak,

Ke re kes Ka ta lin nak, nó ta éne kes nek,

Kes keny Fe renc nek, elõ adó mû vész, he ge dû mû vész nek,

dr. Kiss né Ga dus Ág nes nek, a deb re cen-jó zsai Gön czy
Pál Ál ta lá nos Is ko la ta ná rá nak,

Kletz Lász ló nak, kép zõ mû vész, ny. lé te sít mény ter ve zõ
mér nök nek,

Ko ren né Tu rán Gyön gyi nek, az acsai Pe tõ fi Sán dor
ÁMK Ál ta lá nos Is ko la igaz ga tó he lyet te sé nek,

Ko ry ü rek Ve rá nak, a Bu da pes ti Báb szín ház báb ké szí tõ
ipar mû vé szé nek,

Ko vács Ilo ná nak, a bu da pes ti Szent Ist ván Gim ná zi um
ta ná rá nak, mun ka kö zös ség-ve ze tõ nek,

Ko vács Ist ván né nak, a szol no ki Szé che nyi Ist ván Gim -
ná zi um és Ál ta lá nos Is ko la ta ní tó já nak,

Krebs Gyu lá né nak, a solt vad ker ti Kos suth La jos Ál ta lá -
nos Is ko la és Alap fo kú Mû vé szet ok ta tá si In téz mény ta ná -
rá nak,

Laj kó Ist ván né nak, a Szent Ist ván Egye tem Ybl Mik lós
Mû sza ki Fõ is ko lai Kar Fõ igaz ga tói Hi va ta la kari tit ká rá -
nak,
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La kos né Juszt Zsu zsan ná nak, a pál fai Pál fa-Sár szent lõ -
rinc Ál ta lá nos Is ko la és Óvo da ta ná rá nak,

Láb óné Kul csár Ali cé nek, a bu da pes ti Kós Ká roly
Ének-ze ne Emelt szin tû Ál ta lá nos Is ko la ta ná rá nak,

M. Ro mán Bé lá nak, a szol no ki Fi u mei Úti Ál ta lá nos Is -
ko la igaz ga tó já nak,

Nagy né Tóth Mar git nak, a szi get hal mi Ál ta lá nos Is ko la
ta ní tó já nak,

Né kám Ró bert Ist ván né nak, a bu da pes ti Vaj da Pé ter
Ének-ze ne Test ne ve lés Ta go za tos Ál ta lá nos Is ko la ta ná rá -
nak,

No vák Ti bor né nak, a Lé bény Nagy köz sé gi Ön kor mány -
za ti Óvo da óvo da ve ze tõ jé nek,

Pa lócz Fe renc né nek, a bu da pes ti (XVII. ker.-i) Zrí nyi
Mik lós Ál ta lá nos Is ko la ta ní tó já nak,

Pa ta ki Zsu zsan ná nak, a deb re ce ni Vö rös marty Mi hály
Ál ta lá nos Is ko la és Alap fo kú Mû vé szet ok ta tá si In téz mény 
ta ní tó já nak,

Péli Il di kó nak, a szol no ki Szent-Györ gyi Al bert Ál ta lá -
nos Is ko la ta ná rá nak,

Pé ter Ju dit nak, a bu da pes ti Ke len völ gyi Ál ta lá nos Is ko -
la ta ní tó já nak, mun ka kö zös ség-ve ze tõ jé nek,

Pin tér né Kiss Mar git nak, a kis kun ha la si Ál ta lá nos Mû -
ve lõ dé si Köz pont ta ná rá nak,

Pin tér né Sza bó Er zsé bet nek, a bu da pes ti Ady End re Fõ -
vá ro si Gya kor ló Kol lé gi um fõ köny vi köny ve lõ jé nek,

Pod ma nicz ky Ta más né nak, a Jász-Nagy kun-Szol nok
Me gyei Si pos Or bán Szak kép zõ Is ko la és Kol lé gi um fej -
lesz tõ pe da gó gu sá nak,

dr. Ra pos Nó rá nak, az Or szá gos Ne ve lés tu do má nyi
Kon fe ren cia tit ká rá nak, az ELTE egye te mi ad junk tu sá -
nak,

Rácz Lász ló né nak, az Ok ta tá si és Kul tu rá lis Miniszté -
rium ügy ke ze lõ jé nek,

Ros tás Csa bá nak, a bics kei Móra Fe renc Ál ta lá nos Is -
ko la ta ná rá nak,

Ró zsa Gá bor nak, nyom dász, egyé ni vál lal ko zó nak,

Ru dinsz ki Ist ván nak, ma gyar nó ta szö veg író nak,

Sa la mon Já nos né nak, a ba jai Eöt vös Jó zsef Fõ is ko la
Gya kor ló Ál ta lá nos Is ko lá ja gaz da sá gi ügy ve ze tõ jé nek,

Schimpl Mik sá né nak, a Bé kés Vá ro si Dr. Hepp Fe renc
Ál ta lá nos Is ko la ta ná rá nak,

Se bes tyén Ka ta lin nak, a csor nai Mar tin cse vics Ká roly
Vá ro si Könyv tár igaz ga tó já nak,

Stem pek Lász ló né nak, a Sze ren csi Szak kép zõ Is ko la ta -
ná rá nak,

Sza bó né dr. Da czi Mar git nak, a Pé csi Tu do mány egye -
tem Ide gen Nyel vi Tan szék és Lek to rá tus egye te mi ad -
junk tu sá nak,

Sza bics Ist ván nak, a TIT Bács-Kis kun Me gyei Egye sü -
le te igaz ga tó já nak,

Szar ká né Fi del Klá rá nak, a bu da pes ti Kosz to lá nyi De -
zsõ Ál ta lá nos Is ko la ta ná rá nak,

Sza szik Edit nek, a bu da pes ti Than Ká roly Gim ná zi um,
Szak kö zép is ko la és Szak is ko la ta ná rá nak,

Szé les Im ré né nek, a Szan da szõ lõ si Ál ta lá nos Is ko la,
Mû ve lõ dé si Ház és Alap fo kú Mû vé szet ok ta tá si In téz mény 
ta ná rá nak,

Szûcs né Tóth Ka ta lin nak, a Sze ge di Tu do mány egye tem 
TTK Szer vet len és Ana li ti kai Ké mi ai Tan szék ve gyész -
tech ni ku sá nak,

Ta tár Esz ter nek, a Ma dách Szín ház já ték mes te ré nek,

Ta kács Já nos nak, a Bé kés Me gyei Né meth Lász ló Kö -
zép is ko lai Kol lé gi um ne ve lõ ta ná rá nak,

Ta kács Lász ló né nak, a be ke csi II. Rá kó czi Fe renc In for -
ma ti ka-Ma te ma ti ka Ta go za tos Ál ta lá nos Is ko la ta ná rá nak,

Tar jány Zsu zsan ná nak, a bu da pes ti PRIZMA Ál ta lá nos
Is ko la és Óvo da, Lo go pé di ai Szak szol gá lat ta ná rá nak,

Ta va szi Jó zsef né nek, a bu da pes ti Kincs ke re sõ Nap kö zi
Ott ho nos Óvo da óvo da ve ze tõ jé nek,

Tóth Fe renc nek, a to ka ji To ka ji Fe renc Gim ná zi um,
Szak kö zép is ko la és Kol lé gi um ta ná rá nak, mun ka kö zös -
ség-ve ze tõ nek,

Tóth Lász ló né nak, a szol no ki Szent-Györ gyi Al bert Ál -
ta lá nos Is ko la igaz ga tó he lyet te sé nek,

Tóth Ta más nak, a Bor sod-Aba új-Zemp lén Me gyei Pe -
da gó gi ai Szak mai és Szak szol gá la ti In té zet pe da gó gi ai
szak ér tõ jé nek,

Tuza Pál né nak, Vár pa lo ta Pol gár mes te ri Hi va ta la köz -
ok ta tá si szak re fe ren sé nek,

Va dász Zol tán né nak, a szé kes fe hér vá ri Vö rös marty Mi -
hály Ipa ri Szak kép zõ Is ko la gaz da sá gi ve ze tõ jé nek,

Vág ner An ná nak, egyé ni vál lal ko zó nak,

Vin kó Jó zsef nek, a kis kun ha la si Fel sõ vá ro si Ál ta lá nos
Is ko la ta ní tó já nak, ta go zat ve ze tõ nek,

Vö rös Zol tán nak, a szent lõ rin ci If jú ság Úti Ál ta lá nos és
Alap fo kú Mû vé sze ti Is ko la ta ná rá nak,

Ze le nai Vil mos né nak, a ve rõ cei Nap kö zi Ott ho nos Óvo -
da nyu gal ma zott óvo da pe da gó gu sá nak,

Zöld Al bert né nak, a Fil har mó nia Ke let-Ma gyar or szá gi
Kht. (Jász-Nagy kun-Szol nok és Nóg rád me gye) hang ver -
seny-szer ve zõ jé nek,
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Zse bé nyi Ist ván né nak, a bu da pes ti Váci Mi hály Kol lé -
gi um is ko la tit ká rá nak,

Zsol dos Já nos né nak, a nyír egy há zi Köl csey Fe renc
Gim ná zi um könyv tá ro sá nak a

MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI BRONZ
ÉRDEMKERESZT
(polgári tagozata)

ki tün te tést ado má nyo zom.

Bu da pest, 2006. ok tó ber 10.

Só lyom Lász ló s. k.,
köz tár sa sá gi el nök

El len jegy zem:

Dr. Hil ler Ist ván s. k.,
ok ta tá si és kul tu rá lis mi nisz ter

KEH ügy szám: VII-2/4343/2006.

A Köztársasági Elnök
202/2006. (XI. 3.) KE

határozata

kitüntetés adományozásáról

Az Al kot mány 30/A.  § (1) be kez dé se j) pont ja, va la mint 
a Ma gyar Köz tár sa ság ki tün te té se i rõl  szóló 1991. évi
XXXI. tör vény 2.  § (1) be kez dé se alap ján az ön kor mány -
za ti és te rü let fej lesz té si mi nisz ter elõter jesz tésére, ered -
mé nyes mun ká ja el is me ré se ként

Ber kecz Lász ló nak, Solt vad kert Vá ros volt pol gár mes -
te ré nek a

MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI ARANY
ÉRDEMKERESZT
(polgári tagozata);

Ban dics Zsig mond nak, Son kád Köz ség pol gár mes te ré -
nek,

dr. Bu day Gá bor nak, a Gun del Ét te rem ügy ve ze tõ igaz -
ga tó já nak,

Gö röz di György nek, fej lesz té si pro jekt ve ze tõ nek,

dr. Jó zsa Ve ro ni ká nak, Bu da pest Fõ vá ros Köz igaz ga tá -
si Hi va ta la hi va tal ve ze tõ-he lyet te sé nek,

Ka csar Jó zsef nek, Ka pos vár Me gyei Jogú Vá ros Ön -
kor mány zat Óvo dai és Egész ség ügyi Gond nok sá ga ve ze -
tõ jé nek,

Ka pás Jó zsef nek, a Nóg rád Me gyei Ön kor mány zat
Köz gyû lé se Hi va ta la Hu mán szol gál ta tá si Fõ osz tály ve ze -
tõ jé nek,

Ke ne di Ka ta lin nak, az Eöt vös Lo ránd Mû sza ki Kö zép -
is ko la és Kol lé gi um gaz da sá gi ve ze tõ jé nek,

Kis Ru dolf nak, az Ön kor mány za ti és Te rü let fej lesz té si
Mi nisz té ri um El len õr zé si Fõ osz tá lya fõ mun ka tár sá nak,

Kol lár Er vin nek, az Ön kor mány za ti és Te rü let fej lesz té -
si Mi nisz té ri um Te le pü lés fej lesz té si és Üze mel te té si Fõ -
osz tá lya szak ér tõ jé nek,

dr. Ko vács Im ré nek, a Veszp rém Me gyei Köz igaz ga tá si
Hi va tal Ko or di ná ci ós és Szer ve zé si Fõ osz tá lya ve ze tõ jé -
nek,

dr. Ma gyar Re zsõ nek, a Vas Me gyei Köz igaz ga tá si Hi -
va tal Ha tó sá gi Fõ osz tá lya ve ze tõ jé nek,

dr. Nász Lász ló nak, Pécs Me gyei Jogú Vá ros Pol gár -
mes te ri Hi va tal El len õr zé si Osz tá lya fõ osz tály ve ze tõ-he -
lyet te sé nek,

Pál fi Mi hály né nak, Du na te tét len Köz ség pol gár mes te -
ré nek,

Re itz Emil né nek, Sik lós Vá ros Pol gár mes te ri Hi va ta la
pénz ügyi osz tály ve ze tõ jé nek,

Si mo nyi Sán dor nak, Bu da pest Fõ vá ros Fõ pol gár mes te ri 
Hi va tal Fõ épí tész Iro da al osz tály ve ze tõ jé nek,

So mo gyi György nek, Abda Köz ség volt pol gár mes te ré -
nek,

Sza bó Gyu lá nak, Bu da örs Vá ros Ön kor mány za ta Hi va -
ta la vá ros épí té si iro da ve ze tõ jé nek,

dr. Sza lai Ti bor nak, a volt Or szá gos Te rü let fej lesz té si
Hi va tal Hu mán erõ for rás- és Szer ve zet fej lesz té si Fõ osz -
tály ve ze tõ jé nek,

Var ga Lász ló nak, az Észak-Ma gyar or szá gi Re gi o ná lis
Fej lesz té si Ügy nök ség Kht. prog ram igaz ga tó já nak,

Verk man Jó zsef nek, Ka dar kút pol gár mes te ré nek,

Vö rös Kál mán nak, a Veszp rém Me gyei Ön kor mány zat
Hi va ta la Ok ta tá si és Köz mû ve lõ dé si Iro da ve ze tõ jé nek,

Zá do ri Im ré nek, Bor dány Köz ség al pol gár mes ter ének a

MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI EZÜST
ÉRDEMKERESZT
(polgári tagozata);
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Jamb rik Ru dolf tûz ol tó al ez re des nek, a Fõ vá ro si Tûz ol -
tó pa rancs nok ság Tûz ol tá si, Men té si és Ka taszt ró fa el há rí -
tá si Fõ osz tá lya ve ze tõ jé nek a

MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI EZÜST
ÉRDEMKERESZT
(katonai tagozata);

Bak sa Gá bor nak, Bu da pest XIII. ker. Pol gár mes te ri Hi -
va ta la Mû ve lõ dé si, If jú sá gi és Sport Osz tá lya ve ze tõ jé nek,

Bonn Ot tó nak, a Nem zet kö zi Ka jak-Ke nu Szö vet ség
tisz te let be li fõ tit ká ra, nyu gal ma zott sport ve ze tõ nek,

Fe hér Ist ván né nak, a He ves Me gyei Ön kor mány zat Hi -
va ta la igaz ga tá si ügy in té zõ jé nek,

Fürj Jó zsef nek, Kö rös nagy har sány Köz ség jegy zõ jé nek,

Her czeg Ist ván né nak, Ba las sa gyar mat Vá ros Pol gár -
mes te ri Hi va ta la cso port ve ze tõ jé nek,

Mar czi Al bert nek, a Szé che nyi vá ro si La kás fenn tar tó
Szö vet ke zet ügy ve ze tõ el nö ké nek,

Par ti Já nos nak, a Ven dég lá tó és Ide gen for gal mi Mun -
ka adók Or szá gos Szö vet sé ge fõ tit ká rá nak,

Ro ma no vits Ist ván nak, Nyír egy há za Me gyei Jogú Vá -
ros Pol gár mes te ri Hi va ta la iro da ve ze tõ jé nek,

Szûcs Je nõ nek, ön kén tes tûz ol tó nak,

Ter bócs Lász ló né nak, Le ve lek Nagy köz ség jegy zõ jé -
nek a

MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI BRONZ
ÉRDEMKERESZT
(polgári tagozata);

Dor kó Fe renc tûz ol tó fõ törzs zász lós nak, Szol nok Me -
gyei Jogú Vá ros Ön kor mány za ta Hi va tá sos Tûz ol tó sá ga
szer pa rancs no ká nak a

MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI BRONZ
ÉRDEMKERESZT
(katonai tagozata)

ki tün te tést ado má nyo zom.

Bu da pest, 2006. ok tó ber 10.

Só lyom Lász ló s. k.,
köz tár sa sá gi el nök

El len jegy zem:

Bu da pest, 2006. ok tó ber 16.

Dr. Lam perth Mó ni ka s. k.,
ön kor mány za ti és te rü let fej lesz té si mi nisz ter

KEH ügy szám: VII-2/4344/2006.

A Köztársasági Elnök
203/2006. (XI. 3.) KE

határozata

kitüntetés adományozásáról

Az Al kot mány 30/A.  § (1) be kez dé se j) pont ja, va la mint 
a Ma gyar Köz tár sa ság ki tün te té se i rõl  szóló 1991. évi
XXXI. tör vény 2.  § (1) be kez dé se alap ján a pénz ügy mi -
nisz ter elõ ter jesz tésére, ered mé nyes mun ká ja el is me ré se -
ként

Klam ba u er György al ez re des nek, a Vám- és Pénz ügy -
õr ség Or szá gos Pa rancs nok sá ga Jö ve dé ki Igaz ga tó ság
osz tály ve ze tõ jé nek,

Mol nár Dé nes al ez re des nek, a Fõ vám hi va tal Mis -
kolc–Sá to ral ja új he lyi Ki ren delt sé ge ve ze tõ jé nek a

MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI EZÜST
ÉRDEMKERESZT
(katonai tagozata)

ki tün te tést ado má nyo zom.

Bu da pest, 2006. ok tó ber 10.

Só lyom Lász ló s. k.,
köz tár sa sá gi el nök

El len jegy zem:

Dr. Ve res Já nos s. k.,
pénz ügy mi nisz ter

KEH ügy szám: VII-2/4345/2006.

A Köztársasági Elnök
204/2006. (XI. 3.) KE

határozata

kitüntetés adományozásáról

Az Al kot mány 30/A.  § (1) be kez dé se j) pont ja, va la mint 
a Ma gyar Köz tár sa ság ki tün te té se i rõl  szóló 1991. évi
XXXI. tör vény 2.  § (1) be kez dé se alap ján a szo ci á lis és
mun ka ügyi mi nisz ter elõ ter jesz tésére, ered mé nyes mun -
ká ja el is me ré se ként

Gu lyás Lász ló nak, Fü ze sa bony Vá ros volt pol gár mes te -
ré nek,
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Tar dos Mar cell né nak, a Nem zet kö zi Pik ler Emmi Köz -
ala pít vány igaz ga tó já nak a

MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI ARANY
ÉRDEMKERESZT
(polgári tagozata);

Bé ké si Ani kó nak, a Jász-Nagy kun-Szol nok Me gyei
Nyug díj biz to sí tá si Igaz ga tó ság osz tály ve ze tõ jé nek,

Her má nyi Pál né nak, a Szo ci á lis és Mun ka ügyi Mi nisz -
té ri um szak mai ta nács adó já nak,

dr. Hor váth György nek, a Szo ci á lis és Mun ka ügyi Mi -
nisz té ri um Köz igaz ga tá si és Ko or di ná ci ós Fõ osz tály nyu -
gal ma zott ve ze tõ jé nek,

Lá zár György nek, a Fog lal koz ta tá si Hi va tal Mun ka erõ -
pi a ci In for má ci ók Fõ osz tá lya ve ze tõ jé nek,

Mol nár Lász ló nak, a Bu da pest Fõ vá ros Ön kor mány zat
Te rü le ti Gyer mek vé del mi Szak szol gá la ta igaz ga tó já nak,

Pá dár Sán dor né nak, a He ves Me gyei Ön kor mány zat
Idõ sek Ott ho na (Csány) in téz mény ve ze tõ jé nek,

Papp La jos né nak, a Fõ vá ro si és Pest Me gyei Nyug díj -
biz to sí tá si Igaz ga tó ság Ceg lé di Ki ren delt sé ge ve ze tõ jé -
nek,

Rá dai Sán dor nak, a „Kor sze rû Tech ni ká val a Moz gás -
kor lá to zott Em be re kért Ala pít vány” ku ra tó ri u mi el nö ké -
nek, szak ér tõ-ta nács adó nak,

Sza lai Jó zsef nek, a Veszp rém Me gyei Ön kor mány zat
Idõ sek Ott ho na és Mód szer ta ni In téz mé nye (Kül sõ vat)
igaz ga tó já nak, szo ci á lis me ne dzser nek,

Szûts Il di kó nak, a Ma gyar Pos ta Zrt. hu mán erõ for rás
ve zér igaz ga tó-he lyet te sé nek,

Temp lom Jó zsef né nek, a Nap Klub Ala pít vány tisz te let -
be li ku ra tó ri u mi el nö ké nek a

MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI EZÜST
ÉRDEMKERESZT
(polgári tagozata)

ki tün te tést ado má nyo zom.

Bu da pest, 2006. ok tó ber 10.

Só lyom Lász ló s. k.,
köz tár sa sá gi el nök

El len jegy zem:

Kiss Pé ter s. k.,
szo ci á lis és mun ka ügyi mi nisz ter

KEH ügy szám: VII-2/4346/2006.

A Köztársasági Elnök
205/2006. (XI. 3.) KE

határozata

kitüntetés adományozásáról

Az Al kot mány 30/A.  § (1) be kez dé se j) pont ja, va la mint 
a Ma gyar Köz tár sa ság ki tün te té se i rõl  szóló 1991. évi
XXXI. tör vény 2.  § (1) be kez dé se alap ján a Mi nisz ter el nö -
ki Hi va talt ve ze tõ mi nisz ter elõ ter jesz tésére, ered mé nyes
mun ká ja el is me ré se ként

Fü löp Ár pád né nak, az Or szág gyû lés Hi va ta la Fõ tit kár -
ság Tá jé koz ta tá si Fõ osz tá lya osz tály ve ze tõ-ta nács adó já -
nak a

MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI ARANY
ÉRDEMKERESZT
(polgári tagozata)

Ba logh Mi hály né nak, az Or szág gyû lé si Biz tos Hi va ta la
ügy ke ze lõ jé nek,

dr. Fó ri ka Lász ló nak, az Or szág gyû lé si Biz tos Hi va ta la
jogi re fe ren sé nek,

dr. Gás pár né dr. Pere Ka ta lin nak, az Or szág gyû lé si
Biz tos Hi va ta la jogi re fe ren sé nek,

dr. Ha rasz ti Ka ta lin nak, az Or szág gyû lé si Biz tos Hi va -
ta la fõ osz tály ve ze tõ-he lyet te sé nek,

Je len csik Im ré nek, az Or szág gyû lés Hi va ta la Gaz da sá gi 
Fõ igaz ga tó ság Or szág há zi Gond nok sá ga cím ze tes fõ mun -
ka tár sá nak,

Ko lozs vá ry Sán dor nak, az Or szág gyû lé si Biz tos Hi va -
ta la Adat vé del mi Biz tos Iro dá ja Nyil ván tar tá si Fõ osz tály
ve ze tõ jé nek,

dr. Szö ré nyi Ta más nak, a fi zi kai tu do mány kan di dá tu sa, 
az MTA Lé zer fi zi kai Tan szé ki Ku ta tó cso port tu do má nyos 
fõ mun ka tár sá nak,

Ver mes Zol tán né nak, a Leg fõbb Ügyész ség iro da ve ze -
tõ jé nek a

MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI EZÜST
ÉRDEMKERESZT
(polgári tagozata)

ki tün te tést ado má nyo zom.

Bu da pest, 2006. ok tó ber 10.

Só lyom Lász ló s. k.,
köz tár sa sá gi el nök
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El len jegy zem:

Dr. Szil vá sy György s. k.,
a Mi nisz ter el nö ki Hi va talt ve ze tõ mi nisz ter

KEH ügy szám: VII-2/4347/2006.

A Köztársasági Elnök
206/2006. (XI. 3.) KE

határozata

kitüntetés adományozásáról

Az Al kot mány 30/A.  § (1) be kez dé se j) pont ja, va la mint 
a Ma gyar Köz tár sa ság ki tün te té se i rõl  szóló 1991. évi
XXXI. tör vény 2.  § (1) be kez dé se alap ján a mi nisz ter el nök 
elõ ter jesz tésére

az 1956-os for ra da lom és sza bad ság harc tör té net tu do -
má nyi fel dol go zá sá ért, em lé ké nek ápo lá sá ért, va la mint
pub li ká ci ós te vé keny sé gé ért

Dre i szi ger Nán dor nyu gal ma zott tör té nész pro fesszor -
nak,

az 1956-os for ra da lom és sza bad ság harc ban ta nú sí tott
ki emel ke dõ ma ga tar tá sá ért, élet út ja el is me ré se ként

dr. Ká dár De zsõ nyu gal ma zott egye te mi pro fesszor nak a

MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI ÉRDEMREND
KÖZÉPKERESZTJE

(polgári tagozata);

az 1956-os for ra da lom és sza bad ság harc em lé ké nek
ápo lá sá ért, a ka na dai ma gyar ság ér de ké ben vég zett te vé -
keny sé ge el is me ré se ként

dr. Fel kai Fe renc ügy véd nek, a Ma gyar–Ka na da Fó rum 
’56-os Szer ve zõ Bi zott sá ga el nö ké nek,

a ma gyar or szá gi ön kor mány za ti együtt mû kö dé si és vá -
ros fej lesz té si prog ra mok ki dol go zá sa és meg va ló sí tá sa,
va la mint a de mok ra ti kus át ala ku lás meg szi lár dí tá sa ér de -
ké ben vég zett te vé keny sé ge el is me ré se ként

dr. Frank Ti bor nak, a Ka na dai Ur ba nisz ti kai In té zet
ügy ve ze tõ igaz ga tó já nak,

Ma gyar or szág és a ma gyar ság nem zet kö zi hír ne vé nek
ja ví tá sa ér de ké ben vég zett te vé keny sé gé ért, ki emel ke dõ
fény ké pé szi, iro dal mi és sport te vé keny sé ge el is me ré se -
ként

Gyen ge Va lé ria olim pi ai baj nok úszó nak, író nak, fény -
ké pész nek,

az 1956-os for ra da lom és sza bad ság harc ban ta nú sí tott
ki emel ke dõ ma ga tar tá sá ért, a ka na dai ma gyar ság ér de ké -
ben vég zett te vé keny sé ge el is me ré se ként

He ré di Ist ván Pál nak, a Mont re á li Ma gyar Bi zott ság el -
nö ké nek,

Kul csár György Er vin nek, a Ma gya rok Vi lág szö vet sé ge 
ka na dai tag szer ve ze te el nö ké nek,

Te ré nyi Fe renc ad mi niszt rá tor nak,

az 1956-os for ra da lom és sza bad ság harc ban ta nú sí tott
ki emel ke dõ ma ga tar tá sá ért, élet út ja el is me ré se ként

dr. Iván Lász ló ideg se bész nek, nyu gal ma zott pro -
fesszor nak,

a ka na dai ma gyar ság ér de ké ben vég zett sok ol da lú mun -
ká já ért, ka ri ta tív te vé keny sé ge el is me ré se ként

Mol nár Já nos La jos Fe renc nyu gal ma zott bank tiszt vi -
se lõ nek,

a ma gyar bá nya jog meg újí tá sá ban való rész vé te lé ért, a
ma gyar ok ta tás nak nyúj tott tá mo ga tá sá ért, va la mint a ka -
na dai ma gyar ság ér de ké ben vég zett te vé keny sé ge el is me -
ré se ként

Var ga Imre bá nya mér nök nek, a Var ga En terp ri ses Ltd.
el nö ké nek a

MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI ÉRDEMREND

TISZTIKERESZTJE

(polgári tagozata);

az 1956-os for ra da lom és sza bad ság harc ban ta nú sí tott
ki emel ke dõ ma ga tar tá sá ért, a ka na dai ma gyar ság ér de ké -
ben vég zett te vé keny sé ge el is me ré se ként

Ben dó Ist ván nak,

Czink La jos nak,

Las sú Ár pád nak, az Iga zolt Ma gyar Sza bad ság har co sok 
Vi lág szö vet sé ge ka na dai el nö ké nek,

Pol gár Jó zsef nek, az Iga zolt Ma gyar Sza bad ság har co -
sok Vi lág szö vet sé ge ka na dai tag szer ve ze te tag já nak,

az 1956-os for ra da lom és sza bad ság harc em lé ké nek
ápo lá sá ért, a ka na dai ma gyar ság ér de ké ben vég zett te vé -
keny sé ge el is me ré se ként

Fü löp Fe renc nyu gal ma zott vál lal ko zó nak,
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az 1956-os for ra da lom és sza bad ság har cot köve tõen a
ma gyar me ne kül tek be fo ga dá sa és se gé lye zé se ér de ké ben
vég zett te vé keny sé gé ért

dr. Ho mon nay Far kas nak a

MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI ÉRDEMREND
LOVAGKERESZTJE

(polgári tagozata)

ki tün te tést ado má nyo zom.

Bu da pest, 2006. ok tó ber 3.

Só lyom Lász ló s. k.,
köz tár sa sá gi el nök

El len jegy zem:

Gyur csány Fe renc s. k.,
mi nisz ter el nök

KEH ügy szám: VII-2/4368/2006.

A Köztársasági Elnök
207/2006. (XI. 3.) KE

határozata

kitüntetés adományozásáról

Az Al kot mány 30/A.  § (1) be kez dé se j) pont ja, va la mint 
a Ma gyar Köz tár sa ság ki tün te té se i rõl  szóló 1991. évi
XXXI. tör vény 2.  § (1) be kez dé se alap ján a mi nisz ter el nök 
elõ ter jesz tésére

az 1956-os for ra da lom és sza bad ság harc ban ta nú sí tott
ki emel ke dõ ma ga tar tá sá ért, 1956 esz mé i nek ápo lá sa ér de -
ké ben vég zett te vé keny sé ge el is me ré se ként

Fó nay Je nõ nek, a POFOSZ volt el nö ké nek a

MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI ÉRDEMREND
NAGYKERESZTJE
(polgári tagozata);

Vas vá ri Vil mos nak, a POFOSZ volt el nö ké nek, posz tu -
musz, a

MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI ÉRDEMREND
KÖZÉPKERESZTJE

(polgári tagozata);

For rá si Lász ló nak, a POFOSZ Csong rád Me gyei Szer -
ve ze te el nök sé gi tag já nak,

Hal da Alíz pe da gó gus nak, volt or szág gyû lé si kép vi se -
lõ nek,

Mádi Je nõ nek, a POFOSZ el nö ké nek a

MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI ÉRDEMREND
KÖZÉPKERESZTJE

(polgári tagozata);

Ka li na Já nos ny. õr nagy nak,

Pal lós Fe renc ny. ve zér õr nagy nak, a TIB Fel ügye lõ Bi -
zott sá ga el nö ké nek,

Soós An tal ny. õr nagy nak a

MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI ÉRDEMREND
KÖZÉPKERESZTJE

(katonai tagozata);

Bá csi Jó zsef nek,

Bács kai Sán dor nak, a „tör té nel mi” Szo ci ál de mok ra ta
Párt fõ tit ká rá nak,

Csür ke Ká roly nak, a POFOSZ XVIII. ke rü le ti Szer ve -
ze te el nö ké nek,

Di lin kó Gá bor Jó zsef nek,

Dó zsa Lász ló nak,

Fa ze kas Já nos Lász ló nak, az 56-os Szö vet ség el nö ki fõ -
ta nács adó já nak,

dr. Fej ér Dé nes nek, a POFOSZ stra té gi ai el nök he lyet te -
sé nek, a Csong rád Me gyei Szer ve zet el nö ké nek,

dr. Gás pár Ist ván jog ta ná csos nak,

Hor váth Sán dor né nak,

Hro zo va Er zsé bet nek,

Ja kab Fe renc nek, az 56-os Szö vet ség XVIII. ke rü le ti
Szer ve ze te el nök he lyet te sé nek,

Jám bor Zol tán nak, a POFOSZ Csong rád Me gyei Szer -
ve zet el nök sé gi tag já nak, a Ma kói Vá ro si Szer ve zet el nö -
ké nek,

Joszt Ist ván nak, a POFOSZ Csong rád Me gyei Szer ve -
ze te el nök sé gi tag já nak,

Ko ro nics Jó zsef nek,

Las san György nek, a POFOSZ Los An ge les-i Szer ve ze -
te ve ze tõ jé nek,

Lu ko vics Lász ló nak, a POFOSZ Bor sod-Aba új-Zemp -
lén Me gyei Szer ve ze te el nök sé gi tag já nak,

Mé szá ros Gyu lá nak, a POFOSZ Veszp rém Me gyei
Szer ve ze te el nö ké nek,

2006/134. szám M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 9865



Pris ka Ta más nak, a POFOSZ or szá gos el nök sé gi tag -
jának,

Töt tös Pál nak, a POFOSZ Tol na Me gyei Szer ve ze te el -
nö ké nek,

Var ga Já nos nak, a POFOSZ ku ta tá si el nök he lyet te sé -
nek,

az 1956-os for ra da lom és sza bad ság harc esz mé i nek és
em lé ké nek fo lya ma tos ápo lá sa ér de ké ben vég zett te vé -
keny sé ge el is me ré se ként

Gye nes Ju dith-nak,

Vá sár he lyi Mik lós né nak a

MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI ÉRDEMREND
TISZTIKERESZTJE

(polgári tagozata);

az 1956-os for ra da lom és sza bad ság harc ban ta nú sí tott
ki emel ke dõ ma ga tar tá sá ért, 1956 esz mé i nek ápo lá sa ér de -
ké ben vég zett te vé keny sé ge el is me ré se ként

Ko roly T. György ny. ez re des nek,

Sán ta Lász ló ny. ez re des nek, a TIB Or szá gos El nök sé ge 
tag já nak, a Ka to nai Szer ve zet al el nö ké nek a

MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI ÉRDEMREND
TISZTIKERESZTJE
(katonai tagozata);

Bíró Ist ván nak, a POFOSZ gen fi ala pí tó el nö ké nek,

Bor bély Ist ván nak, a TIB Csong rád Me gyei el nö ké nek,

Cseh Imre Már ton nak,

Deme At ti lá nak, a POFOSZ Nóg rád Me gyei Szer ve ze te
el nök he lyet te sé nek,

Ér sek Lász ló nak, a TIB Ózdi Szer ve ze te ve ze tõ jé nek,

Gá lik Ist ván nak, a POFOSZ Bu da pes ti Szer ve ze te el -
nök sé gi tag já nak,

Ho mo la Ist ván nak, a TIB Ta ta bá nyai Szer ve ze te el nö -
ké nek,

Mi ha la Ti bor nak, a POFOSZ Fel ügye lõ Bi zott sá ga el -
nö ké nek,

Nyer ges An dor nak, a POFOSZ Pénz ügyi El len õr zé si
Bi zott sá ga el nö ké nek,

Pap di Lász ló nak, a POFOSZ Csong rád Me gyei Szer ve -
ze te gaz da sá gi ve ze tõ jé nek,

Sza lay Zol tán nak, a POFOSZ Bu da pes ti Szer ve ze te el -
nö ké nek,

Szlan csik Já nos nak, a POFOSZ Bé kés Me gyei Szer ve -
ze te el nök sé gi tag já nak,

a GULAG Ala pít vány el nö ke ként a volt po li ti kai ül dö -
zöt tek ér de ké ben vég zett sok ol da lú te vé keny sé ge, egész
élet út ja el is me ré se ként

Pin tér Ká roly né nak, a POFOSZ Gu lag Ta go za ta el nö -
ké nek a

MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI ÉRDEMREND
LOVAGKERESZTJE

(polgári tagozata);

az 1956-os for ra da lom és sza bad ság harc ban ta nú sí tott
ki emel ke dõ ma ga tar tá sá ért, 1956 esz mé i nek ápo lá sa ér de -
ké ben vég zett te vé keny sé ge el is me ré se ként

Cse te Ist ván ny. al ez re des nek,

Delly Jó zsef ny. al ez re des nek,

Kri sár Mik lós ny. al ez re des nek, a TIB Ka to nai Szer ve -
ze te el nök sé gi tag já nak,

az 1956-os for ra da lom és sza bad ság harc Ju ta dom bi
Hõsi Em lék mû ve lét re ho zá sa ér de ké ben vég zett kez de mé -
nye zõ és ki vi te le zés-irá nyí tó te vé keny sé ge el is me ré se ként

Pó csik Lász ló ny. al ez re des nek a

MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI ÉRDEMREND
LOVAGKERESZTJE

(katonai tagozata)

ki tün te tést ado má nyo zom.

Bu da pest, 2006. ok tó ber 5.

Só lyom Lász ló s. k.,
köz tár sa sá gi el nök

El len jegy zem:

Gyur csány Fe renc s. k.,
mi nisz ter el nök

KEH ügy szám: VII-2/4404/2006.

A Köztársasági Elnök
208/2006. (XI. 3.) KE

határozata

kitüntetés adományozásáról

Az Al kot mány 30/A.  § (1) be kez dés j) pont já ban biz to -
sí tott jog kö röm ben, az 1956-os Em lék érem és Em lék lap
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ala pí tá sá ról  szóló 1991. évi XLIII. tör vény 2.  § (1) be kez -
dé se alap ján a mi nisz ter el nök elõ ter jesz tésére

Bá gyi Já nos nak,

Baj záth Jó zsef nek,

Ba kos Já nos nak,

Bede Ist ván nak,

Czir busz Já nos nak,

Do bai Ist ván nak,

Gál Ti bor nak,

Grá ma Já nos nak,

Gu bo la La jos nak,

Hang ács Já nos nak,

Hor váth Sán dor nak,

Já lics Iza bel lá nak,

Jó zsa Ár pád Csa bá nak,

Ke le men Kál mán And rás nak,

Ke re kes At ti lá nak,

Ke resz tély Fe renc nek,

Kis ba lázs György nek,

Ko vács Lász ló nak,

Mé szá ros Lász ló Ti bor nak,

Mi há lyi Fe renc né nek,

No vot ni Far kas Fe renc nek,

Oláh Já nos nak,

Pak si Bé lá nak,

Pé terf fy Irén nek,

Schul ler Eu gen nek,

Ser fõ zõ Kál mán Fe renc nek,

Sót anyi Jó zsef nek,

Stra ub Já nos nak,

Su rá nyi Ká roly nak,

Sza kács At ti la Im ré nek,

dr. Sza lai Im ré nek,

Szán tó Já nos nak,

Sza nyi Ar nold Ist ván nak,

Sza nyi Gusz táv nak,

dr. Szend rõ di Gyõ zõ nek,

Szûcs Béla Al bert né nek,

Van csa Ár pád nak,

Var ga Gá bor Lász ló nak,

ifj. Vasi Lász ló nak,

Vass Lász ló nak,

Wald ner Ti bor nak

1956-os Emlékérmet;

dr. Be recz ky Zsig mond nak,

Csil lag Zol tán nak,

Deb re cze ni Im ré né nek,

Ge ré nyi Gyu la Fe renc nek,

Jó zsa György nek,

Lacz kó Ist ván nak,

Prém Jó zsef nek,

dr. Rá kos sy Ár pád nak,

Tari Sán dor nak,

Vasi Lász ló nak

1956-os Emlékérmet, posztumusz;

Amb rus Fe renc nek,

Beck Jó zsef nek,

Ber kó Jó zsef nek,

Buj do só Al pár nak,

Buj do só Al pár né nak,

Da los Ot tó nak,

Ekecs Géza Lász ló nak,

Gara Kál mán nak,

Ger gye Ot tó nak,

Gö bö lyös Je nõ nek,

dr. Ja kab Re zsõ nek,

Ka sza Fe renc nek,

Ka sza Lász ló Le ven té nek,

Ka utz ky Er vin nek,

Kéz di Lász ló nak,

Ki rály Pál nak,

Mol nár György nek,

Mül ler Fe renc nek,

Nagy Gás pár nak,

Nagy Pál nak,

Rad da Ist ván nak,

Ri esz Jó zsef nek,

Ro zek Fe renc nek,

Sütõ Já nos nak,

dr. Sza kály Vin cé nek,
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Szar vas Lász ló nak,

dr. Tren csé nyi Ist ván nak,

Vá zso nyi Vil mos nak

az 1956-os Emléklapot

ado má nyo zom.

Bu da pest, 2006. ok tó ber 5.

Só lyom Lász ló s. k.,
köz tár sa sá gi el nök

El len jegy zem:

Gyur csány Fe renc s. k.,
mi nisz ter el nök

KEH ügy szám: VII-3/4444/2006.

A Köztársasági Elnök
209/2006. (XI. 3.) KE

határozata

kitüntetés adományozásáról

Az Al kot mány 30/A.  § (1) be kez dé se j) pont ja, va la mint 
a Ma gyar Köz tár sa ság ki tün te té se i rõl  szóló 1991. évi
XXXI. tör vény 2.  § (1) be kez dé se alap ján a mi nisz ter el nök 
elõ ter jesz tésére

nem zet kö zi leg is el is mert, nagy nép sze rû ség nek ör ven -
dõ mû vé szi te vé keny sé gé ért, az ope ra iro da lom basszus
sze re pe i nek ki vá ló in terp re tá lá sá ért

Gre gor Jó zsef nek, a Sze ge di Nem ze ti Szín ház Kos -
suth-dí jas ope ra éne ke sé nek,

több év ti ze des ki ma gas ló egye te mi ok ta tói, tu do má nyos 
és pub li ká ci ós mun kás sá gá ért, va la mint leg fõbb ügyé szi
te vé keny sé ge el is me ré se ként

dr. Györ gyi Kál mán nak, az ál lam- és jog tu do mány kan -
di dá tu sá nak, az Igaz ság ügyi és Ren dé sze ti Mi nisz té ri um
mi nisz te ri fõ ta nács adó já nak, volt leg fõbb ügyész nek,

több év ti ze des, nagy nép sze rû ség nek ör ven dõ, sok ol da lú
mû vé szi te vé keny sé gé ért

Ha u mann Pé ter nek, a Ma dách Szín ház Kos suth-dí jas
szín mû vé szé nek, Ér de mes Mû vész nek,

az igaz ság szol gál ta tás ban vég zett több mint négy év ti -
ze des te vé keny sé ge, jog iro dal mi és bí ró sá gi ve ze tõi mun -
kás sá ga el is me ré se ként

dr. Ra bócz ki Edé nek, a Leg fel sõbb Bí ró ság ny. el nök he -
lyet te sé nek, fõ ta nács adó nak,

vi lág szer te el is mert elõ adó mû vé szi mun kás sá gá ért,
több év ti ze des mû vé szet ok ta tói te vé keny sé gé ért

Rán ki De zsõ Kos suth-dí jas zon go ra mû vész nek, Ki vá ló
Mû vész nek, a Liszt Fe renc Ze ne mû vé sze ti Egye tem egye -
te mi do cen sé nek,

a ma gyar al kot má nyos rend vé del me ér de ké ben vég zett
te vé keny sé ge el is me ré se ként

dr. Tersz tyánsz ky né dr. Vas adi Éva volt al kot mány bí ró -
nak, a Páz mány Pé ter Ka to li kus Egye tem dé kán he lyet te sé -
nek a

MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI ÉRDEMREND
KÖZÉPKERESZTJE A CSILLAGGAL

(polgári tagozata);

fe le lõs be osz tá sa i ban hu za mos idõn át vég zett ki emel -
ke dõ mun ká ja el is me ré se ként

Hav ril And rás ve zér ez re des nek, az MH Hon véd Ve zér -
kar fõ nö ké nek a

MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI ÉRDEMREND
KÖZÉPKERESZTJE A CSILLAGGAL

(katonai tagozata);

a köz igaz ga tás ban vég zett több év ti ze des ve ze tõi mun -
kás sá ga, tár sa dal mi-köz éle ti és ok ta tói te vé keny sé ge el is -
me ré se ként

dr. Be ne dek And rás nak, az MTA dok to rá nak, a ne ve lés -
tu do mány dok to rá nak, az Ok ta tá si és Kul tu rá lis Mi nisz té -
ri um volt köz igaz ga tá si ál lam tit kár nak,

több év ti ze des igaz ság szol gál ta tá si, igaz ga tá si és ok ta -
tá si te vé keny sé ge el is me ré se ként

dr. Cze ne Klá rá nak, a Csong rád Me gyei Bí ró ság el nö -
ké nek, a Sze ge di Tu do mány egye tem c. egye te mi do cen sé -
nek,

a ma gyar bio ké mi ai és mo le ku lá ris bi o ló gi ai tu do má -
nyok fej lõ dé sé ben ját szott meg ha tá ro zó sze re pé ért, több
év ti ze des ok ta tói, tu do má nyos ku ta tói és ku ta tásszer ve zõi
mun kás sá ga el is me ré se ként

Fri ed rich Pé ter Szé che nyi-dí jas bio ké mi kus nak, az
MTA ren des tag já nak, a MTA SzBK En zi mo ló gi ai In té ze -
te igaz ga tó já nak,
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a ha zai gaz da ság és ener ge ti ka – kü lö nö sen a ma gyar
vil la mos ener gia rend szer – fo lya ma tos fej lesz té sé vel
össze füg gõ sok ol da lú te vé keny sé ge és élet pá lyá ja el is me -
ré se ként

Hat va ni György nek, a Gaz da sá gi és Köz le ke dé si Mi -
nisz té ri um volt ener ge ti kai és ipa ri he lyet tes ál lam tit ká rá -
nak,

pél da ér té kû szo ci á lis és ka ri ta tív te vé keny sé ge, in téz -
mény szer ve zõi és ok ta tói mun kás sá ga el is me ré se ként

Ivá nyi Gá bor nak, a Ma gyar or szá gi Evan gé li u mi Test -
vér kö zös ség Wes ley Já nos Lel kész kép zõ Fõ is ko la rek to -
rá nak,

nagy nép sze rû ség nek ör ven dõ, sok ol da lú mû vé szi mun -
kás sá ga el is me ré se ként

Kol tai Ró bert nek, a Jó zsef At ti la Szín ház Já szai Ma ri-
dí jas szín mû vé szé nek, ren de zõ nek, Ér de mes Mû vész nek,

há rom év ti ze des ügyész sé gi szak mai és ve ze tõi mun ká -
ja, ok ta tói te vé keny sé ge el is me ré se ként

dr. Láng Lász ló nak, a Leg fõbb Ügyész ség fõ osz tály ve -
ze tõ ügyé szé nek,

az en dok ri no ló gia és a kli ni kai im mu no ló gia te rén vég -
zett ku ta tá sa i ért, több év ti ze des is ko la te rem tõ gyó gyí tói és 
ok ta tói mun kás sá ga el is me ré se ként

dr. Le ö vey And rás nak, az or vos tu do mány dok to rá nak, a 
Deb re ce ni Egye tem Or vos- és Egész ség tu do má nyi Cent -
rum ÁOK Bel gyó gyá sza ti In té zet I. sz. Bel gyó gyá sza ti
Kli ni ka egye te mi ta ná rá nak, pro fes sor eme ri tus nak,

a geo ké mia kor sze rû irá nya i nak ha zai be ve ze té se, fej -
lesz té se, az aka dé mi ai föld tu do má nyi ku ta tás szer ve zé se
ér de ké ben vég zett te vé keny sé gé ért, több év ti ze des tu do -
mány szer ve zõi, ve ze tõi és ku ta tói mun kás sá ga el is me ré se -
ként

Pan tó György Szé che nyi-dí jas ge o ló gus nak, az MTA
ren des tag já nak, az MTA Geo ké mi ai Ku ta tó in té ze te
ny. fõ igaz ga tó já nak, ku ta tó pro fesszor nak,

kö zel négy év ti ze des ki emel ke dõ, sok ol da lú gaz da sá gi,
pénz ügyi te vé keny sé ge, ve ze tõi-irá nyí tó mun ká ja el is me -
ré se ként

Pong rácz An tal ban kár nak, a Sze ren cse já ték Rt. igaz ga -
tó sá gi el nö ké nek,

több év ti ze des ok ta tói, tu do mány szer ve zõi és tu do má -
nyos ku ta tói mun kás sá ga, egye tem ve ze tõi és szak -
mai-köz éle ti te vé keny sé ge el is me ré se ként

dr. Ros to vá nyi Zsolt nak, a Bu da pes ti Cor vi nus Egye tem 
Tár sa da lom tu do má nyi Kar dé kán já nak, egye te mi ta nár -
nak, a Nem zet kö zi Ta nul má nyok In té ze te igaz ga tó já nak,

a ma gyar or szá gi üz le ti fel sõ ok ta tás fej lesz té se, az üz le ti 
kép zés kor sze rû sí té se ér de ké ben vég zett mun kás sá ga, ok -
ta tói, in téz mény szer ve zõi és ve ze tõi te vé keny sé ge el is me -
ré se ként

dr. Tör zsök Évá nak, a köz gaz da ság tu do mány kan di dá -
tu sá nak, a Szol no ki Fõ is ko la rek to rá nak a

MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI ÉRDEMREND

KÖZÉPKERESZTJE

(polgári tagozata);

az Or szág gyû lés mû kö dé sé hez szük sé ges fel té te lek biz -
to sí tá sa ér de ké ben vég zett pél da ér té kû köz szol gá la ti te vé -
keny sé ge el is me ré se ként

Ba kos Emil nek, az Or szág gyû lés Hi va ta la gaz da sá gi fõ -
igaz ga tó já nak,

az egész ség ügyi alap el lá tás, azon be lül a há zi or vos lás
te rü le tén vég zett, nem zet kö zi leg is el is mert ki emel ke dõ
mun kás sá gá ért

dr. Ba logh Sán dor nak, az Or szá gos Alap el lá tá si In té zet
fõ igaz ga tó já nak, a Sze ge di Tu do mány egye tem ÁOK
c. egye te mi do cen sé nek,

több év ti ze des igaz ság szol gál ta tá si és igaz ga tá si te vé -
keny sé ge el is me ré se ként

dr. Baur Pé ter nek, a Bé kés Me gyei Bí ró ság el nö ké nek,

iro dal mi, pe da gó gi ai és szak mai-köz éle ti te vé keny sé ge, 
va la mint a mû vé szet tu do má nyi ok ta tás ér de ké ben vég zett
több év ti ze des te vé keny sé ge el is me ré se ként

dr. Bé csy Ta más nak, az iro da lom tu do mány dok to rá nak, 
ny. egye te mi ta nár nak,

több év ti ze des, nem zet kö zi leg ki emel ke dõ ku ta tá si, ok -
ta tá si te vé keny sé ge, az alap ku ta tá si ered mé nyek in no va tív 
gya kor la ti al kal ma zá sa és a fél ve ze tõ ku ta tás tár sa dal mi
rang já nak elõ moz dí tá sa el is me ré se ként

dr. Be lez nay Fe renc nek, az MTA Mû sza ki Fi zi kai és
Anyag tu do má nyi Ku ta tó in té ze te tu do má nyos ta nács adó -
já nak,

pénz ügyi-költ ség ve té si te rü le ten vég zett több év ti ze des
köz szol gá la ti, ve ze tõi mun ká ja el is me ré se ként

Dö mö tör Ti bor nak, a Szo ci á lis és Mun ka ügyi Mi nisz té -
ri um gaz da sá gi fõ igaz ga tó já nak,
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a ma gyar ka jak-ke nu sport ban si ke res spor to lói és edzõi 
te vé keny sé ge el is me ré se ként

Fá bi án Lász ló olim pi ai és vi lág baj nok ka ja ko zó nak, a
Ma gyar Ka jak-Ke nu Szö vet ség nõi szak ága ve ze tõ jé nek,

a sport tu do mány és a sport szo ci o ló gia te rén vég zett tu -
do má nyos mun kás sá gá ért, sport köz éle ti sze re pé ért, va la -
mint a la kos sá gi sport nép sze rû sí té sé ért vég zett te vé keny -
sé ge el is me ré se ként

Föl de si né dr. Sza bó Gyön gyi nek, az MTA dok to rá nak, a 
Sem mel we is Egye tem Test ne ve lé si és Sport tu do má nyi
Kara egye te mi ta ná rá nak,

a ma gyar mû vé szet és mû vé szet tör té net el is mer te té se
ér de ké ben vég zett te vé keny sé ge, tu do má nyos élet út ja el is -
me ré se ként

Ga ras Klá rá nak, az MTA ren des tag já nak, mû vé szet -
tör té nész nek,

az alap ku ta tá sok pá lyá za ti rend sze ré nek mû köd te té se
ér de ké ben vég zett két év ti ze des ered mé nyes te vé keny sé ge 
el is me ré se ként

Gi lyén Ele mér né nek, az Or szá gos Tu do má nyos Ku ta tá -
si Alap prog ra mok (OTKA) Iro dá ja igaz ga tó já nak,

az or szág leg hát rá nyo sabb hely ze tû me gyé i nek gaz da -
sá gi és inf ra struk tu rá lis fej lesz té sé ben, a te rü let fej lesz tés -
ben, a vál lal ko zá sok és ön kor mány za tok se gí té sé ben vég -
zett több év ti ze des mun kás sá ga el is me ré se ként

Hol les Mik lós nak, a Nóg rád Me gyei Te rü let fej lesz té si
Ügy nök ség Kht. ügy ve ze tõ igaz ga tó já nak,

a te rü let fej lesz tés te rén vég zett mun kás sá ga, a Te rü let -
fej lesz té si Ré gi ók Egyez te té si Ta ná csa szer ve zé sé ben és
ve ze té sé ben vég zett te vé keny sé ge el is me ré se ként

dr. Ké kes Fe renc nek, a Ba ra nya Me gyei Ön kor mány zat
volt el nö ké nek,

az új fel sõ ok ta tá si tör vény meg al ko tá sa, a bo lo gnai fo -
lya mat ér de ké ben vég zett mun ká ja, ve ze tõi és ok ta tói te -
vé keny sé ge el is me ré se ként

dr. Mang Bé lá nak, az Ok ta tá si és Kul tu rá lis Miniszté -
rium volt fel sõ ok ta tá si he lyet tes ál lam tit ká rá nak,

több év ti ze des igaz ság szol gál ta tá si te vé keny sé ge el is -
me ré se ként

dr. Mé szár Ró zá nak, a Ba ra nya Me gyei Bí ró ság kol lé -
gi um ve ze tõ jé nek,

a meg re for mált párt fo gó fel ügye lõi rend szer, a jogi se -
gít ség nyúj tás, az ál la mi ál do zat se gí tés, a kár pót lás ügye i -
nek meg szer ve zé se, il let ve az Igaz ság ügyi Hi va tal fel ál lí -

tá sa és mû köd te té se ér de ké ben vég zett mun kás sá ga el is -
me ré se ként

dr. Plan kó Eri ká nak, az Igaz ság ügyi és Ren dé sze ti Mi -
nisz té ri um Igaz ság ügyi, Ko di fi ká ci ós és Szol gál ta tá si Fõ -
osz tá lya ve ze tõ jé nek,

több mint há rom év ti ze des ered mé nyes pénz ügyi te rü le -
ten vég zett köz szol gá la ti te vé keny sé ge el is me ré se ként

Pö lös kei Pál né nak, a Pénz ügy mi nisz té ri um fõ osz tály -
ve ze tõ-he lyet te sé nek,

a ma gyar or szá gi pri va ti zá ció fel gyor sí tá sa, a tranzak -
ciók szak ma i sá gá nak el mé lyí té se ér de ké ben vég zett te vé -
keny sé ge, va la mint pénz ügyi tu do má nyos mun kás sá ga el -
is me ré se ként

dr. Sal gó Ist ván nak, a Pénz ügy mi nisz té ri um volt he -
lyet tes ál lam tit ká rá nak,

a ma gyar kul tu rá lis élet ben vég zett több év ti ze des mun -
kás sá ga el is me ré se ként

dr. Schif fer Já nos nak, Bu da pest Fõ vá ros Ön kor mány -
za ta Fõ pol gár mes te ri Hi va ta la volt fõ pol gár mes ter-he lyet -
te sé nek,

a köz le ke dé si és táv köz lé si inf ra struk tú ra fej lesz té sé -
ben, a va la mint szol gál ta tás biz to sí tás li be ra li zá ci ó já ban
vég zett több év ti ze des mun kás sá ga el is me ré se ként

Sik lós Csa bá nak, a Gyõr-Sop ron-Eben fur ti Vas út Zrt.
mb. ve zér igaz ga tó já nak,

több év ti ze des pe da gó gi ai és ve ze tõi mun kás sá ga, szak -
mai-köz éle ti és pub li ká ci ós te vé keny sé ge el is me ré se ként

Si pos Já nos nak, az Ok ta tá si és Kul tu rá lis Mi nisz té ri um
volt köz ok ta tá si he lyet tes ál lam tit ká rá nak,

kö zel fél év szá za dos szak mai és ve ze tõi te vé keny sé ge,
ered mé nyes után pót lás ne ve lõ mun ká ja el is me ré se ként

dr. Stirsz ky Sán dor nak, a Pest Me gyei Fõ ügyész ség fõ -
ügyész-he lyet te sé nek,

több év ti ze des, mél tán nép sze rû gyer mek iro dal mi mun -
kás sá ga el is me ré se ként

Te me si La jos né Fé sûs Éva gyer mek vers- és me se író -
nak,

ered mé nyes köz igaz ga tá si – a fõ vá ros vá ros üze mel te té -
sé nek és va gyon gaz dál ko dá sá nak irá nyí tá sá ban vég -
zett – te vé keny sé ge el is me ré se ként

Vaj da Pál nak, Bu da pest Fõ vá ros Ön kor mány za ta Fõ -
pol gár mes te ri Hi va ta la volt fõ pol gár mes ter-he lyet te sé nek,
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több év ti ze des sport pá lya fu tá sa, edzõi és sport köz éle ti
te vé keny sé ge el is me ré se ként

Vas ku ti Ist ván olim pi ai és vi lág baj nok ke nu zó nak, mes -
ter edzõ nek,

a Ma gyar Köz tár sa ság kül po li ti kai ér de ke i nek ér vé nye -
sí té sé ben, il let ve a ma gyar fej lesz tés po li ti ka ki ala kí tá sá -
ban vég zett több év ti ze des te vé keny sé ge el is me ré se ként

Vizi Lász ló nak, a Kül ügy mi nisz té ri um Nem zet kö zi Fej -
lesz té si Együtt mû kö dé si Fõ osz tá lya ve ze tõ jé nek a

MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI ÉRDEMREND
TISZTIKERESZTJE

(polgári tagozata);

ki ma gas ló ka to nai pá lyá ja el is me ré se ként

Bor zák Jó zsef dan dár tá bor nok nak, az MH Bu da pes ti
Hely õr ség pa rancs nok sá ga pa rancs no ká nak,

be osz tá sá ban hu za mos idõn át vég zett ki emel ke dõ mun -
ká ja el is me ré se ként

dr. Hor váth Jó zsef dan dár tá bor nok nak, a HM Vé del mi
Ter ve zé si Fõ osz tá lya ve ze tõ jé nek,

ki emel ke dõ ve ze tõi és szak mai te vé keny sé ge el is me ré -
se ként

dr. Ne mes Zol tán r. dan dár tá bor nok nak, a Zala Me gyei
Rend õr-fõ ka pi tány ság rend õrfõkapitányának a

MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI ÉRDEMREND
TISZTIKERESZTJE
(katonai tagozata);

a fog lal koz ta tás biz ton sá ga és a mun ka vál la lók garan -
ciális jo ga i nak vé del me ér de ké ben vég zett te vé keny sé ge,
négy év ti ze des köz szol gá la ta el is me ré se ként

Bar na Lász ló nak, az Or szá gos Mun ka biz ton sá gi és
Mun ka ügyi Fõ fel ügye lõ ség mun ka biz ton sá gi el nök he -
lyet te sé nek,

nagy si ke rû köny ve i ért és fo tó ki ál lí tá sa i ért

Bar tis At ti la Jó zsef At ti la-dí jas író nak, fo tó mû vész nek,

mû vé szi mun kás sá gá ért, va la mint az 1956-os for ra da -
lom és sza bad ság harc em lé ké nek ápo lá sá ért

ifj. Be ne dek Je nõ né Já no si Ka ta lin kép zõ mû vész nek,

több év ti ze des ki emel ke dõ szak mai te vé keny sé ge el is -
me ré se ként

Be reczk Gyu lá nak, Ba la ton szár szó Nagy köz ség volt
pol gár mes te ré nek,

a mun ka ügyi ága zat te rü le tén vég zett há rom év ti ze des
mun kás sá ga el is me ré se ként

dr. Bre bán Va lé ri á nak, a Tol na Me gyei Mun ka ügyi
Köz pont igaz ga tó já nak,

a fo gya té kos em be rek tár sa dal mi esély egyen lõ sé ge,
élet mi nõ sé gük ja ví tá sa ér de ké ben vég zett te vé keny sé ge
el is me ré se ként

dr. Chi kán Csa bá nak, a Moz gás kor lá to zot tak Egye sü -
le te i nek Or szá gos Szö vet sé ge al el nö ké nek,

több év ti ze des, az ag rár ága zat te rü le tén vég zett sok ol -
da lú mun kás sá ga el is me ré se ként

dr. Csa pó Mi hály nak, a me zõ gaz da sá gi tu do mány dok -
to rá nak, a Föld mû ve lés ügyi és Vi dék fej lesz té si Mi nisz té -
ri um fõ osz tály ve ze tõ-he lyet te sé nek,

a ma gyar or szá gi roma tár sa da lom lét vi szo nya i nak ja ví -
tá sa ér de ké ben vég zett sok ol da lú te vé keny sé ge el is me ré -
se ként

Da ró czi Ág nes köz író nak, a Ma gyar Mû ve lõ dé si In té zet 
tu do má nyos fõ mun ka tár sá nak,

sok ol da lú mû vé szi te vé keny sé ge el is me ré se ként

ef Zám bó Ist ván fes tõ mû vész nek, Ér de mes Mû vész nek,

a tu do má nyos is me ret ter jesz tés ér de ké ben vég zett te vé -
keny sé ge, a Cso dák Pa lo tá ja ve ze tõ je ként vég zett mun ká -
ja el is me ré se ként

Egyed Lász ló új ság író nak, a Cso dák Pa lo tá ja Kht. ügy -
ve ze tõ igaz ga tó já nak,

több mint há rom év ti ze des köz szol gá la ti te vé keny sé ge
el is me ré se ként

dr. Fe ren czi Ist ván nak, a Bács-Kis kun Me gyei Köz gyû -
lés Hi va ta la fõ jegy zõ jé nek,

a hon vé de lem ér de ké ben vég zett több év ti ze des mun -
kás sá ga el is me ré se ként

Föl di Fe renc nek, a HM Mun ka biz ton sá gi és Épí tés ügyi
Ha tó sá gi Hi va ta la ny. igaz ga tó já nak, a Hon vé del mi Mi -
nisz té ri um Ka bi net iro dá ja mun ka tár sá nak,

a ma gyar spor tért, a FORMULA-I ver se nyek ma gyar or -
szá gi hely szí nen tör té nõ meg ren de zé sé ért, Ma gyar or szág
hír ne vé nek öreg bí té sé ért vég zett két év ti ze des te vé keny -
sé ge el is me ré se ként

Frank Ta más nak, az Os ter mann For ma 1. Kft. ügy ve ze -
tõ igaz ga tó já nak, a Hun ga ro ring Zrt. al el nö ké nek,

sok ol da lú, a mun ka erõ-pi a ci elem zés, a mun ka- és ok ta -
tás gaz da ság tan te rü le tén vég zett nem zet kö zi leg is el is mert 
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ku ta tói mun kás sá ga, a köz gaz da sá gi fel sõ ok ta tás fej lesz té -
se ér de ké ben vég zett te vé keny sé ge el is me ré se ként

dr. Ga la si Pé ter nek, a köz gaz da ság tu do mány kan di dá -
tu sá nak, a Bu da pes ti Cor vi nus Egye tem Em be ri Erõ for rá -
sok Tan szék tan szék ve ze tõ egye te mi ta ná rá nak,

nem zet kö zi leg is el is mert egy ház tör té ne ti ku ta tá sa i ért,
ok ta tó-ne ve lõi és pub li ká ci ós te vé keny sé ge el is me ré se ként

dr. Ger gely Je nõ nek, a tör té ne lem tu do mány dok to rá -
nak, az ELTE Böl csé szet tu do má nyi Kar Új- és Je len ko ri
Ma gyar Tör té ne ti Tan szék tan szék ve ze tõ egye te mi ta ná rá -
nak,

az er dé sze ti ku ta tás és a gya kor la ti er dõ gaz dál ko dás te -
rü le tén vég zett több év ti ze des sok ol da lú mun kás sá ga, élet -
pá lyá ja el is me ré se ként

prof. dr. Járó Zol tán nak, a me zõ gaz da sá gi tu do mány
dok to rá nak, az Er dé sze ti Tu do má nyos In té zet ku ta tó pro -
fesszo rá nak, c. egye te mi ta nár nak,

nem zet kö zi leg is szá mon tar tott elõ adó mû vé szi te vé -
keny sé ge el is me ré se ként

Ke le men Bar na bás Liszt Fe renc-dí jas he ge dû mû vész -
nek,

film sze re pek ben nem zet kö zi leg is el is mert ala kí tá sa i ért,
egyé ni hang vé te lû elõ adó mû vé szi te vé keny sé gé ért

Ma ro zsán Eri ka szín mû vész nek,

a bün te tõ jog al kal ma zás, va la mint a ke gyel mi ügyek in -
té zé sé ben vég zett több év ti ze des mun ká ja el is me ré se ként

dr. Ma u rer Ad él nak, az Igaz ság ügyi és Ren dé sze ti Mi -
nisz té ri um Ál lam pol gár sá gi, Ke gyel mi és Ha tó sá gi Fõ osz -
tá lya osz tály ve ze tõ jé nek,

a ci vil ter mé szet vé del mi szfé rá ban szá mos prog ram
meg ala po zá sá ért és irá nyí tá sá ért, a ha zai ter mé sze ti ér té -
kek, ered mé nyek nem zet kö zi szin ten tör té nõ kép vi se le té -
ben vég zett te vé keny sé ge el is me ré se ként

Már kus Fe renc nek, a WWF Ma gyar or szág igaz ga tó já -
nak, az Or szá gos Kör nye zet vé del mi Ta nács tag já nak,

pénz ügyi, gaz da sá gi és el len õr zé si te rü le ten vég zett
négy év ti ze des sok ol da lú mun kás sá ga el is me ré se ként

dr. Ocs kovsz ki Já nos né nak, az Ál la mi Szám ve võ szék
Ál lam ház tar tás Köz pon ti Szint jét El len õr zõ Igaz ga tó ság
igaz ga tó he lyet te sé nek,

sa já tos al ko tói szem lé le tét hor do zó szug gesz tív képi vi -
lá gú, egye di for ma nyel vet meg tes te sí tõ ren de zõi mun kás -
sá gá ért

Pál fi György ren de zõ nek,

több év ti ze des ügy vé di mun kás sá ga, va la mint sok ol da -
lú szak mai-köz éle ti te vé keny sé ge el is me ré se ként

dr. Papp Sán dor ügy véd nek (deb re ce ni Dr. Papp Sán -
dor Ügy vé di Iro da),

Veszp rém me gye szo ci á lis és egész ség ügyi el lá tó rend -
sze ré nek ki ala kí tá sa, fej lesz té se ér de ké ben vég zett több
év ti ze des mun kás sá ga el is me ré se ként

dr. Piri Idá nak, az ÁNTSZ Veszp rém Me gyei In té ze te
ny. me gyei tisz ti fõ or vo sá nak,

a ma gyar–ame ri kai vegy ipa ri és ke res ke del mi kap cso la -
tok fej lesz té se ér de ké ben vég zett mun kás sá ga el is me ré se -
ként

Raj ki Zsu zsan ná nak, a DOW Hun ga ry Vegy ipa ri Kft.
ve zér igaz ga tó já nak,

négy év ti ze des, nagy kö zön ség si kert ara tó, sok ol da lú
te le ví zi ós mun kás sá gá ért

Ró zsa György szer kesz tõ nek, mû sor ve ze tõ nek,

az er dé szet és az er dõ gaz dál ko dás te rü le tén vég zett több 
év ti ze des mun kás sá ga el is me ré se ként

Só dar Pál er dõ mér nök nek, a KEFAG Kis kun sá gi Er dé -
sze ti és Fa ipa ri Zrt. ve zér igaz ga tó já nak,

a ter mé szet vé de lem és a kör nye zet vé de lem te rü le tén
vég zett mun kás sá ga, ve ze tõi és ok ta tói te vé keny sé ge el is -
me ré se ként

dr. Sza bó Sán dor nak, a mû sza ki tu do mány dok to rá -
nak, er dé sze ti nö vény vé del mi szak mér nök nek, a
 Közép-Duna-völgyi Kör nye zet vé del mi, Ter mé szet vé -
del mi és Víz ügyi Fel ügye lõ ség igaz ga tó já nak,

az Aka dé mia ku ta tó há ló za ta mû kö dé si fel té te le i nek ja -
ví tá sa ér de ké ben vég zett te vé keny sé ge, sok ol da lú gaz da -
sá gi mun kás sá ga el is me ré se ként

Szam kó Jó zsef né nak, a Ma gyar Tu do má nyos Aka dé mia
Tit kár sá ga fõ osz tály ve ze tõ jé nek,

a ma gyar és nem zet kö zi rek lám és kom mu ni ká ci ós te rü -
le ten vég zett több év ti ze des mun kás sá ga el is me ré se ként

dr. Ta kács Il di kó nak, a TriG ra nit Fej lesz té si Rt. kom -
mu ni ká ci ós igaz ga tó já nak, a Rek lám Vi lág szö vet ség al el -
nö ké nek,

több mint két év ti ze des ko di fi ká ci ós mun kás sá ga, köz -
szol gá la ti te vé keny sé ge el is me ré se ként

dr. Vil lá nyi Im ré nek, az Igaz ság ügyi és Ren dé sze ti Mi -
nisz té ri um Ci vi lisz ti kai, Ko di fi ká ci ós és Nem zet kö zi Ma -
gán jo gi Fõ osz tá lya ve ze tõ jé nek,
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a Ma gyar Köz tár sa ság kül po li ti kai ér de ke i nek ér vé nye -
sí té sé ben és a ma gyar dip lo má ci á ban vég zett több év ti ze -
des te vé keny sé ge el is me ré se ként

Zim bo rás Ká roly né nak, a Kül ügy mi nisz té ri um ve ze -
tõ-fõ ta ná cso sá nak a

MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI ÉRDEMREND
LOVAGKERESZTJE

(polgári tagozata);

ki emel ke dõ ve ze tõi és szak mai te vé keny sé ge el is me ré -
se ként

dr. Házi Ist ván r. dan dár tá bor nok nak, a Jász-Nagy -
kun-Szol nok Me gyei Rend õr-fõ ka pi tány ság rend õr -
fõkapitányának,

a hon vé de lem ér de ké ben vég zett több év ti ze des mun -
kás sá ga el is me ré se ként

Ká dár Ró bert mk. ez re des nek, a HM Had fel sze re lés
Fej lesz té si Fõ osz tá lya ve ze tõ jé nek,

be osz tá sa i ban hu za mos idõn át vég zett ki emel ke dõ te -
vé keny sé ge el is me ré se ként

Szûcs And rás dan dár tá bor nok nak, a HM 5. Bocs kai Ist -
ván Könnyû Lö vész dan dár pa rancs no ká nak a

MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI ÉRDEMREND
LOVAGKERESZTJE

(katonai tagozata)

ki tün te tést ado má nyo zom.

Bu da pest, 2006. ok tó ber 10.

Só lyom Lász ló s. k.,
köz tár sa sá gi el nök

El len jegy zem:

Gyur csány Fe renc s. k.,
mi nisz ter el nök

KEH ügy szám: VII-2/4535/2006.

A Köztársasági Elnök
210/2006. (XI. 3.) KE

határozata

kitüntetés adományozásáról

Az Al kot mány 30/A.  § (1) be kez dé se j) pont ja, va la mint 
a Ma gyar Köz tár sa ság ki tün te té se i rõl  szóló 1991. évi

XXXI. tör vény 2.  § (1) be kez dé se alap ján a mi nisz ter el nök 
elõ ter jesz tésére

a Du na-men ti né pek de mok ra ti kus fej lõ dé sé nek és
össze fo gá sá nak ér de ké ben vég zett sok ol da lú te vé keny sé -
ge el is me ré se ként

Er hard Bu sek-nek, a Du na-me den ce és Kö zép-Eu ró pa
In té zet el nö ké nek,

a Oszt rák Köz tár sa ság és a Ma gyar Köz tár sa ság kö zöt ti
sok ol da lú kap cso la tok fej lesz té se, va la mint az 1956-os
for ra da lom és sza bad ság har cot köve tõen a ma gyar me ne -
kül tek be fo ga dá sa és tá mo ga tá sa ér de ké ben vég zett te vé -
keny sé ge el is me ré se ként

dr. Alo is Mock-nak, az Oszt rák Köz tár sa ság volt szö vet -
sé gi al kan cel lár já nak a

MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI ÉRDEMREND
KÖZÉPKERESZT A CSILLAGGAL

(polgári tagozata);

az 1956-os for ra da lom és sza bad ság harc ide jén ta nú sí -
tott ma ga tar tá sa, a meg hur col tak er köl csi re ha bi li tá ci ó ja
ér de ké ben vég zett te vé keny sé ge, va la mint iro dal mi mun -
kás sá ga el is me ré se ként

Dá vid Gyu la szer kesz tõ nek, iro da lom tör té nész nek,

az egye te mes em be ri ér té kek gya ra pí tá sá ért, Fát ima
üze ne té nek ter jesz té sé ért, va la mint a ma gyar–por tu gál
kap cso la tok erõ sí té se ér de ké ben vég zett te vé keny sé ge el -
is me ré se ként

Kon dor La jos lel kész nek,

a ma gyar–oszt rák le vél tá ri kap cso la tok fej lesz té se, az
Auszt ri á ban õr zött ma gyar le vél tá ri anya gok meg õr zé se
ér de ké ben vég zett mun kás sá ga el is me ré se ként

dr. Lo renz Mi ko letz ky-nek, az Oszt rák Ál la mi Le vél tár
fõ igaz ga tó já nak, cím ze tes egye te mi pro fesszor nak,

az 1956-os for ra da lom és sza bad ság har cot köve tõen a
ma gyar me ne kül tek be fo ga dá sa és tá mo ga tá sa, va la mint a
sok ol da lú ré gi ós együtt mû kö dés ér de ké ben vég zett te vé -
keny sé ge el is me ré se ként

Hans Ni essl-nek, a Bur gen lan di tar to má nyi kor mány el -
nö ké nek,

az 1956-os for ra da lom és sza bad ság har cot köve tõen a
ma gyar me ne kül tek be fo ga dá sa és tá mo ga tá sa, va la mint a
ti ro li ma gyar ság ér de ké ben vég zett te vé keny sé ge el is me -
ré se ként
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dr. Her wig von Staa-nak, a ti ro li tar to má nyi kor mány
el nö ké nek a

MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI ÉRDEMREND
TISZTIKERESZTJE

(polgári tagozata);

a svéd or szá gi és észak-eu ró pai ma gyar me ne kül tek lel ki 
gon do zá sá ért, anya nyel vé nek meg õr zé sé ért vég zett sok ol -
da lú te vé keny sé gé ért

Kol tai Re zsõ ny. lel ki pász tor nak,

az 1956-os for ra da lom és sza bad ság harc ban ta nú sí tott
ma ga tar tá sa, a svéd or szá gi ma gyar egye sü le ti élet és cser -
kész moz ga lom meg szer ve zé se ér de ké ben vég zett te vé -
keny sé ge el is me ré se ként

Szend rõi Bál int ny. mér nök nek, egye sü le ti ve ze tõ nek,

mû vé szi és ze ne pe da gó gi ai mun kás sá ga, va la mint a ma -
gyar zene meg is mer te té se és nép sze rû sí té se ér de ké ben
vég zett te vé keny sé ge el is me ré se ként

Vetõ Ta más ze ne pe da gó gus nak, a Dán Ki rá lyi Ope ra
ve ze tõ kar mes te ré nek a

MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI ÉRDEMREND
LOVAGKERESZTJE

(polgári tagozata)

ki tün te tést ado má nyo zom.

Bu da pest, 2006. ok tó ber

Só lyom Lász ló s. k.,
köz tár sa sá gi el nök

El len jegy zem:

Gyur csány Fe renc s. k.,
mi nisz ter el nök

KEH ügy szám: VII-2/4536/2006.

A Köztársasági Elnök
211/2006. (XI. 3.) KE

határozata

kitüntetés adományozásáról

Az Al kot mány 30/A.  § (1) be kez dé se j) pont ja, va la mint 
a Ma gyar Köz tár sa ság ki tün te té se i rõl  szóló 1991. évi

XXXI. tör vény 2.  § (1) be kez dé se alap ján a mi nisz ter el nök 
elõ ter jesz tésére

az 1956-os ma gyar me ne kül tek nek nyúj tott se gít sé -
gé ért, be fo ga dá suk ér de ké ben vég zett mun kás sá ga el is -
me ré se ként

Sir Chris top her Cha ta way kon zer va tív po li ti kus nak,

az 1956-os for ra da lom és sza bad ság harc em lé ké nek
ápo lá sa ér de ké ben vég zett te vé keny sé ge el is me ré se ként

Lord De nis He a ley volt vé del mi mi nisz ter nek a

MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI ÉRDEMREND
KÖZÉPKERESZTJE

(polgári tagozata);

az 1956-os for ra da lom és sza bad ság harc em lé ké nek
ápo lá sa ér de ké ben vég zett iro dal mi mun kás sá ga el is me ré -
se ként

Pe ter Fry er író, új ság író nak a

MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI ÉRDEMREND
LOVAGKERESZTJE

(polgári tagozata)

ki tün te tést ado má nyo zom.

Bu da pest, 2006. ok tó ber 9.

Só lyom Lász ló s. k.,
köz tár sa sá gi el nök

El len jegy zem:

Gyur csány Fe renc s. k.,
mi nisz ter el nök

KEH ügy szám: VII-2/4548/2006.

A Köztársasági Elnök
212/2006. (XI. 3.) KE

határozata

kitüntetés adományozásáról

Az Al kot mány 30/A.  § (1) be kez dé se j) pont ja, va la mint 
a Ma gyar Köz tár sa ság ki tün te té se i rõl  szóló 1991. évi
XXXI. tör vény 2.  § (1) be kez dé se alap ján a kül ügy mi nisz -
ter elõ ter jesz tésére
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1956-os ak tív el len ál lá si te vé keny sé gé ért, a ma gyar
kul tú ra ter jesz té sé ért ki fej tett ál do za tos mun ká já ért

Eu gen Stor lind (Nagy Jenõ) úr nak a

MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI ARANY
ÉRDEMKERESZT
(polgári tagozata)

ki tün te tést ado má nyo zom.

Bu da pest, 2006. ok tó ber 9.

Só lyom Lász ló s. k.,
köz tár sa sá gi el nök

El len jegy zem:

Bu da pest, 2006. ok tó ber 16.

Dr. Göncz Kin ga s. k.,
kül ügy mi nisz ter

KEH ügy szám: VII-2/4549/2006.

A Köztársasági Elnök
213/2006. (XI. 3.) KE

határozata

kitüntetés adományozásáról

Az Al kot mány 30/A.  § (1) be kez dé se j) pont ja, va la mint 
a Ma gyar Köz tár sa ság ki tün te té se i rõl  szóló 1991. évi
XXXI. tör vény 2.  § (1) be kez dé se alap ján a Mi nisz ter el nö -
ki Hi va talt ve ze tõ mi nisz ter elõ ter jesz tésére, az 1956-os
for ra da lom és sza bad ság harc esz mé i nek és em lé ké nek
ápo lá sa ér de ké ben vég zett te vé keny sé ge el is me ré se ként

Bod nár Jó zsef nek, a TIB Nyír egy há zi Szer ve ze te el nö -
ké nek,

Bo gár Ká roly nak, a TIB Eti kai Bi zott sá ga tag já nak,

Dö mö tör Zol tán nak, a Ma gyar Vi dék Or szá gos 56-os
Szö vet ség or szá gos al el nö ké nek,

Gás pár Lász ló nak, az Új Köz te me tõ igaz ga tó já nak,

Ko rom Kál mán nak, a POFOSZ Me zõ túr-Túr ke vei
Szer ve ze te el nö ké nek,

Mik lós Jó zsef nek, az 56-os Szö vet ség bu da pes ti te rü le ti
el nö ké nek,

dr. Nagy Kál mán nak, az 56-os Szö vet ség He ves
 Megyei Szer ve ze te el nö ké nek, or szá gos el nök sé gi tag já -
nak,

No vák Fe renc nek, a TIB Bács-Kis kun Me gyei Szer ve -
ze te el nö ké nek,

Nové Gyu lá nak, az 56-os Szö vet ség ala pí tó tag já nak,

dr. Pusz tay Éva dr. Tö rök At ti lá né nak, a POFOSZ
Csong rád Me gyei Szer ve ze te el nök sé gi tag já nak,

Sin ko vics Ilo ná nak, az 56-os Szö vet ség ala pí tó tag já -
nak,

Toll ner Ist ván nak, a POFOSZ Veszp rém Me gyei Szer -
ve ze te el nök sé gi tag já nak a

MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI ARANY
ÉRDEMKERESZT
(polgári tagozata);

Kö ves di Mik lós nak, nyu gal ma zott fõ had nagy nak, a TIB 
ka to nai iro da ve ze tõ jé nek,

dr. Tó fal vy Ká roly nak, nyu gal ma zott al ez re des nek, a
TIB ügy ve ze tõ tit ká rá nak a

MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI ARANY
ÉRDEMKERESZT
(katonai tagozata);

Bé res Sán dor nak, a TIB Kar ca gi Szer ve ze te ve ze tõ jé -
nek,

Csu kás Irén nek, a POFOSZ XIX. ker. Szer ve ze te el nö -
ké nek,

Gál Pál nak, a POFOSZ Csong rád Me gyei Szer ve ze te
el nök sé gi tag já nak,

Ká ko nyi Má tyás nak, a POFOSZ Bács-Kis kun Me gyei
Szer ve ze te el nö ké nek,

Rady Pál nak, a POFOSZ Bor sod-Aba új-Zemp lén Me -
gyei Szer ve ze te el nök he lyet te sé nek,

Solcz Gé zá nak, a POFOSZ Bor sod-Aba új-Zemp lén
Me gyei Szer ve ze te el nök sé gi tag já nak,

Ze lei Fe renc nek, a TIB Pest Me gyei össze kö tõ jé nek a

MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI EZÜST
ÉRDEMKERESZT
(polgári tagozata);

Mül ler Fe renc nek, nyu gal ma zott õr nagy nak, a TIB Ka -
to nai Szer ve ze te el nök sé gi tag já nak,

Prá gai La jos nak, nyu gal ma zott õr nagy nak, a TIB Ka to -
nai Szer ve ze te gaz da sá gi ve ze tõ jé nek,

Si mon Gé zá nak, mk. al ez re des nek a

MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI EZÜST
ÉRDEMKERESZT
(katonai tagozata);
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Bata Sán dor né nak, az 56-os Szö vet ség Ve res egy há zi
Szer ve ze te el nö ké nek,

Bren ner Im ré nek, a Ma gyar Vi dék Or szá gos 56-os Szö -
vet ség ügy ve ze tõ el nö ké nek,

Cseh Já nos nak,

Ka lo csay Im ré né nek (Han din ger Ilo na), a TIB tag nyil -
ván tar tó já nak,

Ked ves György nek, az 56-os Szö vet ség Nyír áb rá nyi
Szer ve ze te el nö ké nek,

Kis Ama dé né nak, az 56-os Szö vet ség XV. Ke rü le ti
Szer ve ze te el nö ké nek,

Mar kó Ka ta lin nak, az 56-os Szö vet ség He ves Me gyei
Szer ve ze te tit ká rá nak,

Mik lós Ká roly nak, a TIB Eti kai Bi zott ság tag já nak,

Pén zes Jó zsef nek, az 56-os Szö vet ség bu da pes ti ke rü le ti 
el nö ké nek,

Po lo nyi Gé zá nak, az 56-os Szö vet ség Szol nok Me gyei
el nö ké nek,

Sza bó Ist ván né nak, a Ma gyar Nem ze ti El len ál lá si Szö -
vet ség nyu gal ma zott tit kár nõ jé nek,

Sza bó Je nõ nek, az 56-os Szö vet ség Du na ha rasz ti Szer -
ve ze te el nö ké nek,

Szar ka La jos nak, az 56-os Szö vet ség XVI. ker. Szer ve -
ze te el nö ke, a Nagy bu da pes ti Szer ve zet al el nö ké nek,

Sze be lé dy Bé lá nak, az 56-os Szö vet ség bu da pes ti ke rü -
le ti el nö ké nek,

Szûcs Lász ló nak, a POFOSZ Csong rád Me gyei Szer ve -
ze te el nök he lyet te sé nek a

MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI BRONZ
ÉRDEMKERESZT
(polgári tagozata)

ki tün te tést ado má nyo zom.

Bu da pest, 2006. ok tó ber 10.

Só lyom Lász ló s. k.,
köz tár sa sá gi el nök

El len jegy zem:

Dr. Szil vá sy György s. k.,
a Mi nisz ter el nö ki Hi va talt ve ze tõ mi nisz ter

KEH ügy szám: VII-2/4593/2006.

A Köztársasági Elnök
214/2006. (XI. 3.) KE

határozata

kitüntetés adományozásáról

Az Al kot mány 30/A.  § (1) be kez dé se j) pont ja, va la mint 
a Ma gyar Köz tár sa ság ki tün te té se i rõl  szóló 1991. évi
XXXI. tör vény 2.  § (1) be kez dé se alap ján a mi nisz ter el nök 
elõ ter jesz tésére, a szol gá lat te rén vég zett ki emel ke dõ szín -
vo na lú szak mai mun ká já ért

Feny ve si La jos ez re des nek, az MK Nem zet biz ton sá gi
Szak szol gá lat igaz ga tó já nak a

MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI ÉRDEMREND
TISZTIKERESZTJE
(katonai tagozata);

dr. Tün dik Sán dor ez re des nek, az MK Nem zet biz ton sá -
gi Szak szol gá lat TÜK fel ügye lõ jé nek a

MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI ÉRDEMREND
LOVAGKERESZTJE

(katonai tagozata)

ki tün te tést ado má nyo zom.

Bu da pest, 2006. ok tó ber 18.

Só lyom Lász ló s. k.,
köz tár sa sá gi el nök

El len jegy zem:

Gyur csány Fe renc s. k.,
mi nisz ter el nök

KEH ügy szám: VII-2/4607-1/2006.

A Köztársasági Elnök
215/2006. (XI. 3.) KE

határozata

kitüntetés adományozásáról

Az Al kot mány 30/A.  § (1) be kez dé se j) pont ja, va la mint 
a Ma gyar Köz tár sa ság ki tün te té se i rõl  szóló 1991. évi
XXXI. tör vény 2.  § (1) be kez dé se alap ján a mi nisz ter el nök 
elõ ter jesz tésére,
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nem zet kö zi leg is nagy ra be csült iro dal mi mun kás sá ga,
élet út ja el is me ré se ként

Fa lu dy György köl tõ nek, mû for dí tó nak a

MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI ÉRDEMREND
NAGYKERESZTJE

(polgári tagozata)

ki tün te tést posz tu musz ado má nyo zom.

Bu da pest, 2006. ok tó ber 10.

Só lyom Lász ló s. k.,
köz tár sa sá gi el nök

El len jegy zem:

Gyur csány Fe renc s. k.,
mi nisz ter el nök

KEH ügy szám: VII-2/4609/2006.

A Köztársasági Elnök
216/2006. (XI. 3.) KE

határozata

kitüntetés adományozásáról

Az Al kot mány 30/A.  § (1) be kez dé se j) pont ja, va la mint 
a Ma gyar Köz tár sa ság ki tün te té se i rõl  szóló 1991. évi
XXXI. tör vény 2.  § (1) be kez dé se alap ján a mi nisz ter el nök 
elõ ter jesz tésére

a ma gyar és a kö zép-eu ró pai de mok ra ti kus köz gon dol -
ko dást for má ló vi lág szer te mél tán nagy ra be csült mû vé szi
te vé keny sé ge el is me ré se ként

Andr zej Waj da film ren de zõ nek a

MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI ÉRDEMREND
KÖZÉPKERESZT A CSILLAGGAL

(polgári tagozata);

a ter mé sze ti erõ for rá sok kal való gaz dál ko dás szín vo na -
lá nak eme lé se, ha té kony fel hasz ná lá sa ér de ké ben vég zett
mun kás sá ga, az irá nyí tá sá val mû kö dõ Ba la ton Cso port ban 
vég zett tu do má nyos és szer ve zõ te vé keny sé ge el is me ré se -
ként

Den nis L. Me a dows-nak, a New Hamps hi re-i Egye -
tem Po li ti ka és Tár sa da lom tu do má nyi In té ze te igaz ga -
tó já nak,

az 1956-os for ra da lom és sza bad ság har cot köve tõen a
ma gyar me ne kül tek be fo ga dá sa és tá mo ga tá sa, az ar gen tin 
ma gyar ság ér de ké ben vég zett te vé keny sé ge el is me ré se -
ként

Jor ge Ri car do Pu ri cel li-nek, az Ar gen tin Szö vet sé gi
Fel lebb vi te li Bí ró ság ny. bí rá já nak, a Mind szent hy num
Ma gyar Egye sü let ve ze tõ sé gi tag já nak,

vi lág szer te nagy ra be csült tu do má nyos élet mû ve, az
ame ri kai ma gyar tu do má nyos és kul tu rá lis élet szer ve zé sé -
ben és irá nyí tá sá ban ját szott meg ha tá ro zó sze re pe el is me -
ré se ként

Si nor Dé nes ori en ta lis tá nak, az In di a na Uni ver sity
egye te mi ta ná rá nak a

MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI ÉRDEMREND
KÖZÉPKERESZTJE

(polgári tagozata);

az 1956-os for ra da lom és sza bad ság harc em lé ké nek
ápo lá sa és esz mé i nek élet ben tar tá sa, va la mint az ame ri kai
ma gyar ság kö ré ben, Ma gyar or szág és az Ame ri kai Egye -
sült Ál la mok kö zöt ti kap cso la tok el mé lyí té se ér de ké ben
vég zett te vé keny sé ge el is me ré se ként

Ba logh Ká roly nak, a Har vard Me di cal Scho ol pro -
fesszo rá nak, a Mas sa chu setts-i Ma gya rok Szö vet sé ge tag -
já nak,

a ma gyar–mon gol kap cso la tok fej lesz té se ér de ké ben
vég zett te vé keny sé ge el is me ré se ként

Luv szan Bat tul ga-nak, Mon gó lia Bu da pes ti Nagy kö -
vet sé ge kö vet-ta ná cso sá nak, ide ig le nes ügy vi võ nek,

az 1956-os for ra da lom és sza bad ság harc em lé ké nek
ápo lá sa, va la mint a ma gyar nyelv és kul tú ra meg is mer te té -
se és ter jesz té se ére ké ben vég zett te vé keny sé gé ért

Ri chard R. Ber ry-nek, a Glas go wi Egye tem, Szláv, Kö -
zép- és Ke let-Eu ró pai Ta nul má nyok In té ze te, Kö zép- és
Ke let-Eu ró pai Tan szék tszv. egye te mi ta ná rá nak,

Ge or ge Ko lan ki e wicz-nek, az UCL Egye tem Szláv és
Ke let-Eu ró pai Ta nul má nyok In té ze te igaz ga tó já nak, pro -
fesszor nak,

az 1956-os for ra da lom és sza bad ság harc szel le mi sé gé -
nek fo lya ma tos ápo lá sa, a sváj ci ma gyar ság ér de ké ben
vég zett sok ol da lú te vé keny sé ge el is me ré se ként

Cseh Zsig mond nak, a Gen fi Ma gyar Egye sü let el nö ké -
nek,

az 1956-os for ra da lom és sza bad ság harc ban ta nú sí tott
ma ga tar tá sa, em lé ké nek ápo lá sa, va la mint az ame ri kai ma -
gyar ság kö ré ben, Ma gyar or szág és az Ame ri kai Egye sült
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Ál la mok kö zöt ti kap cso la tok el mé lyí té se ér de ké ben vég -
zett több év ti ze des te vé keny sé ge el is me ré se ként

Har math Ist ván író nak, új ság író nak,

La ka tos Ist ván nak, a York Col le ge, City Uni ver sity of
New York örö kös pro fesszo rá nak,

Lo vas György üz let em ber nek, az Ame ri kai Ma gyar
Sza bad ság har cos Szö vet ség társ el nö ké nek,

az 1956-os for ra da lom és sza bad ság har cot köve tõen
Hol lan di á ba me ne kült ma gya rok be fo ga dá sa és tá mo ga tá -
sa, a hol lan di ai ma gyar ság ér de ké ben vég zett sok ol da lú te -
vé keny sé ge el is me ré se ként

prof. dr. Ki bé di Var ga Sán dor Áron ny. pro fesszor nak,
iro da lom tör té nész nek, köl tõ nek, a Hol lan di ai Ma gyar
Szö vet ség el nö ké nek,

dr. Tüs ki Ist ván re for má tus lel kész nek,

az 1956-os for ra da lom és sza bad ság har cot köve tõen a 
ma gyar di á kok be fo ga dá sa, tá mo ga tá sa, a Ma gyar or -
szág ra irá nyu ló se gély szál lít má nyok és a me ne kült ügy
ko or di ná lá sa ér de ké ben vég zett te vé keny sé ge el is me ré -
se ként

Eli sa beth Kopp volt igaz ság ügyi és rend õrségi mi nisz -
ter nek,

az 1956-os for ra da lom és sza bad ság harc esz mé i nek az
Ame ri kai Egye sült Ál la mok ban való meg is mer te té se és
em lé ké nek ápo lá sa, va la mint több év ti ze des iro dal mi
mun kás sá ga el is me ré se ként

Mi cha el Vin cent Kor da író nak, a Si mon and Schus ter
Ki adó ház örö kös fõ szer kesz tõ jé nek,

ered mé nyes, ma gas szín vo na lú ok ta tó-ne ve lõ és ve ze tõi 
mun ká ja el is me ré se ként

Ale xan der Kul man-nak, a Bu da pes ti Oszt rák Is ko la
igaz ga tó já nak,

az 1956-os for ra da lom és sza bad ság harc ügye és esz méi 
mel lett ta nú sí tott kö vet ke ze tes ki ál lá sá ért

Sej nisz Vik tor Le o nyi do vics-nak, az Orosz Tu do má nyos 
Aka dé mia Vi lág gaz da ság-ku ta tó és Nem zet kö zi Kap cso -
la tok In té ze te ve ze tõ tu do má nyos mun ka tár sá nak, az
Orosz or szá gi Ál la mi Hu mán egye tem pro fesszo rá nak,

az 1956-os for ra da lom és sza bad ság harc esz mé i nek az
Ame ri kai Egye sült Ál la mok ban való meg is mer te té se és
em lé ké nek ápo lá sa, va la mint az em be ri jo gok kö vet ke ze -
tes ér vé nye sí té se ér de ké ben vég zett te vé keny sé ge el is me -
ré se ként

Kati Mar ton író nak, új ság író nak,

a „Te me tet len ha lott” címû film ben Nagy Imre sze mé -
lyé nek ki ma gas ló, szín vo na las mû vé szi meg for má lá sá ért

Jan No wic ki-nek, a Sta ry Te atr w Kra ko wie szín mû vé -
szé nek,

a ma gyar–né met kap cso la tok fej lesz té se ér de ké ben
vég zett te vé keny sé ge el is me ré se ként

dr. Bernd Pfaf fen bach-nak, a Szö vet sé gi Gaz da sá gi és
Tech no ló gi ai Mi nisz té ri um köz igaz ga tá si ál lam tit ká rá nak,

a ma gyar–len gyel ka to nai és tör té nel mi kap cso la tok
ápo lá sa te rén vég zett ki ma gas ló te vé keny sé ge el is me ré se -
ként

Andr zej Prze woz nik tör té nész nek, a Len gyel Nem ze ti
Harc és Vér ta nú ság Em lé két Õrzõ Ta nács fõ tit ká rá nak,

az 1956-os for ra da lom és sza bad ság har cot köve tõen a
ma gyar me ne kül tek be fo ga dá sa és tá mo ga tá sa ér de ké ben
vég zett te vé keny sé ge el is me ré se ként

John Ya rem ko volt bí ró sá gi el nök nek a

MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI ÉRDEMREND
TISZTIKERESZTJE

(polgári tagozata);

az 1956-os for ra da lom és sza bad ság harc ese mé nye i nek
fil men tör té nõ fel dol go zá sá ért, esz mé i nek ápo lá sá ért

Me gan Ra i ney Aa rons ope ra tõr nek, for ga tó könyv író -
nak, ren de zõ nek, a The Sibs. GRA i NEY Pic tu res társ igaz -
ga tó já nak,

Co lin Ke ith Gray író nak, a The Sibs. GRA i NEY Pic tu -
res társ igaz ga tó já nak,

az 1956-os for ra da lom és sza bad ság har cot köve tõen a
ma gyar di á kok be fo ga dá sa, tá mo ga tá sa, a Ma gyar or szág ra 
irá nyu ló se gély szál lít má nyok meg szer ve zé se ér de ké ben
vég zett te vé keny sé gé ért

dr. Pe ter Ar benz gaz da sá gi ta nács adó nak,

dr. Hans Von to bel ban kár nak,

a ma gyar–ba den-würt tem ber gi gaz da sá gi és ci vil kap -
cso la tok el mé lyí té se ér de ké ben vég zett te vé keny sé ge el is -
me ré se ként

Horst Arzt-nak, Ger lin gen he lyet tes pol gár mes te ré nek,

az 1956-os for ra da lom és sza bad ság har cot köve tõen a
ma gyar me ne kül tek be fo ga dá sa és se gí té se, a hol lan di ai
ma gyar ság ér de ké ben vég zett te vé keny sé ge el is me ré se -
ként

dr. Bu da vá ri Gá bor nak, az Eras mus Egye tem egye te mi
ta ná rá nak,
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a ma gyar–sváj ci po li ti kai, gaz da sá gi és kul tu rá lis kap -
cso la tok fej lõ dé se, a ma gyar ál lam pol gá rok ér dek vé del me
ér de ké ben vég zett te vé keny sé ge el is me ré se ként

Gilly Já nos Gá bor nak, a Ma gyar Köz tár sa ság tisz te let -
be li kon zul já nak,

a ma gyar gaz da sá gi fej lõ dés elõ se gí té se ér de ké ben vég -
zett be ru há zói, be fek te tõi és mun ka hely te rem tõ te vé keny -
sé ge el is me ré se ként

Frank Ha senf ratz-nak, a Li na mar Cor po ra ti on el nö ké -
nek,

a ma gyar–len gyel tár sa dal mi és gaz da sá gi kap cso la tok
fej lesz té se, va la mint az 1956-os meg em lé ke zé sek szer ve -
zé se és tá mo ga tá sa ér de ké ben vég zett te vé keny sé gé ért

Ta de usz Ka czor tisz te let be li kon zul nak,

az 1956-os for ra da lom és sza bad ság har cot köve tõen a
ma gyar me ne kült gyer me kek tá mo ga tá sá ért, va la mint több 
év ti ze des fo tó mû vé szi pá lyá ja el is me ré se ként

Ata Kan dó fo tó mû vész nek,

az 1956-os for ra da lom és sza bad ság harc esz mé i nek
ápo lá sá ért és õr zé sé ért, a ma gyar mo dern ze ne mû vé szet
te rén vég zett sok ol da lú te vé keny sé gé ért

Nesz lé nyi Lász ló né zon go ra mû vész nek, ze ne szer zõ nek,

Iz ra el Ál lam és a Ma gyar Köz tár sa ság kö zöt ti gaz da sá gi 
és kul tu rá lis kap cso la tok fej lesz té se ér de ké ben vég zett te -
vé keny sé ge el is me ré se ként

Tova Pin to-nak, a tel-avi vi Zsi dó Ügy nök ség te rü le ti
pénz ügyi igaz ga tó já nak,

a ma gyar–ba jor kap cso la tok fej lesz té se és el mé lyí té se, a 
2006. évi né met or szá gi ma gyar kul tu rá lis évad elõ ké szí té -
sé ben és le bo nyo lí tá sá ban vég zett te vé keny sé ge el is me ré -
se ként

Bir git Rei ter-nek, a Ba jor Ál la mi Kan cel lá ria Eu ró pa-
mi nisz ter Iro dá ja he lyet tes ve ze tõ jé nek,

az 1956-os for ra da lom és sza bad ság harc esz mé i nek
Bul gá ri á ban való meg is mer te té se, a for ra dal mi esz mék
mel let ti bá tor ki ál lá sa, va la mint iro dal mi mun kás sá ga el is -
me ré se ként

Jor dan Ata na szov Rusz kov köl tõ nek,

az 1956-os for ra da lom és sza bad ság harc em lé ké nek
ápo lá sa és esz mé i nek élet ben tar tá sa, va la mint az ame ri kai
ma gyar ság kö ré ben, Ma gyar or szág és az Ame ri kai Egye -
sült Ál la mok kö zöt ti kap cso la tok el mé lyí té se ér de ké ben
vég zett te vé keny sé ge el is me ré se ként

Var ga Pál új ság író nak, a Chi ca gói Ma gyar Klub el nö -
ké nek a

MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI ÉRDEMREND
LOVAGKERESZTJE

(polgári tagozata)

ki tün te tést ado má nyo zom.

Bu da pest, 2006. ok tó ber 12.

Só lyom Lász ló s. k.,
köz tár sa sá gi el nök

El len jegy zem:

Gyur csány Fe renc s. k.,
mi nisz ter el nök

KEH ügy szám: VII-2/4670/2006.

A Köztársasági Elnök
217/2006. (XI. 3.) KE

határozata

kitüntetés adományozásáról

Az Al kot mány 30/A.  § (1) be kez dé se j) pont ja, va la mint 
a Ma gyar Köz tár sa ság ki tün te té se i rõl  szóló 1991. évi
XXXI. tör vény 2.  § (1) be kez dé se alap ján a mi nisz ter el nök 
elõ ter jesz tésére

az Oszt rák Köz tár sa ság és a Ma gyar Köz tár sa ság kö zöt -
ti kap cso la tok fej lesz té se ér de ké ben vég zett te vé keny sé ge, 
az EU-csat la ko zá si fo lya mat ban ha zánk in teg rá ci ós fel ké -
szü lé sé hez nyúj tott tá mo ga tá sa el is me ré se ként

dr. Wolf gang Schüs sel-nek, az Oszt rák Köz tár sa ság szö -
vet sé gi kan cel lár já nak a

MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI ÉRDEMREND
NAGYKERESZTJE

(polgári tagozata)

ki tün te tést ado má nyo zom.

Bu da pest, 2006. ok tó ber 17.

Só lyom Lász ló s. k.,
köz tár sa sá gi el nök

El len jegy zem:

Gyur csány Fe renc s. k.,
mi nisz ter el nök

KEH ügy szám: VII-2/4713/2006.
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A Köztársasági Elnök
218/2006. (XI. 3.) KE

határozata

kitüntetés adományozásáról

Az Al kot mány 30/A.  § (1) be kez dé se j) pont ja, va la mint 
a Ma gyar Köz tár sa ság ki tün te té se i rõl  szóló 1991. évi
XXXI. tör vény 2.  § (1) be kez dé se alap ján a kül ügy mi nisz -
ter elõ ter jesz tésére az 1956-os for ra da lom és sza bad ság -
harc ide jén ta nú sí tott ma ga tar tá sa el is me ré se ként

Cons tan tin Ticu Du mit res cu-nak, a Ro mán Po li ti kai
Fog lyok Or szá gos Szö vet sé ge el nö ké nek,

Jó zsa Ár pád Csa bá nak, az Er dé lyi ’56-os Baj tár si Tár -
sa ság ügy ve ze tõ el nö ké nek a

MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI ARANY
ÉRDEMKERESZT
(polgári tagozata)

ki tün te tést ado má nyo zom.

Bu da pest, 2006. ok tó ber 18.

Só lyom Lász ló s. k.,
köz tár sa sá gi el nök

El len jegy zem:

Bu da pest, 2006. ok tó ber 26.

Dr. Göncz Kin ga s. k.,
kül ügy mi nisz ter

KEH ügy szám: VII–2/4775/2006.

A Köztársasági Elnök
219/2006. (XI. 3.) KE

határozata

kitüntetés adományozásáról

Az Al kot mány 30/A.  § (1) be kez dé se j) pont ja, va la mint 
a Ma gyar Köz tár sa ság ki tün te té se i rõl  szóló 1991. évi
XXXI. tör vény 4/A.  § (2) be kez dé se alap ján a mi nisz ter el -
nök elõ ter jesz tésére

a ha za fi as helyt ál lás sal pél dát mu ta tó, a ma gyar füg get -
len sé get szol gá ló, a tár sa dal mi pár be széd, a tár sa dal mi
béke, a nem zet egy sé gé nek meg va ló sí tá sa, a bé kés rend -
szer vál to zás meg te rem té se ér de ké ben ki fej tett te vé keny -
sé ge el is me ré se ként

Mi ha la Fe renc nek,

dr. Pé ter Ká roly nak,

Nagy Ba lázs nak,

Máté Fe renc nek,

Su jánsz ky Je nõ nek a

NAGY IMRE ÉRDEMREND

ki tün te tést ado má nyo zom.

Bu da pest, 2006. ok tó ber 19.

Só lyom Lász ló s. k.,
köz tár sa sá gi el nök

El len jegy zem:

Gyur csány Fe renc s. k.,
mi nisz ter el nök

KEH ügy szám: VII-3/4825/2006.

A Köztársasági Elnök
220/2006. (XI. 3.) KE

határozata

kitüntetés adományozásáról

Az Al kot mány 30/A.  § (1) be kez dé se j) pont ja, va la mint 
a Ma gyar Köz tár sa ság ki tün te té se i rõl  szóló 1991. évi
XXXI. tör vény 2.  § (1) be kez dé se alap ján a mi nisz ter el nök 
elõ ter jesz tésére, az 1956-os for ra da lom és sza bad ság harc
ese mé nyei meg örö kí té se te rén vég zett sok ol da lú te vé -
keny sé ge el is me ré se ként

Otto Pam mer ope ra tõr nek, szer kesz tõ nek a

MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI ÉRDEMREND
LOVAGKERESZTJE

(polgári tagozata)

ki tün te tést ado má nyo zom.

Bu da pest, 2006. ok tó ber 24.

Só lyom Lász ló s. k.,
köz tár sa sá gi el nök

El len jegy zem:

Gyur csány Fe renc s. k.,
mi nisz ter el nök

KEH ügy szám: VII-2/4852/2006.
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A Köztársasági Elnök
221/2006. (XI. 3.) KE

határozata

kitüntetés adományozásáról

Az Al kot mány 30/A.  § (1) be kez dé se j) pont ja, va la mint 
a Ma gyar Köz tár sa ság ki tün te té se i rõl  szóló 1991. évi
XXXI. tör vény 2.  § (1) be kez dé se alap ján a mi nisz ter el nök 
elõ ter jesz tésére

az 1956-os for ra da lom és sza bad ság harc irán ti ér zel mi
el kö te le zett sé ge, esz mé i nek ápo lá sa, a ma gyar or szá gi
rend szer vál to zás után a ma gyar ság fel emel ke dé sé nek elõ -
moz dí tá sa, a ma gyar–né met kap cso la tok el mé lyí té se ér de -
ké ben vég zett te vé keny sé ge el is me ré se ként

dr. Nor bert Lam mert-nek, a Bun des tag el nö ké nek a

MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI ÉRDEMREND
NAGYKERESZTJE
(polgári tagozata);

Ba las sa Im ré nek, az IBM volt fõ ta nács adó mér nö ké nek, 
az 1956. évi for ra da lom és sza bad ság harc ide jén ta nú sí tott
ma ga tar tá sa, a né met or szá gi ma gyar ság ér de ké ben vég zett 
te vé keny sé ge el is me ré se ként,

dr. Lip pay György nek, az 1956. évi for ra da lom és sza -
bad ság harc ide jén ta nú sí tott ma ga tar tá sa, a né met or szá gi
ma gyar ság ér de ké ben vég zett te vé keny sé ge el is me ré se ként,

dr. Csik vá ry Ist ván nyu gal ma zott ál lat or vos nak, az
1956. évi for ra da lom és sza bad ság harc ide jén ta nú sí tott
ma ga tar tá sa, a né met or szá gi ma gyar ság ér de ké ben, a ma -
gyar–né met kap cso la tok fej lesz té sé ben vég zett te vé keny -
sé ge el is me ré se ként,

Fe jõs Ottó ka to li kus lel kész nek, az 1956. évi for ra da -
lom és sza bad ság harc ide jén ta nú sí tott ma ga tar tá sa, a né -
met or szá gi ka to li kus ma gyar ság ér de ké ben vég zett te vé -
keny sé ge el is me ré se ként,

id. Kle ment Kor nél új ság író nak, az 1956. évi for ra da -
lom és sza bad ság harc ide jén ta nú sí tott ma ga tar tá sa, a né -
met or szá gi ma gyar if jú ság, a Kár pát-me den cei ma gyar ság
ér de ké ben vég zett te vé keny sé ge el is me ré se ként,

Kont hur Má ri á nak, a ma gyar népi kul tú ra ter jesz té se,
nép sze rû sí té se és a ma gyar–né met kap cso la tok fej lesz té se
ér de ké ben vég zett te vé keny sé ge el is me ré se ként a

MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI ÉRDEMREND
LOVAGKERESZTJE

(polgári tagozata)

ki tün te tést ado má nyo zom.

Bu da pest, 2006. ok tó ber 24.

Só lyom Lász ló s. k.,
köz tár sa sá gi el nök

El len jegy zem:

Gyur csány Fe renc s. k.,
mi nisz ter el nök

KEH ügy szám: VII-2/4853/2006.

A Köztársasági Elnök
222/2006. (XI. 3.) KE

határozata

kitüntetés adományozásáról

Az Al kot mány 30/A.  § (1) be kez dé se j) pont ja, va la mint 
a Ma gyar Köz tár sa ság ki tün te té se i rõl  szóló 1991. évi
XXXI. tör vény 2.  § (1) be kez dé se alap ján a mi nisz ter el nök 
elõ ter jesz tésére, az 1956-os for ra da lom és sza bad ság harc
esz méi mel lett ta nú sí tott kö vet ke ze tes ki ál lá sá ért

Bu csel la Jó zsef nek,

Mi lo ván Sán dor nak, a Kár pát al jai Ma gyar Kul tu rá lis
Szö vet ség ál ta lá nos al el nö ké nek,

Var ga Já nos nak a

MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI ÉRDEMREND
LOVAGKERESZTJE

(polgári tagozata)

ki tün te tést ado má nyo zom.

Bu da pest, 2006. ok tó ber 24.

Só lyom Lász ló s. k.,
köz tár sa sá gi el nök

El len jegy zem:

Gyur csány Fe renc s. k.,
mi nisz ter el nök

KEH ügy szám: VII-2/4854/2006.

A Köztársasági Elnök
223/2006. (XI. 3.) KE

határozata

kitüntetés adományozásáról

Az Al kot mány 30/A.  § (1) be kez dé se j) pont ja, va la mint 
a Ma gyar Köz tár sa ság ki tün te té se i rõl  szóló 1991. évi
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XXXI. tör vény 2.  § (1) be kez dé se alap ján a mi nisz ter el nök 
elõ ter jesz tésére, a ma gyar–ka na dai két ol da lú gaz da sá gi,
kul tu rá lis és tár sa dal mi kap cso la tok ápo lá sa ér de ké ben
vég zett te vé keny sé ge el is me ré se ként

Szõ nyi J. And rás nak, a First Na ti ons Equ ity Inc. al el -
nök-ve zér igaz ga tó já nak a

MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI ÉRDEMREND
KÖZÉPKERESZTJE

(polgári tagozata)

ki tün te tést ado má nyo zom.

Bu da pest, 2006. ok tó ber 24.

Só lyom Lász ló s. k.,
köz tár sa sá gi el nök

El len jegy zem:

Gyur csány Fe renc s. k.,
mi nisz ter el nök

KEH ügy szám: VII-2/4855/2006.

IV. rész
IRÁNYMUTATÁSOK,
JOGEGYSÉGI
HATÁROZATOK

A Ma gyar Köz tár sa ság
Leg fel sõbb Bí ró sá ga

jog egy sé gi ha tá ro za tai

A Magyar Köztársaság Legfelsõbb Bírósága
jogegységi határozata

3/2006. BJE szám

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

A Leg fel sõbb Bí ró ság Bün te tõ Jog egy sé gi Ta ná csa
 Budapesten a 2006. évi jú ni us 14. nap ján tar tott ülés, jú li us 
12. és ok tó ber 6. nap ján meg tar tott nyil vá nos ülés alap ján
meg hoz ta a kö vet ke zõ

jogegységi határozatot:

A bün te tõ el já rá si tör vény 2006. jú ni us 30. nap já ig ha tá -
lyos ren del ke zé se ér tel mé ben az el sõ fo kú íté le tet – a vá -

don túl ter jesz ke dés  miatt – té ve sen ha tá lyon kí vül he lye zõ
má sod fo kú ha tá ro zat el já rá si ok ból tör vénysértõ; de fel tét -
len el já rá si sza bály sér tést nem, csu pán re la tí vat va ló sít
meg, ezért fe lül vizs gá la ti el já rás ban nem or vo sol ha tó.

INDOKOLÁS

A csa lás bûn tet te és más bûn cse lek mé nyek  miatt B. T.
el len az Ózdi Vá ro si Bí ró ság és a Bor sod-Aba új-Zemp lén
Me gyei Bí ró ság elõtt fo lya mat ban volt bûn ügy ben a Bor -
sod-Aba új-Zemp lén Me gyei Fõ ügyész ség fe lül vizs gá la ti
in dít ványt nyúj tott be a má sod fo kú bí ró ság nak az elsõ
fokú íté le tet ha tá lyon kí vül he lye zõ vég zé se el len. En nek
el bí rá lá sa so rán a Leg fel sõbb Bí ró ság B.II. ta ná csa jog kér -
dés ben el kí vánt tér ni a Leg fel sõbb Bí ró ság B.I. ta ná csá -
nak 2005. feb ru ár 15-én meg ho zott Bfv.I.779/2004/5. szá -
mú ha tá ro za tá tól, ezért a 2006. feb ru ár 9-én kelt
Bfv.II.914/2005/6. szá mú vég zé sé vel jog egy sé gi el já rást
kez de mé nye zett és a jog egy sé gi ha tá ro zat meg ho za ta lá ig a 
bün te tõ el já rást fel füg gesz tet te.

A vég zés in do ko lá sa sze rint az alap ügy ben meg ho zott
má sod fo kú ha tá ro zat té ve sen ál la pí tot ta meg, hogy az el -
sõ fo kú bí ró ság túl ter jesz ke dett a vá don, en nek kö vet kez té -
ben az el sõ fo kú íté let tör vényes vád hi á nyá val in do kolt ha -
tá lyon kí vül he lye zé se tör vénysértõ volt. A ha tá ro zat
azon ban nem a bün te tõ anya gi jog sza bá lya it, ha nem a
vád elv el já rás jo gi sza bá lya it sér tet te meg, s mi vel a tör -
vény ben a fe lül vizs gá la ti okok kö zött ez nem sze re pel, a
tör vény sér tõ ha tá ro zat fe lül vizs gá la tá ra nincs le he tõ ség.

A Leg fel sõbb Bí ró ság B.I. ta ná csá nak az em lí tett ko ráb -
bi ha tá ro za ta a ha son ló tör vénysértést a bün te tõ anya gi jog
sza bá lyai meg sér té sé nek, va gyis fe lül vizs gá la ti ok nak te -
kin tet te, a meg tá ma dott ha tá ro za tot ha tá lyon kí vül he lyez -
te, s a má sod fo kú bí ró sá got új el já rás ra uta sí tot ta.

A Leg fõbb Ügyész ség a B.1135/2006. szá mú át ira tá val
úgy nyi lat ko zott, hogy a Leg fel sõbb Bí ró ság B.II. ta ná csá -
nak ál lás pont já val egyet ért, s an nak meg fe le lõ ha tá ro zat
meg ho za ta lát in dít vá nyoz ta.

A jog egy sé gi ta nács meg ál la pí tot ta, hogy a jog egy sé gi
el já rás le foly ta tá sá nak a Be. 439.  §-a (1) be kez dés b) pont -
ja sze rin ti elõ fel té te le meg va ló sult, mert a Leg fel sõbb Bí -
ró ság B.II. ta ná csa jog kér dés ben kí vánt el tér ni a má sik
ítél ke zõ (B.I.) ta nács Bfv.I.779/2004/5. szá mú ha tá ro za tá -
tól.

Az el dön ten dõ jog kér dés az, hogy a B.II. ta nács ál tal
fel füg gesz tett el já rás ban, va la mint ál ta lá nos ér vénnyel is
ki mond va, a vá zolt tör vénysértés ese tén van-e he lye fe lül -
vizs gá lat nak.

Az alap ügy ben az Ózdi Vá ro si Ügyész ség vád ira ta a kö -
vet ke zõ tény ál lást tar tal maz ta:

B. T. ter helt 2002. ok tó ber ele jén meg bíz ta egyik is me -
rõ sét, A. I.-t a tu laj do ná ban lévõ Cit ro en ZX 1,4 tí pu sú
sze mély gép ko csi ér té ke sí té sé vel. A gép ko csi val át adott
neki egy ál ta la már alá írt kész adás vé te li szer zõ dést is,
ame lyet már csak a vevõ ada ta i val kel lett utó lag ki töl te ni.
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A gép ko csit 2002. no vem ber 7-én A. I. köz ve tí té sé vel
Sz. L. meg vá sá rol ta. A szer zõ dés alá írá sa után A. I.-nak
ki fi zet te a 380 000 Ft vé tel árat, az pe dig át ad ta neki a gép -
ko csi for gal mi en ge dé lyét.

A ter helt A. I. elõtt el tit kol ta, hogy a gép ko csit 80 000 Ft 
és an nak já ru lé kai ere jé ig vég re haj tá si jog ter he li, és azt is,
hogy az R. Bank Rt. ja vá ra el ide ge ní té si ti lal mat és elõ vá -
sár lá si jo got je gyez tek be. A lep le zés ér de ké ben a for gal mi 
en ge dély 3. lap ját, amely re az el ide ge ní té si ti lal mat be je -
gyez ték, ki tép te, s az en ge délyt már így adta át A. I-nak.

Sz. L. an nak ér de ké ben, hogy a gép ko csit a sa ját ne vé re
írat has sa, az azt ter he lõ 95 689 Ft tar to zást a vég re haj tó nak 
ki fi zet te, az el ide ge ní té si és ter he lé si ti la lom  miatt azon -
ban így sem tud ta a gép ko csit át írat ni.

A cse lek mé nyé vel a ter helt a sér tett nek 475 689 Ft kárt
oko zott.

A tény ál lás alap ján az ügyész ség csa lás bûn tet te és köz -
ok irat tal vissza élés vét sé ge  miatt emelt vá dat; az ügyész a
tár gya lá son a tény ál lást és a vá dat fenn tar tot ta.

Az Ózdi Vá ro si Bí ró ság a 2004. no vem ber 16-án meg -
ho zott B.468/2003/23. szá mú íté le té vel a ter hel tet bû nös -
nek mond ta ki csa lás bûn tet té ben, 6 hó bör tön re és 1 év
köz ügyek tõl el til tás ra ítél te; a köz ok irat tal vissza élés vád -
ja alól pe dig fel men tet te.

Az íté le ti tény ál lás sze rint a ter helt a gép ko csit 2002.
má jus 22-én a me zõ kö ves di T. Ke res ke del mi és Szol gál ta -
tó Bt.-tõl vá sá rol ta, s má jus 24-én 640 000 Ft összeg re köl -
csön szer zõ dést kö tött az R. Bank Rt.-vel. A szer zõ dés ben
vál lal ta, hogy a tör lesz tõ rész le te ket az ese dé kes ség nap -
jáig ki fi ze ti, s biz to sí té kul a gép ko csi ra el ide ge ní té si és
ter he lé si ti la lom ke rült be ve ze tés re.

A ter helt a fu tam idõ alatt be fi ze tést nem tel je sí tett, ezért
a bank 2002. ok tó ber 7-én a szer zõ dést fel mond ta, élt a vé -
te li jo gá val, és meg bí zást adott a H.-K. Kft.-nek a gép ko csi 
vissza szár maz ta tá sá ra.

A ter helt 2002. ok tó ber ele jén 380 000 Ft köl csönt vett
fel A. I.-tól, s en nek fe jé ben a gép ko csit és az ar ról  szóló
alá írt adás vé te li szer zõ dést adta át neki. A gép ko csit Sz.
L. – A. I. köz ve tí té sé vel – no vem ber 7-én 380 000 fo rin tért 
meg vá sá rol ta, s an nak for gal mi en ge dé lyét is át vet te.

A ter helt A. I. elõtt el tit kol ta, hogy a gép ko csit ide gen
jo gok ter he lik. e be jegy zett jo gok  miatt Sz. L. nem írat hat -
ta át a ne vé re a meg vett gép ko csit, a ter helt cse lek mé nye
foly tán 475 689 Ft kára ke let ke zett.

Az el já rás so rán nem nyert bi zo nyí tást, hogy a for gal mi
en ge délyt a ter helt cson kí tot ta meg; a fel men tõ ren del ke -
zés elsõ fo kon jog erõ re emel ke dett.

A Bor sod-Aba új-Zemp lén Me gyei Bí ró ság a 2005. jú -
ni us 8-án meg ho zott 7.Bf.1984/2004/13. szá mú vég zé sé -
vel az íté let va gyon el le ni cse lek mény re vo nat ko zó ré szét
ha tá lyon kí vül he lyez te.

A vég zés in do ko lá sa sze rint az el sõ fo kú bí ró ság olyan
té nye ket is meg ál la pí tott, ame lyek a vád ban nem sze re pel -
tek. Ilyen tény, hogy a ter helt mi lyen mó don ke rült a gép -
ko csi bir to ká ba, mi ért ter hel ték azt ide gen jo gok, va la mint
az is, hogy a ter helt nek mun ka he lye, jö ve del me nem volt,

a fel vett hi tel bõl sem mit nem tör lesz tett, az A. I.-tól fel vett
köl csönt sem fi zet te vissza, s hogy erre le he tõ sé ge sem
volt.

Ezen té nyek a vád hoz ké pest olyan több le tet tar tal maz -
nak, ame lyek nél kül a ter helt ha szon szer zés re irá nyu ló cél -
za tát, a kár oko zá si szán dé kát, így a csa lás el kö ve té sét nem
le he tett vol na meg ál la pí ta ni. Az el sõ fo kú bí ró ság tör vé -
nyes vád nél kül járt el, ezért az íté le tét a Be. 373.  § (1) be -
kez dés III. pont ja ér tel mé ben ha tá lyon kí vül kel lett he -
lyez ni.

A vég zés el len a Bor sod-Aba új-Zemp lén Me gyei Fõ -
ügyész ség fe lül vizs gá la ti in dít ványt nyúj tott be, az in dít -
vá nyát a Leg fõbb Ügyész ség fenn tar tot ta.

Az ügyé szi ál lás pont sze rint a vád irat min den olyan
tényt tar tal maz, amely nek alap ján a bün te tõ jo gi fe le lõs ség
meg ál la pít ha tó. A vá don túl ter jesz ke dés nem va ló sult
meg, vi szont a té ves vég zés  miatt az elõ ter jesz tett vád nem
lett el bí rál va, ezért azt az anya gi jog sza bály meg sér té se
 miatt ha tá lyon kí vül kell he lyez ni, s a me gyei bí ró sá got új
el já rás ra kell uta sí ta ni.

A Leg fel sõbb Bí ró ság B.II. ta ná csa egyet ér tett az ügyé -
szi ál lás pont tal annyi ban, hogy a me gyei bí ró ság ál lás -
pont já val el len tét ben az Ózdi Vá ro si Bí ró ság nem ter jesz -
ke dett túl a vád té nye in, az íté let nek a ha tá lyon kí vül he -
lye zé se tör vénysértõ. Úgy ítél te meg azon ban, hogy a me -
gyei bí ró ság nem az anya gi, ha nem az el já rás jo gi sza bá -
lyo kat sér tet te meg, s mi vel ez a sza bály sér tés a tör vény -
ben meg ha tá ro zott fe lül vizs gá la ti okok kö zött nem sze re -
pel, a vég zés el len nincs he lye fe lül vizs gá lat nak.

A jog egy sé gi ta nács a B.II. ta nács vég zé sé ben ki fej tett
ál lás pont ját – és a leg fõbb ügyész ez zel egye zõ tar tal mú
in dít vá nyát – he lyes nek, il let ve ala pos nak ta lál ta.

A me gyei fõ ügyész ség azért in dít vá nyoz ta a Bor -
sod-Aba új-Zemp lén Me gyei Bí ró ság vég zé sé nek fe lül -
vizs gá la tát, mert – ál lás pont ja sze rint – az Ózdi Vá ro si Bí -
ró ság nem ter jesz ke dett túl a vád ke re te in, ha nem „ki zá ró -
lag a meg vá dolt ter helt bün te tõ jo gi fe le lõs sé gé rõl ha tá ro -
zott”, ezért a me gyei bí ró ság má sod fo kú el já rá sá ban kö ve -
tett el anya gi jog sza bály sér tést, ami kor az el sõ fo kú íté let -
nek a va gyon el le ni bûn cse lek mény ben bû nös sé get meg ál -
la pí tó ren del ke zé sét ha tá lyon kí vül he lyez te.

A rend kí vü li per or vos lat te hát azt a má sod fo kú vég zést
tá mad ta, amely dön té sét a bün te tõ el já rá si tör vény 2006.
jú ni us 30-ig ha tály ban volt 373.  §-ának (1) be kez dés
III. pont já ban meg je lölt ok ból hoz ta meg.

A fõ ügyész ség fe lül vizs gá la ti in dít vá nyát ezért el já rá si
okra ala poz ta, de té ve sen a Be. 405.  § (1) be kez dés a) pont -
ját hív ta fel, amely anya gi jog sza bály sér tés ese tén al kal -
maz ha tó. Az in dít vány ugyan is a ha tá lyon kí vül he lye zést
tá mad ta, amely az el já rá si tör vény ren del ke zé se i nek hi bás
al kal ma zá sá val va ló sult meg, és nem va la mely bün te tõ
anya gi jog sza bály meg sér té sé vel.

A fe lül vizs gá la tot meg ala po zó el já rá si sza bály sér té se -
ket a Be. (2006. jú ni us 30-áig ha tá lyos) 405.  § (1) be kez -
dés c) és d) pont jai so rol ják fel. Ezek kö zül a 405.  § (1) be -
kez dés c) pont ja sze rint fe lül vizs gá lat nak van he lye, ha a
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bí ró ság ha tá ro za tá nak meg ho za ta lá ra a 373.  § (1) be kez dé -
sé nek II–IV. pont ja i ban meg ha tá ro zott el já rá si sza bály sér -
tés sel ke rült sor.

A fe lül vizs gá la ti in dít vánnyal érin tett má sod fo kú ha tá -
ro zat azért he lyez te ha tá lyon kí vül az el sõ fo kú íté let egyik
ren del ke zé sét, mert ér té ke lé se sze rint az el sõ fo kú bí ró ság
tör vényes vád hi á nyá ban ál la pí tot ta meg a ter helt bû nös sé -
gét a va gyon el le ni bûn cse lek mény ben. Dön té sé nek jogi
in do ko lá sá ban is a Be. 373.  § (1) be kez dés III. pont ját je -
löl te meg tör vényes ok ként. Esze rint: „a má sod fo kú bí ró -
ság ta nács ülé sen ha tá lyon kí vül he lye zi az el sõ fo kú bí ró -
ság íté le tét, ha az el sõ fo kú bí ró ság tör vényes vád hi á nyá -
ban járt el”.

A me gyei fõ ügyész ség az in dít ványt azon ban nem  emiatt
nyúj tot ta be, ha nem azért, mert ezt az idé zett ha tá lyon kí vül
he lye zé si okot a má sod fo kon el já ró me gyei bí ró ság té ve sen
ál la pí tot ta meg. A Be. 405.  §-a azon ban az ilyen ok ból hi bás 
ha tá ro zat or vos lá sá ra nem ad (adott) mó dot. Mi ként azt a
Bfv.II.914/2005/6. szá mú – el já rást fel füg gesz tõ – vég zés
in do ko lá sa he lye sen tar tal maz za: „Bár ez az ab szo lút ha tá -
lyon kí vül he lye zé si ok sze re pel a Be. fe lül vizs gá lat ról
 szóló XVII. Fe je ze té ben [Be. 405.  § (1) be kez dés c) pont], a
sza bá lyo zás ból ki tû nõ en a vá don való túl ter jesz ke dés, mint
el já rá si sza bály sér tés a fe lül vizs gá la ti el já rás ban a jog erõs
íté let ha tá lyon kí vül he lye zé sét csak ak kor ered mé nyez he ti,
ha maga a meg tá ma dott íté let tar tal maz za ezt az el já rás jo gi
hi bát, ami nek kö vet kez mé nye a ter helt bün te tõ jo gi fe le lõs -
sé gé nek a vád elv sé rel mé vel tör té nõ meg ál la pí tá sa. Je len
eset ben azon ban nem er rõl, ha nem en nek „for dí tott já ról”
van szó. Az el sõ fo kú bí ró ság a ter helt bün te tõ jo gi fe le lõs sé -
gét nem tör vényes vád hi á nyá ban, ha nem tör vényes vád
alap ján ál la pí tot ta meg. A má sod fo kú bí ró ság ér tel mez te té -
ve sen a Be. 2.  §-ában meg fo gal ma zott vád el vet, és al kal -
maz ta hely te le nül a Be. 373.  § (1) be kez dés III. pont ját, és
ezen el já rá si sza bály sér tés sel ho zott ha tá ro za tá val idé zett
elõ olyan hely ze tet, hogy a ter helt bün te tõ jo gi fe le lõs sé gé -
rõl nem szü le tett bí ró sá gi dön tés. A Be. 405.  § (1) be kez dés
c) pont já nak al kal ma zá sa te hát ez eset ben szó ba sem jö het.”

A Leg fel sõbb Bí ró ság ítél ke zõ ta ná csá nak – a ko ráb bi
Bfv.I.779/2004/5. szá mú vég zés ben jog kér dés ben ki fej tet -
tõl el tér ni kí vá nó – ál lás pont ját tar tal ma zó in dít vá nya te -
hát nem a vád elv sé rel mé nek, ha nem an nak ér tel me zé sé re
irá nyult, hogy a vád elv sé rel mét hely te le nül meg ál la pí tó és 
e miatt ha tá lyon kí vül he lye zést ki mon dó má sod fo kú ha tá -
ro zat mi lyen sza bályt sért, s az fe lül vizs gá lat tal orvosol -
ható-e.

A ki fej tet tek bõl kö vet ke zik a Bfv.II.914/2005/6. szá mú
ha tá ro zat ban adott jog ér tel me zés he lyes sé ge, te hát az,
hogy a má sod fo kon el já rá si ok ból té ves ha tá lyon kí vül he -
lye zés nem anya gi, ha nem el já rá si sza bály sér tés. Mi vel ezt 
a Be. 2006. jú ni us 30-ig ha tály ban volt ren del ke zé sei fel -
tét len el já rá si sza bály sér tés ként nem tar tal maz ták, fe lül -
vizs gá la tát a tör vény nem en ged te meg.

Meg jegy zést ér de mel, hogy a 2006. jú ni us 30-áig ha -
tály ban volt el já rá si sza bá lyok al kal ma zá sá val a Be. 373.  § 
(1) be kez dés III. pont já ra ala pí tott azon ha tá lyon kí vül he -

lye zés, amely nem ren del ke zett a bün te tõ el já rás meg szün -
te té sé rõl, a Be. 257.  §-ának (1) be kez dé sé ben meg ha tá ro -
zott kör ben nem ügy dön tõ bí ró sá gi ha tá ro zat, te hát az
ilyen vég zés fe lül vizs gá la tát a tör vény ez ok ból is ki zár ta.

A Leg fel sõbb Bí ró ság jog egy sé gi ta ná csa ezért helyt
adott a jog egy sé gi in dít vány nak és elvi ál lás pont ját a ren -
del ke zõ rész ben fog lal tak sze rint össze gez te.

A jog egy sé gi ta nács az in dít vány el bí rá lá sa kor a bün te -
tõ el já rá si tör vény 2006. jú ni us 30-ig ha tály ban volt ren del -
ke zé se i re ala poz ta dön té sét, és az elvi irány mu ta tást azok -
ra fi gye lem mel adta meg. A 2006. évi LI. tör vény 2006. jú -
li us 1-jé tõl ha tá lyos ren del ke zé sei meg vál to zott hely ze tet
ered mé nyez nek a Be. 373.  § (1) be kez dés II./e) pont já nak
be ve ze té sé vel, mert ez a tör vényhely az I. pont ban meg ha -
tá ro zott va la mely ok tör vénysértõ meg ál la pí tá sa  miatt az
el já rás meg szün te té sét is a fel tét len el já rá si sza bály sér té -
sek közé emel te.

A Leg fel sõbb Bí ró ság jog egy sé gi ta ná csa ha tá ro za tát a
Bsz. 32.  § (4), il let ve a Be. 445.  § (2) be kez dé se alap ján a
Ma gyar Köz löny ben köz zé te szi.

Bu da pest, 2006. ok tó ber 6.

Dr. Kó nya Ist ván s. k.,
a ta nács el nö ke

Dr. Bíró And rás s. k., Dr. Be le gi Jó zsef s. k.,
elõ adó bíró bíró

Dr. De me ter Fe renc né s. k., Dr. Már ki Zol tán s. k.,
bíró bíró

A Magyar Köztársaság Legfelsõbb Bírósága
jogegységi határozata

4/2006. BJE szám

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

A Ma gyar Köz tár sa ság Leg fel sõbb Bí ró sá gá nak Bün te -
tõ Jog egy sé gi Ta ná csa Bu da pes ten, a 2006. év szep tem ber
hó 27. nap ján és ok tó ber 6. nap ján tar tott nyil vá nos ülés
alap ján – a leg fõbb ügyész in dít vá nya tár gyá ban – meg -
hoz ta a kö vet ke zõ

jogegységi határozatot:

I. A Bün te tõ Tör vény könyv 67.  §-ának (1), 68.  §-ának
(1) és 89.  §-ának (1)–(3) be kez dé se ér tel mé ben ki zárt,
hogy a vég re haj tá sá ban pró ba idõ re fel füg gesz tett sza bad -
ság vesz tés és pénz bün te tés el évü lé se a pró ba idõ tar ta ma
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alatt be kö vet kez zen. A pró ba idõ tar ta ma alatt a bün te tés
vég re haj tá sát el ren de lõ bí ró sá gi ha tá ro zat jog erõ re emel -
ke dé se a bün te tés el évü lé sé nek a kez dõ idõ pont ja.

II. A fel füg gesz tett bün te tés el évü lé se a pró ba idõ le tel -
té nek nap ján kez dõ dik. A bün te tés el évü lé sét – a pró ba idõ
le tel te után – a fel füg gesz tett sza bad ság vesz tés (pénz bün -
te tés) vég re haj tá sát el ren de lõ jog erõs bí ró sá gi ha tá ro zat
sza kít ja fél be. Eb ben az eset ben a bün te tés el évü lé sé nek
tar ta má ba a pró ba idõ le tel té tõl a vég re haj tást el ren de lõ bí -
ró sá gi ha tá ro zat jog erõ re emel ke dé sé ig el telt idõ – a Bün -
te tõ Tör vény könyv ér tel mé ben – nem szá mít be.

INDOKOLÁS

I.

1. A leg fõbb ügyész BF.2679/2005. szám alatt a bün te -
tõ el já rás ról  szóló 1998. évi XIX. tör vény (Be.) 440.  §-a
(1) be kez dé se a) pont já nak má so dik for du la tá ra hi vat ko -
zás sal, az egy sé ges ítél ke zé si gya kor lat biz to sí tá sa ér de ké -
ben, elvi kér dés ben jog egy sé gi el já rás le foly ta tá sát és jog -
egy sé gi ha tá ro zat meg ho za ta lát in dít vá nyoz ta.

A jog egy sé gi in dít vány sze rint a bí ró sá gok el té rõ en íté -
lik meg, hogy a Btk. 68.  §-ának (4) be kez dé se ér tel mé ben
fél be sza kít ja-e a bün te tés el évü lé sét az el sõ fo kú bí ró ság -
nak a ko ráb ban ki sza bott fel füg gesz tett bün te tés vég re haj -
tá sát el ren de lõ íté le te.

2. A jog egy sé gi in dít vány az el té rõ ál lás pon tok szem -
lél te té sé re a kö vet ke zõ bí ró sá gi ha tá ro za to kat hoz ta fel.

a) A Bu dai Köz pon ti Ke rü le ti Bí ró ság az 1996. má jus
9. nap ján meg ho zott és jog erõ re emel ke dett
2.B.I.52/1995/51. szá mú íté le té vel a ter hel tet or gaz da ság
bûn tet te  miatt, mint kü lö nös vissza esõt 10 hó na pi – vég re -
haj tá sá ban 3 évi pró ba idõ re fel füg gesz tett – bör tön bün te -
tés re ítél te.

A Pes ti Köz pon ti Ke rü le ti Bí ró ság a 2004. már ci us 4.
nap ján kelt 7.B.VI.1568/1999/59. szá mú íté le té vel ugyan -
ezen ter hel tet – az 1998. feb ru ár 18. nap ján el kö ve -
tett – sik kasz tás bûn tet te  miatt 7 hó na pi bör tön bün te tés re
ítél te, és egy ben – a Btk. 91.  §-a (1) be kez dé sé nek b) pont -
ja alap ján – el ren del te a Bu dai Köz pon ti Ke rü le ti Bí ró ság
ál tal ki sza bott sza bad ság vesz tés vég re haj tá sát.

A Fõ vá ro si Bí ró ság, mint má sod fo kú bí ró ság a 2004.
szep tem ber 23. nap ján kelt 22.Bf.7447/2004/3. szá mú íté -
le té vel a PKKB íté le tét annyi ban vál toz tat ta meg, hogy a
fel füg gesz tett sza bad ság vesz tés vég re haj tá sá nak el ren de -
lé sét mel lõz te, mert ál lás pont ja sze rint – fi gye lem mel a
Btk. 67.  §-a (1) be kez dé sé nek d) pont já ra és 68.  §-ának
(1) be kez dé sé re – a BKKB 2.B.I.52/1995/51. szá mú íté le -
té vel ki sza bott bör tön bün te tés 2004. má jus 8. nap ján el -
évült, ezért már nem hajt ha tó vég re.

b) A Bu dai Köz pon ti Ke rü le ti Bí ró ság a 2005. má jus 6.
nap ján (a Be. 572.  §-a sze rin ti kü lön le ges el já rás so rán)
meg ho zott 2.Bk.I.761/2005/2. szá mú vég zé sé vel a BKKB
2.B.I.52/1995/51. szá mú íté le té vel ki sza bott – vég re haj tá -
sá ban 3 évi pró ba idõ re fel füg gesz tett – 10 hó na pi bör tön -
bün te tés vég re haj tá sát el ren del te.

A Fõ vá ro si Bí ró ság, mint má sod fo kú bí ró ság a 2005. jú -
ni us 28. nap ján meg ho zott 22.Bkf.7149/2005/2. szá mú
vég zé sé vel a BKKB (el sõ fo kú) ha tá ro za tát meg vál toz tat -
ta, és a pró ba idõ re fel füg gesz tett sza bad ság vesz tés vég re -
haj tá sá nak utó la gos el ren de lé sé re irá nyu ló ügyé szi in dít -
ványt el uta sí tot ta.

A Fõ vá ro si Bí ró ság ki fej tet te, hogy a Btk. 68.  §-ának
(4) be kez dé se sze rint a bün te tés vég re hajt ha tó sá gá nak el -
évü lé sét fél be sza kít ja az el ítélt el len a bün te tés vég re haj tá -
sa iránt tett in téz ke dés. A fel füg gesz tett bün te tés a jog in -
téz mény lé nye gé bõl adó dó an nem vég re hajt ha tó. Eb bõl az 
kö vet ke zik, hogy vég re haj tá sa ér de ké ben csak ak kor le het
in téz ked ni, ha vég re hajt ha tó vá vált. A fel füg gesz tett bün -
te tés azt köve tõen vá lik vég re hajt ha tó vá, hogy a vég re haj -
tá sát jog erõs ha tá ro zat el ren de li, e jog erõs ha tá ro za tot pe -
dig nyil ván va ló an szin tén a fel füg gesz tett bün te tés el évü -
lé si ide jén be lül kell meg hoz ni. Az el évü lés szem pont já ból 
te hát a fel füg gesz tett bün te tés vég re haj tá sá nak el ren de lé -
se, és a vég re haj tás ér de ké ben tett in téz ke dés a Btk. he lyes
ér tel me zé se sze rint egy más sal össze nem mos ha tó fo ga -
lom.

Az ügyész ség ér tel me zé se sze rint a fel füg gesz tett bün -
te tés vég re haj tá sá ról a tör vény el le né re ren del ke zõ nem
jog erõs ha tá ro zat az el évü lést ak kor is fél be sza kít ja, ha a
jog erõs ha tá ro zat e ren del ke zést már mel lõ zi. Ugyan er re
az ered mény re ve zet az is, ha az el sõ fo kú bí ró ság nak a fel -
füg gesz tett bün te tés vég re haj tá sá ról ren del ke zõ ha tá ro za -
tát a má sod fo kú bí ró ság utóbb ha tá lyon kí vül he lye zi. A
Fõ vá ro si Bí ró ság sze rint az ügyész ség és az el sõ fo kú bí ró -
ság ál tal kö ve ten dõ nek vélt ilyen gya kor lat egy út tal a tisz -
tes sé ges el já rás és jog biz ton ság al kot má nyos kö ve tel mé -
nyé nek a sé rel mét is je len ti, hi szen ez zel nem egyez tet he tõ 
össze, hogy egy jog erõ re nem emel ke dõ és ezért tény le ge -
sen so ha sem ha tá lyo su ló ren del ke zés kö vet kez té ben a ter -
helt hát rá nyo sabb hely zet be ke rül jön.

c) A Leg fel sõbb Bí ró ság a Bfv.I.1560/2002/8. szá -
mú – fe lül vizs gá la ti el já rás ban ho zott, s a Pes ti Köz pon ti
Ke rü le ti Bí ró ság 7.B.33966/1996/87., il le tõ leg a Fõ vá ro si
Bí ró ság 24.Bf.5737/2001/25. szá mú íté le tét ha tá lyá ban
fenn tar tó – vég zé sé ben a fe lül vizs gá la ti in dít ványt – a ko -
ráb ban ki sza bott (vég re haj tá sá ban pró ba idõ re fel füg gesz -
tett) bör tön bün te tés vég re haj tá sá nak alap ügy ben tör tént
el ren de lé sét ki fo gá so ló ré szé ben is – alap ta lan nak tar tot ta.
A Leg fel sõbb Bí ró ság e kör ben utalt arra, hogy az alap -
ügy ben el já ró el sõ fo kú bí ró ság a pró ba idõ tar ta ma alatt
ren del te el a sza bad ság vesz tés vég re haj tá sát, mely ren del -
ke zés – a má sod fo kú íté let tel – két ség te le nül a pró ba idõ le -
tel te után emel ke dett jog erõ re.

A Leg fel sõbb Bí ró ság ugyan ak kor ki fej tet te, hogy „– a
tör vény he lyes ér tel mét tük rö zõ bí rói gya kor lat sze rint – az 
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el sõ fo kú bí ró ság nak a ko ráb ban ki sza bott fel füg gesz tett
sza bad ság vesz tés vég re haj tá sát el ren de lõ íté le te a fel füg -
gesz tett sza bad ság vesz tés el évü lé sét fél be sza kít ja, s így az 
elsõ fokú íté let kel te irány adó an nak el dön té sé nél, hogy a
fel füg gesz tett sza bad ság vesz tés vég re haj tá sát el kell-e
ren del ni (BJD 3698).” (BH 2003/487.)

d) A Leg fel sõbb Bí ró ság a Bfv.I.2.529/2003/5. szá -
mú – fe lül vizs gá la ti el já rás ban ho zott, s a Bu da kör nyé ki
Bí ró ság 13.B.288/2001/30., il le tõ leg a Pest Me gyei Bí ró -
ság 2.Bf.77/2002/5. szá mú íté le tét ha tá lyá ban fenn tar -
tó – vég zé sé ben a fe lül vizs gá la ti in dít ványt a ko ráb ban ki -
sza bott (vég re haj tá sá ban pró ba idõ re fel füg gesz tett) bör -
tön bün te tés vég re haj tá sá nak alap ügy ben tör tént el ren de lé -
sét ki fo gá so ló ré szé ben is alap ta lan nak tar tot ta. A Leg fel -
sõbb Bí ró ság utalt arra, hogy az alap ügy ben a fel füg gesz -
tett sza bad ság vesz tés vég re haj tá sá nak nem jog erõs el ren -
de lé se, majd ezen íté le ti ren del ke zés hely ben ha gyá sa két -
ség te le nül a pró ba idõn túl tör tént.

A Leg fel sõbb Bí ró ság ugyan ak kor eb ben az ügy ben is
ki fej tet te, hogy – a vo nat ko zó tör vényi ren del ke zé sek ér -
tel mé ben – a pró ba idõ tar ta ma alatt az el évü lés nem fo lyik, 
az csak a pró ba idõ le tel té nek nap já val kez dõ dik el; a meg -
in dult el évü lést azon ban meg sza kí tot ta az elsõ fokú nem
jog erõs íté let ki hir de té se, majd a ha tá ro zat jog erõ re emel -
ke dé se, ame lyek a tö ret len gya kor lat sze rint el évü lést
meg sza kí tó, egy ben újra in dí tó ha tó sá gi ak tu sok nak szá -
mí ta nak (BH 2004/446).

3. A jog egy sé gi in dít vány sze rint két ség te len, hogy a
bün tet he tõ ség és a bün te tés el évü lé sé nél a tör vény a meg -
sza kí tó cse lek mé nyek kö rét el té rõ en je lö li meg, mert a
bün tet he tõ ség el évü lé se ese té ben a ha tó sá gi ak tus okát, a
bün te tés el évü lé se ese té ben pe dig a cél ját je lö li meg, azon -
ban az el évü lést fél be sza kí tó in téz ke dé sek fo gal mi is mér -
ve egy sé ges.

A Leg fel sõbb Bí ró ság (fel ho zott dön té sek kel szem lél te -
tett) gya kor la ta azon a tör vényértelmezésen ala pul, mely
sze rint a pró ba idõ re fel füg gesz tett sza bad ság vesz tés vég -
re haj tá sá ról ren del ke zõ nem jog erõs íté let a bün te tés el -
évü lé sét fél be sza kít ja, szem ben a Fõ vá ro si Bí ró ság ál lás -
pont já val.

Mind ezek alap ján – a jog egy sé gi in dít vány sze rint – a
Fõ vá ro si Bí ró ság té ve sen ér tel me zi a tör vényt, ami kor
olyan gya kor la tot foly tat, hogy csak a jog erõ sen vég re haj -
ta ni ren delt bün te tés vég re haj tá sa vé gett tett in téz ke dés
sza kít ja fél be a bün te tés el évü lé sét. A jog egy sé gi in dít -
vány sze rint a Btk. 68.  §-ának (4) be kez dé se nem a jog erõs
bí rói íté le tet, ha nem az el ítélt el len, a bün te tés vég re haj tá -
sa iránt tett in téz ke dést te kin ti az el évü lés fél be sza kí tá sát
ered mé nye zõ el já rá si cse lek mény nek.

A jog egy sé gi in dít vány utal arra, hogy a jog erõ va ló ban
nél kü löz he tet len fel té te le a vég re hajt ha tó ság nak, azon ban
a Btk. 68.  §-ának (4) be kez dé se szem pont já ból a fel füg -
gesz tett bün te tés vég re haj tá sát el ren de lõ íté let jog ere je kö -
zöm bös. A tör vény egyéb ren del ke zé se i bõl is fél re ért he -
tet le nül kö vet ke zik, hogy a fel füg gesz tett sza bad ság vesz -

tés vég re haj tá sa vé gett tett in téz ke dés nek – tör tén jék az
akár íté let tel is – anya gi jog erõ ha tá sa nincs.

Az ilyen ren del ke zés tör vénysértõ vol tát a bí ró ság a Be.
572.  §-a alap ján hi va tal ból is or vo sol ni kö te les; a Be.
6.  §-a (3) be kez dé sé nek d) pont ja pe dig ezt a sza bá lyo zást
ki von ja a több szö ri el já rás ti lal ma alól.

II.

Az el dön ten dõ elvi kér dés, hogy a Bün te tõ Tör vény -
könyv nek a bün te tés el évü lé sé re és vég re haj tá sá nak fel -
füg gesz té sé re vo nat ko zó ren del ke zé sei alap ján a vég re haj -
tá sá ban pró ba idõ re fel füg gesz tett bün te tés vég re haj tá sá -
nak nem jog erõs el ren de lé se a bün te tés el évü lé sét fél be -
sza kít ja-e.

Két ség te len, hogy a leg fõbb ügyész ál tal meg je lölt jog -
kér dést a bí ró sá gok el té rõ en ér tel me zik, ezért az egy sé ges
ítél ke zé si gya kor lat biz to sí tá sa ér de ké ben – a bí ró sá gok
szer ve ze té rõl és igaz ga tá sá ról  szóló 1997. évi LXVI. tör -
vény (Bsz.) 29.  §-a (1) be kez dé sé nek a) pont ja, il let ve a
Be. 439.  §-a (1) be kez dé sé nek a) pont ja sze rin ti ok -
ból – jog egy sé gi ha tá ro zat meg ho za ta la szük sé ges.

A Leg fel sõbb Bí ró ság a Be. 440.  §-a (1) be kez dé sé nek
a) pont ja alap ján, a jog egy sé gi in dít vány ér de mi el bí rá lá sa
vé gett – a Be. 442.  §-a (3) be kez dé se sze rint – nyil vá nos
ülést tar tott, me lyen a leg fõbb ügyész kép vi se lõ je a jog -
egy sé gi in dít ványt fenn tart va, az ab ban fog lal tak kal egye -
zõ tar ta lom mal szó lalt fel.

III.

A jog egy sé gi in dít vány – el té rõ in do kok kal – ala pos.

1. a) Az el dön ten dõ elvi kér dés – ér te lem sze rû en – ki -
zá ró lag olyan bün te tés re (il let ve bün te té si nem re) vo nat -
ko zik, amely vég re haj tá sá nak fel füg gesz té sét a Btk. le he -
tõ vé te szi. A Btk. 89.  §-a ér tel mé ben ilyen a sza bad ság -
vesz tés és a pénz bün te tés.

A Btk. 38.  §-a (1) be kez dé sé nek 1. pont ja alap ján a sza -
bad ság vesz tés, a 3. pont ja alap ján pe dig a pénz bün te tés a
ki szab ha tó fõ bün te tés neme. Ezért a Btk. 66.  §-ának
b) pont ja és 67.  §-ának (1) be kez dé se ér tel mé ben min dig a
sza bad ság vesz tés, il let ve a pénz bün te tés évül el, s e te kin -
tet ben kö zöm bös a vég re haj tás pró ba idõ re tör té nõ fel füg -
gesz té se.

b) A Btk. 68.  §-a (1) be kez dé se elsõ mon da tá nak elsõ
for du la ta ér tel mé ben a vég re haj tan dó ként ki sza bott sza -
bad ság vesz tés és pénz bün te tés el évü lé sé nek kez dõ idõ -
pont ja a bün te tést ki sza bó ha tá ro zat jog erõ re emel ke dé sé -
nek nap ja; ha pe dig a vég re haj tást fel füg gesz tik, ak kor – a
Btk. 68.  §-a (1) be kez dé se elsõ mon da tá nak má so dik for -
du la ta alap ján – a pró ba idõ le tel té nek a nap ja.
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c) A Btk. 67.  §-a (1) be kez dé sé nek és a Btk. 89.  §-a
(1)–(3) be kez dé sé nek egy be ve tett ér tel mé bõl az kö vet ke -
zik, hogy fõ sza bály ként sza bad ság vesz tés ese té ben a leg -
rö vi debb el évü lé si idõ meg egye zik a leg hosszabb pró ba -
idõ vel, míg pénz bün te tés ese té ben a pró ba idõ az el évü lé si
idõ nél rö vi debb. Eh hez ké pest a Btk. 89.  §-ának (4) és
(5) be kez dé se két olyan eset rõl ren del ke zik, ami kor a pró -
ba idõ meg hosszab bo dik.

d) E tör vényi ren del ke zé sek ér tel mé ben ki zárt, hogy a
bün te tés el évü lé se a pró ba idõ alatt be kö vet kez zen,
mert – amel lett, hogy fõ sza bály ként a pró ba idõ nem ha lad -
hat ja meg a leg rö vi debb el évü lé si idõt – a pró ba idõ (il let ve 
an nak eset le ge sen meg hosszab bo dott tar ta ma) alatt az el -
évü lés (fi gye lem mel an nak kez dõ idõ pont já ra vo nat ko zó
ren del ke zés re) meg sem kez dõ dik.

2. A vég re haj tás pró ba idõ re tör té nõ fel füg gesz té sé nek
nem az el évü lé si idõ tar ta ma, ha nem az el évü lés kez dõ
idõ pont ja  miatt van je len tõ sé ge, mert a vég re haj tást – így
an nak el ren de lé sét – az zár ja ki, ha az adott sza bad ság -
vesz tés vagy pénz bün te tés Btk. 67.  §-a (1) be kez dé se elsõ
mon da tá nak má so dik for du la ta sze rin ti (a pró ba idõ le tel té -
nek nap ján kez dõ dõ) el évü lé si ide je már le telt.

3. A bí ró ság vég re haj tást el ren de lõ ha tá ro za tá nak jog -
erõ re emel ke dé sé vel vá lik a – ko ráb ban vég re haj tá sá ban
pró ba idõ re fel füg gesz tett – sza bad ság vesz tés vagy pénz -
bün te tés vég re hajt ha tó vá.

4. A bün te tés el évü lé sét fél be sza kít ja

– a Btk. 68.  §-a (1) be kez dé sé nek má so dik mon da ta
alap ján, ha az el ítélt a sza bad ság vesz tés vég re haj tá sa alatt
meg szö kik, s az el évü lés tar ta ma a szö kés nap já val újra
kez dõ dik;

– a Btk. 68.  §-ának (4) be kez dé se alap ján az el ítélt el len 
a bün te tés vég re haj tá sa vé gett tett in téz ke dés, s a fél be sza -
kí tás nap já val az el évü lés ha tár ide je is mét el kez dõ dik.

A Btk. 68.  §-a (1) be kez dé sé nek má so dik mon da ta – ér -
te lem sze rû en – arra vo nat ko zik, ami kor a bí ró ság ál tal jog -
erõ sen ki sza bott vég re haj tan dó bün te tés, vagy a pró ba idõ -
re fel füg gesz tett bün te tés vég re haj tá sá nak jog erõs el ren -
de lé se ese tén a vég re haj tást fo ga na to sí tot ták.

A Btk. 68.  §-ának (4) be kez dé se pe dig arra az eset re vo -
nat ko zik, ha a pró ba idõ re fel füg gesz tett bün te tés vég re haj -
tá sát a bí ró ság jog erõ sen el ren del te és a vég re haj tás vé gett
tör té nik in téz ke dés.

5. a) A bí ró ság – pró ba idõ alatt ho zott – vég re haj tást el -
ren de lõ ha tá ro za ta azért nem a Btk. 68.  §-ának (4) be kez -
dé se ér tel mé ben vett (az el évü lést fél be sza kí tó) in téz ke -
dés, mert a Btk. 68.  §-a (1) be kez dé se elsõ mon da tá nak
má so dik for du la ta ér tel mé ben a pró ba idõ alatt a bün te tés
el évü lé se nem kez dõ dik meg. A pró ba idõ alatt ho zott ilyen 
ha tá ro zat jog erõ re emel ke dé sé nek idõ pont já ban kez dõ dik
a bün te tés el évü lé se.

b) A bí ró ság – pró ba idõ le tel te után ho zott – vég re haj -
tást el ren de lõ nem jog erõs ha tá ro za ta pe dig azért nem a
Btk. 68.  §-ának (4) be kez dé se ér tel mé ben vett (az el évü lést 
fél be sza kí tó) in téz ke dés, mert bár a ha tá ro zat meg ho za ta la 
elõtt a bün te tés el évü lé se [a Btk. 68.  §-a (1) be kez dé se elsõ 
mon da tá nak má so dik for du la ta alap ján] már meg kez dõ -
dött, azon ban a ki sza bott bün te tés a vég re haj tást el ren de lõ
ha tá ro zat jog erõ re emel ke dé sé ig nem te kint he tõ vég re -
hajt ha tó nak.

6. Ha a bí ró ság vég re haj tást el ren de lõ ha tá ro za ta a pró -
ba idõ le tel te elõtt jog erõ re emel ke dik, s ez ál tal a bün te tés
vég re hajt ha tó vá vá lik, ak kor e ha tá ro zat jog erõ re emel ke -
dé sé nek az idõ pont ja az el évü lés kez dõ idõ pont ja. A vég -
re haj tást el ren de lõ ha tá ro zat pró ba idõ le tel tét kö ve tõ jog -
erõ re emel ke dé sé vel a Btk. 68.  §-a (1) be kez dé se elsõ
mon da tá nak má so dik for du la ta alap ján el kez dõ dött el évü -
lés vi szont ér te lem sze rû en fél be sza kad. Ezt köve tõen – a
már jog erõ sen vég re hajt ha tó vá vált bün te tés el évü lé se te -
kin te té ben – a Btk. 68.  §-ának (4) be kez dé se al kal maz ha tó, 
il let ve al kal ma zan dó.

7. A Btk. 68.  §-a nem a bün te tés el évü lé sé nek nyug vá -
sá ról, ha nem fél be sza kí tá sá ról, il let ve kez dõ idõ pont ja i ról
ren del ke zik. Ezért amennyi ben a ko ráb ban ki sza bott – és
vég re haj tá sá ban pró ba idõ re fel füg gesz tett – sza bad ság -
vesz tés, il let ve pénz bün te tés vég re haj tá sát jog erõ sen el -
ren de lik, ak kor az adott bün te tés el évü lé sé nek – Btk.
67.  §-ának (1) be kez dé se sze rin ti – tar ta má ba a pró ba idõ
le tel té tõl a vég re haj tást el ren de lõ bí ró sá gi ha tá ro zat jog -
erõ re emel ke dé sé ig el telt idõ nem szá mít be.

IV.

A fen ti ek alap ján a jog egy sé gi ta nács a Bí ró sá gi Ha tá ro -
za tok ban 2003. év ben köz zé tett 487. és 2004. év ben köz -
zé tett 446. szá mú dön té sek ben ki fej tett jog ér tel me zést a
jö võ ben nem tart ja irány adó nak.

Ek ként a Leg fel sõbb Bí ró ság Bün te tõ Jog egy sé gi Ta ná -
csa – a Be. 443.  §-ának (1) be kez dé se sze rint – a Bsz.
29.  §-a (1) be kez dé sé nek a), il let ve a Be. 439.  §-a (1) be -
kez dé sé nek a) pont ja alap ján az egy sé ges ítél ke zé si gya -
kor lat biz to sí tá sa ér de ké ben a Be. 443.  §-ának (2) be kez -
dé se alap ján a jog egy sé gi in dít vány nak – el té rõ in do kok -
kal – helyt adott és a ren del ke zõ rész sze rint ha tá ro zott.

A jog egy sé gi ta nács a ha tá ro za tát – a Bsz. 32.  §-ának
(4) be kez dé se, il let ve a Be. 445.  §-ának (2) be kez dé se
alap ján – a Ma gyar Köz löny ben köz zé te szi.

Bu da pest, 2006. ok tó ber 6.

Dr. Kó nya Ist ván s. k.,
a ta nács el nö ke

Dr. Már ki Zol tán s. k., Dr. Édes Ta más s. k.,
elõ adó bíró bíró

Dr. Akácz Jó zsef s. k., Dr. Be le gi Jó zsef s. k.,
bíró bíró
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 VI. rész
KÖZLEMÉNYEK,
HIRDETMÉNYEK

Az Országos Választási Bizottság
552/2006. (X. 30.) OVB

határozata

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság a vá lasz tá si el já rás ról
 szóló 1997. évi C. tör vény (a továb biak ban: Ve.)
124/A.  §-a (3) be kez dé sé nek b) pont já ban fog lalt ha tás kö -
ré ben el jár va a Stek ler Ottó ál tal a Zöld Párt kép vi se le té -
ben be nyúj tott or szá gos nép sza va zá si kez de mé nye zés tár -
gyá ban meg hoz ta a kö vet ke zõ

határozatot:

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság az alá írás gyûj tõ ív hi -
te le sí té sét meg ta gad ja.

A ha tá ro zat el len az an nak köz zé té te lét kö ve tõ 15 na pon 
be lül az Al kot mány bí ró ság hoz cí mez ve az Or szá gos Vá -
lasz tá si Bi zott ság hoz (1094 Bu da pest, Ba lázs Béla u. 35.)
le het ki fo gást be nyúj ta ni.

Indokolás

I.

Stek ler Ottó 2006. feb ru ár 15-én nyúj tot ta be or szá gos
nép sza va zá si kez de mé nye zés alá írás gyûj tõ ívé nek min ta -
pél dá nyát hi te le sí tés cél já ból. Az íven a kö vet ke zõ kér dés
sze re pel:

„Akar ja-e Ön, hogy az Or szág gyû lés tör vényt al kos son
ar ról, hogy a pár tok éves tá mo ga tá sa min dig az ál lam ház -
tar tá si több let bõl ke rül jön ki fi ze tés re?”

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság a nép sza va zás ra fel -
ten ni kí vánt kér dés sel kap cso lat ban meg ál la pít ja, hogy az
nem fe lel meg az or szá gos nép sza va zás ról  szóló 1998. évi
III. tör vény (a továb biak ban: Nsztv.) 13.  § (1) be kez dé sé -
ben fog lalt kö ve tel mény nek, amely sze rint a nép sza va zás -
ra fel tett konk rét kér dést úgy kell meg fo gal maz ni, hogy
arra egy ér tel mû en le hes sen vá la szol ni.

Az OVB ál lás pont ja sze rint a kér dés sem az ál lam pol gá -
rok dön té se, sem az Or szág gyû lés jog al ko tói fel ada ta
szem pont já ból nem egy ér tel mû.

Nem egy ér tel mû, mit je lent az ál lam ház tar tá si több let,
en nek ki szá mí tá sá nál az ál lam ház tar tás mely al rend sze re it
kel le ne figye lembe ven ni és mi lyen mód szer tan alap ján
kel le ne a több le tet vagy a hi ányt meg ál la pí ta ni. Az ál lam -
ház tar tás fo gal ma, an nak bel sõ struk tú rá ja, al rend sze re i -
nek egy más hoz való vi szo nya a vá lasz tó pol gá rok ál tal
nem ér tel mez he tõ ki fe je zés, a hét köz na pi is me re tek a köz -
pon ti vagy ön kor mány za ti költ ség ve tés hez kap cso lód nak.

Ugyan így több ér tel mû a „pár tok éves tá mo ga tá sa” ki fe je -
zés, mert nem ál la pít ha tó meg, hogy az ál lam ház tar tás
mely al rend sze ré bõl, mi lyen jog cí men adott tá mo ga tá sok -
ról van szó, to váb bá a pár tok nak vagy a pár tok kü lön bö zõ
in téz mé nye i nek (pl. ala pít vá nyok) jut ta tott tá mo ga tá so kat
is ma gá ban fog lal ja-e.

Nem egy ér tel mû to váb bá, hogy a pár tok tá mo ga tá sá nak
meg ha tá ro zá sá nál az el múlt éves, azaz is mert vagy az ak -
tu á lis évi – csak ter ve zett – „ál lam ház tar tá si több le tet” kel -
le ne-e figye lembe ven ni.

Mind ezek alap ján az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság az
alá írás gyûj tõ ív hi te le sí té sét meg ta gad ta.

II.

A ha tá ro zat Nsztv. 2.  §-án, 10.  §-ának c) pont ján,
13.  §-ának (1) be kez dé sén, a jog or vos lat ról  szóló tá jé koz -
ta tás a Ve. 130.  §-ának (1) be kez dé sén ala pul.

Dr. Szi ge ti Pé ter s. k.,
az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság el nö ke

Az Országos Választási Bizottság
553/2006. (X. 30.) OVB

határozata

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság a vá lasz tá si el já rás ról
 szóló 1997. évi C. tör vény (a továb biak ban: Ve.)
124/A.  §-a (3) be kez dé sé nek b) pont já ban fog lalt ha tás kö -
ré ben el jár va a Stek ler Ottó ál tal a Zöld Párt kép vi se le té -
ben be nyúj tott or szá gos nép sza va zá si kez de mé nye zés tár -
gyá ban meg hoz ta a kö vet ke zõ

határozatot:

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság az alá írás gyûj tõ ív hi -
te le sí té sét meg ta gad ja.

A ha tá ro zat el len az an nak köz zé té te lét kö ve tõ 15 na pon 
be lül az Al kot mány bí ró ság hoz cí mez ve az Or szá gos Vá -
lasz tá si Bi zott ság hoz (1094 Bu da pest, Ba lázs Béla u. 35.)
le het ki fo gást be nyúj ta ni.

Indokolás

I.

Stek ler Ottó 2006. feb ru ár 15-én nyúj tot ta be or szá gos
nép sza va zá si kez de mé nye zés alá írás gyûj tõ ívé nek min ta -
pél dá nyát hi te le sí tés cél já ból. Az íven a kö vet ke zõ kér dés
sze re pel:
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„Akar ja-e Ön, hogy az Or szág gyû lés tör vényt al kos son
ar ról, hogy ha az ál lam ház tar tás éves szin ten hi ánnyal zár,
ak kor a pár tok az éves ál la mi tá mo ga tá suk kal egyen ér té kû
össze get fi zes se nek a Gyer mek rák Ala pít vány ré szé re?”

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság a nép sza va zás ra fel -
ten ni kí vánt kér dés sel kap cso lat ban meg ál la pít ja, hogy az
nem fe lel meg az or szá gos nép sza va zás ról  szóló 1998. évi
III. tör vény (a továb biak ban: Nsztv.) 13.  § (1) be kez dé sé -
ben fog lalt kö ve tel mény nek, amely sze rint a nép sza va zás -
ra fel tett konk rét kér dést úgy kell meg fo gal maz ni, hogy
arra egy ér tel mû en le hes sen vá la szol ni.

Az OVB ál lás pont ja sze rint a kér dés sem az ál lam pol gá -
rok dön té se, sem az Or szág gyû lés jog al ko tói fel ada ta
szem pont já ból nem egy ér tel mû. Nem egy ér tel mû, mit je -
lent az ál lam ház tar tá si hi ány, en nek ki szá mí tá sá nál az ál -
lam ház tar tás mely al rend sze re it kel le ne figye lembe ven ni
és mi lyen mód szer tan alap ján kel le ne a több le tet vagy a
 hiányt meg ál la pí ta ni. Az ál lam ház tar tás fo gal ma, an nak
bel sõ struk tú rá ja, al rend sze re i nek egy más hoz való vi szo -
nya a vá lasz tó pol gá rok ál tal nem ér tel mez he tõ össze füg -
gé sek, a hét köz na pi is me re tek a köz pon ti vagy ön kor -
mány za ti költ ség ve tés hez kap cso lód nak.

Nem egy ér tel mû to váb bá, hogy a pár tok ál tal a Gyer -
mek rák Ala pít vány nak be fi ze ten dõ össze get ho gyan és ki
ál la pí ta ná meg, mi lyen jog cí men és mely párt in téz mé -
nyek nek jut ta tott tá mo ga tást kel le ne az „éves ál la mi tá mo -
ga tás”-ba be szá mí ta ni.

Az OVB ál lás pont ja sze rint a pár tok nak az Al kot mány
3.  § (2) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott al kot má nyos sze re -
pé vel is el len té tes len ne az a tör vényi sza bá lyo zás, amely
meg ha tá ro zott szer ve zet cél zott tá mo ga tá sát írná elõ szá -
muk ra.

Mind ezek alap ján az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság az
alá írás gyûj tõ ív hi te le sí té sét meg ta gad ta.

II.

A ha tá ro zat az Nsztv. 2.  §-án, 10.  §-ának c) pont ján,
13.  §-ának (1) be kez dé sén, a jog or vos lat ról  szóló tá jé koz -
ta tás a Ve. 130.  §-ának (1) be kez dé sén ala pul.

Dr. Szi ge ti Pé ter s. k.,
az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság el nö ke

Az Országos Választási Bizottság
554/2006. (X. 30.) OVB

határozata

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság a vá lasz tá si el já rás ról
 szóló 1997. évi C. tör vény (a továb biak ban: Ve.)
124/A.  §-a (3) be kez dé sé nek b) pont já ban fog lalt ha tás kö -
ré ben el jár va a Stek ler Ottó ál tal a Zöld Párt kép vi se le té -

ben be nyúj tott or szá gos nép sza va zá si kez de mé nye zés tár -
gyá ban meg hoz ta a kö vet ke zõ

határozatot:

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság az alá írás gyûj tõ ív hi -
te le sí té sét meg ta gad ja.

A ha tá ro zat el len az an nak köz zé té te lét kö ve tõ 15 na pon 
be lül az Al kot mány bí ró ság hoz cí mez ve az Or szá gos Vá -
lasz tá si Bi zott ság hoz (1094 Bu da pest, Ba lázs Béla u. 35.)
le het ki fo gást be nyúj ta ni.

Indokolás

I.

Stek ler Ottó 2006. feb ru ár 15-én nyúj tot ta be or szá gos
nép sza va zá si kez de mé nye zés alá írás gyûj tõ ívé nek min ta -
pél dá nyát hi te le sí tés cél já ból. Az íven a kö vet ke zõ kér dés
sze re pel:

„Akar ja-e Ön, hogy az Or szág gyû lés tör vényt al kos son
ar ról, hogy csak azok a par la men ti kép vi se lõk kap has sák
meg havi jö ve del mü ket és jut ta tá sa i kat, akik az ülé sek rõl
nem hi á nyoz nak iga zo lat la nul, és csa kis ab ban az eset ben,
ha or szág gyû lé si kép vi se lõ ként vég zett mun ká juk ról a
nyil vá nos ság felé min den hó nap vé gén írás ban, a par la -
ment hon lap ján rész le te sen be szá mol nak?”

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság a nép sza va zás ra fel -
ten ni kí vánt kér dés sel kap cso lat ban meg ál la pít ja, hogy az
nem fe lel meg az or szá gos nép sza va zás ról  szóló 1998. évi
III. tör vény (a továb biak ban: Nsztv.) 13.  § (1) be kez dé sé -
ben fog lalt kö ve tel mény nek, amely sze rint a nép sza va zás -
ra fel tett konk rét kér dést úgy kell meg fo gal maz ni, hogy
arra egy ér tel mû en le hes sen vá la szol ni.

Az OVB ál lás pont ja sze rint a kér dés több kér dést tar tal -
maz, ame lyek re csak kü lön-kü lön le het ne nem mel vagy
igen nel vá la szol ni. A kér dé se ket kü lön-kü lön vizs gál va
sem egy ér tel mû, mit ért a kez de mé nye zõ „iga zo lat lan
 hiányzás” alatt és nem ha tá roz za meg a „rész le tes be szá -
mo lás” fo gal mát sem, il le tõ leg azt, hogy ki, mi lyen el já rás -
ban vizs gál ná a kép vi se lõk ma ga tar tá sát.

Az OVB meg ál la pít ja to váb bá, hogy a kép vi se lõk ja va -
dal ma zá sá nak a hi ány zá sok iga zo lá sá hoz és a rész le tes be -
szá mo ló hoz kö té se olyan új fe le lõs sé gi alak za tot in téz mé -
nye sí te ne, mely túl lép a kép vi se lõi jog ál lás al kot má nyos
sza bá lyo zá sá nak ke re te in.

Mind ezek alap ján az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság az
alá írás gyûj tõ ív hi te le sí té sét meg ta gad ta.

II.

A ha tá ro zat az Nsztv. 2.  §-án, 10.  §-ának c) pont ján,
13.  §-ának (1) be kez dé sén, a jog or vos lat ról  szóló tá jé koz -
ta tás a Ve. 130.  §-ának (1) be kez dé sén ala pul.

Dr. Szi ge ti Pé ter s. k.,
az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság el nö ke
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Az Országos Választási Bizottság
555/2006. (X. 30.) OVB

határozata

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság a vá lasz tá si el já rás ról
 szóló 1997. évi C. tör vény (a továb biak ban: Ve.)
124/A.  §-a (3) be kez dé sé nek b) pont já ban fog lalt ha tás kö -
ré ben el jár va a Stek ler Ottó ál tal a Zöld Párt kép vi se le té -
ben be nyúj tott or szá gos nép sza va zá si kez de mé nye zés tár -
gyá ban meg hoz ta a kö vet ke zõ

határozatot:

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság az alá írás gyûj tõ ív hi -
te le sí té sét meg ta gad ja.

A ha tá ro zat el len az an nak köz zé té te lét kö ve tõ 15 na pon 
be lül az Al kot mány bí ró ság hoz cí mez ve az Or szá gos Vá -
lasz tá si Bi zott ság hoz (1094 Bu da pest, Ba lázs Béla u. 35.)
le het ki fo gást be nyúj ta ni.

Indokolás

I.

Stek ler Ottó 2006. feb ru ár 15-én nyúj tot ta be or szá gos
nép sza va zá si kez de mé nye zés alá írás gyûj tõ ívé nek min ta -
pél dá nyát hi te le sí tés cél já ból. Az íven a kö vet ke zõ kér dés
sze re pel:

„Akar ja-e Ön, hogy az Or szág gyû lés tör vényt al kos son
ar ról, hogy a ha lál bün te tés sel kap cso la tos nem zet kö zi
szer zõ dés ben vál lalt kö te le zett sé ge ink a vá lasz tó pol gá rok
több sé gé nek aka ra ta ese tén fe lül vizs gá lat ra ke rül hes se -
nek?”

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság a nép sza va zás ra fel -
ten ni kí vánt kér dés sel kap cso lat ban meg ál la pít ja, hogy az
a Ma gyar Köz tár sa ság Al kot má nyá ról  szóló 1949. évi XX. 
tör vény (a továb biak ban: Al kot mány) 28/C.  §-a (5) be kez -
dé sé nek c) pont já ba üt kö zik, mi vel az az Al kot mány nép -
sza va zás ról  szóló ren del ke zé se i nek mó do sí tá sát ered mé -
nyez né, ami ál lam pol gá ri kez de mé nye zés út ján in du ló
nép sza va zás sal nem le het sé ges. A kez de mé nye zõ ugyan is
olyan kér dés ben kí ván ja meg te rem te ni a nép sza va zás le -
he tõ sé gét, amely az Al kot mány 28/C.  § (5) be kez dé sé nek
b) pont ja alap ján ti lal ma zott tárgy kör.

Mind ezek alap ján az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság az
alá írás gyûj tõ ív hi te le sí té sét meg ta gad ta.

II.

A ha tá ro zat az Al kot mány 28/C.  §-a (5) be kez dé sé nek
c) pont ján, az or szá gos nép sza va zás ról és népi kez de mé -
nye zés rõl  szóló 1998. évi III. tör vény 2.  §-án, 10.  §-ának

b) pont ján, a jog or vos lat ról  szóló tá jé koz ta tás a Ve.
130.  §-ának (1) be kez dé sén ala pul.

Dr. Szi ge ti Pé ter s. k.,
az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság el nö ke

Az Országos Választási Bizottság
556/2006. (X. 30.) OVB

határozata

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság a vá lasz tá si el já rás ról
 szóló 1997. évi C. tör vény (a továb biak ban: Ve.)
124/A.  §-a (3) be kez dé sé nek b) pont já ban fog lalt ha tás kö -
ré ben el jár va a Stek ler Ottó ál tal a Zöld Párt kép vi se le té -
ben be nyúj tott or szá gos nép sza va zá si kez de mé nye zés tár -
gyá ban meg hoz ta a kö vet ke zõ

határozatot:

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság az alá írás gyûj tõ ív hi -
te le sí té sét meg ta gad ja.

A ha tá ro zat el len az an nak köz zé té te lét kö ve tõ 15 na pon 
be lül az Al kot mány bí ró ság hoz cí mez ve az Or szá gos Vá -
lasz tá si Bi zott ság hoz (1094 Bu da pest, Ba lázs Béla u. 35.)
le het ki fo gást be nyúj ta ni.

Indokolás

I.

Stek ler Ottó 2006. feb ru ár 15-én nyúj tot ta be or szá gos
nép sza va zá si kez de mé nye zés alá írás gyûj tõ ívé nek min ta -
pél dá nyát hi te le sí tés cél já ból. Az íven a kö vet ke zõ kér dés
sze re pel:

„Akar ja-e Ön, hogy az Or szág gyû lés tör vényt al kos son
ar ról, hogy a köz biz ton ság ja ví tá sa vé gett a rend õrség tel -
jes in téz ke dé si jog kör höz jus son, és a bûn cse lek ményt el -
kö ve tõk tár sa dal mi sze re pük re vagy meg íté lé sük re való
meg kü lön böz te tés nél kül, gyor sí tott el já rás sal kap ják meg
bün te té sü ket?”

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság a nép sza va zás ra fel -
ten ni kí vánt kér dés sel kap cso lat ban meg ál la pít ja, hogy az
nem fe lel meg az or szá gos nép sza va zás ról  szóló 1998. évi
III. tör vény (a továb biak ban: Nsztv.) 13.  § (1) be kez dé sé -
ben fog lalt kö ve tel mény nek, amely sze rint a nép sza va zás -
ra fel tett konk rét kér dést úgy kell meg fo gal maz ni, hogy
arra egy ér tel mû en le hes sen vá la szol ni. Az OVB ál lás pont -
ja sze rint a kér dés több kér dést tar tal maz, ame lyek re csak
kü lön-kü lön le het ne nem mel vagy igen nel vá la szol ni. A
kér dé se ket kü lön-kü lön vizs gál va az sem egy ér tel mû to -
váb bá, mi lyen tör vényalkotási kö te le zett ség ter hel né az
ered mé nyes nép sza va zás alap ján az Or szág gyû lést.
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Ugyan is nem meg ha tá roz ha tó, mit ért a kez de mé nye zõ a
„rend õrség tel jes in téz ke dé si jog kö re” vagy a „gyor sí tott
el já rás” alatt, ha ez utób bi min den bûn cse lek mény re vo -
nat ko zik.

Mind ezek alap ján az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság az
alá írás gyûj tõ ív hi te le sí té sét meg ta gad ta.

II.

A ha tá ro zat Nsztv. 2.  §-án, 10.  §-ának c) pont ján,
13.  §-ának (1) be kez dé sén, a jog or vos lat ról  szóló tá jé koz -
ta tás a Ve. 130.  §-ának (1) be kez dé sén ala pul.

Dr. Szi ge ti Pé ter s. k.,
az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság el nö ke

Az Országos Választási Bizottság
557/2006. (X. 30.) OVB

határozata

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság a vá lasz tá si el já rás ról
 szóló 1997. évi C. tör vény (a továb biak ban: Ve.)
124/A.  §-a (3) be kez dé sé nek b) pont já ban fog lalt ha tás kö -
ré ben el jár va a Stek ler Ottó ál tal a Zöld Párt kép vi se le té -
ben be nyúj tott or szá gos nép sza va zá si kez de mé nye zés tár -
gyá ban meg hoz ta a kö vet ke zõ

határozatot:

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság az alá írás gyûj tõ ív hi -
te le sí té sét meg ta gad ja.

A ha tá ro zat el len az an nak köz zé té te lét kö ve tõ 15 na pon 
be lül az Al kot mány bí ró ság hoz cí mez ve az Or szá gos Vá -
lasz tá si Bi zott ság hoz (1094 Bu da pest, Ba lázs Béla u. 35.)
le het ki fo gást be nyúj ta ni.

Indokolás

I.

Stek ler Ottó 2006. feb ru ár 15-én nyúj tot ta be or szá gos
nép sza va zá si kez de mé nye zés alá írás gyûj tõ ívé nek min ta -
pél dá nyát hi te le sí tés cél já ból. Az íven a kö vet ke zõ kér dés
sze re pel:

„Akar ja-e Ön, hogy az Or szág gyû lés tör vényt al kos son
ar ról, hogy a bû nö zés vissza szo rí tá sa vé gett a bör tön la kók
élet kö rül mé nyei szi go rod ja nak, va la mint olyan mér té kû
le gyen a ter me lõ mun ká ba való be kap cso lá suk, hogy az el -
tar tá suk és a bör tön fenn tar tá sá nak költ sé ge it fe dez ze?”

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság a nép sza va zás ra fel -
ten ni kí vánt kér dés sel kap cso lat ban meg ál la pít ja, hogy az
nem fe lel meg az or szá gos nép sza va zás ról  szóló 1998. évi
III. tör vény (a továb biak ban: Nsztv.) 13.  § (1) be kez dé sé -
ben fog lalt kö ve tel mény nek, amely sze rint a nép sza va zás -
ra fel tett konk rét kér dést úgy kell meg fo gal maz ni, hogy
arra egy ér tel mû en le hes sen vá la szol ni. Az OVB ál lás pont -
ja sze rint a kér dés több kér dést tar tal maz, ame lyek re csak
kü lön-kü lön le het ne nem mel vagy igen nel vá la szol ni. A
kér dé se ket kü lön-kü lön vizs gál va az sem egy ér tel mû to -
váb bá, mi lyen tör vényalkotási kö te le zett ség ter hel né az
ered mé nyes nép sza va zás alap ján az Or szág gyû lést.
Ugyan is nem meg ha tá roz ha tó, mit ért a kez de mé nye zõ a
„bör tön la kók élet kö rül mé nye i nek szi go rí tá sa” vagy a „ter -
me lõ mun ká ba való be kap cso lá suk” alatt.

Mind ezek alap ján az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság az
alá írás gyûj tõ ív hi te le sí té sét meg ta gad ta.

II.

A ha tá ro zat az Nsztv. 2.  §-án, 10.  §-ának c) pont ján,
13.  §-ának (1) be kez dé sén, a jog or vos lat ról  szóló tá jé koz -
ta tás a Ve. 130.  §-ának (1) be kez dé sén ala pul.

Dr. Szi ge ti Pé ter s. k.,
az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság el nö ke
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A Nemzeti Emlékhely és Kegyeleti Bizottság
közleménye

A te me tõk rõl és a te met ke zés rõl szó ló 1999. évi XLIII. tör vény 15. § (1) be kez dé se ér tel mé ben a Nem ze ti Sír kert hez
tar to zó te me tõ ket, hõsi te me tõ ket, hõsi te me té si he lye ket, te met ke zé si em lék he lye ket, ke gye le ti em lék he lye ket és te me -
té si he lye ket a Nem ze ti Em lék hely és Ke gye le ti Bi zott ság ha tá roz za meg. E fel ha tal ma zás, il let ve a Nem ze ti Em lék hely
és Ke gye le ti Bi zott ság szer ve ze té rõl és fel ada ta i ról szó ló 146/1999. (X. 1.) Korm. ren de let 3. § a) pont já ban biz to sí tott
dön té si jog alap ján: 

1. A Nem ze ti Em lék hely és Ke gye le ti Bi zott ság 2006. már ci us 1-jén tar tott so ros ülé sén az aláb bi ha tá ro za tot hoz ta:

22/2006. szá mú ha tá ro za tá val „A” ka te gó ri á ban a Nem ze ti Sír kert ré szé vé nyil vá ní tot ta az aláb bi sír he lyet:



So ko ró pát ka, köz te me tõ

Par cel la Sor Sír Név Fog lal ko zás

1 So ko ró pát kai Sza bó
Ist ván

po li ti kus, mi nisz ter

2. A Nem ze ti Em lék hely és Ke gye le ti Bi zott ság 2006. jú ni us 28-án tar tott so ros ülé sén az aláb bi ha tá ro za tot hoz ta:

48/2006. szá mú ha tá ro za tá val „A” ka te gó ri á ban a Nem ze ti Sír kert ré szé vé nyil vá ní tot ta az aláb bi sír he lyet:

Pi lis csa ba, köz te me tõ

Par cel la Sor Sír Név Fog lal ko zás

I 13 11 Nagy Vil mos, nagy ba czo ni ve zér ez re des, mi nisz ter

49/2006. szá mú ha tá ro za tá val „A” ka te gó ri á ban a Nem ze ti Sír kert ré szé vé nyil vá ní tot ta az aláb bi sír he lyet:

Pi lis csa ba, köz te me tõ

Par cel la Sor Sír Név Fog lal ko zás

III 6–10 Metz Re zsõ al tá bor nagy

50/2006. szá mú ha tá ro za tá val „A” ka te gó ri á ban a Nem ze ti Sír kert ré szé vé nyil vá ní tot ta az aláb bi sír he lye ket:

Ba la ton al má di, Szent Imre plé bá nia kert

Par cel la Sor Sír Név Fog lal ko zás

I 22 Györ gyi Dé nes épí tész

Ve rõ ce, Ró mai ka to li kus te me tõ

Par cel la Sor Sír Név Fog lal ko zás

2 7 8 Gi ergl Kál mán épí tész

52/2006. szá mú ha tá ro za tá val „A” ka te gó ri á ban a Nem ze ti Sír kert ré szé vé nyil vá ní tot ta az aláb bi sír he lyet:

Pes ter zsé be ti te me tõ

Par cel la Sza kasz Sor Sír

2 1 1 21/22

3. A Nem ze ti Em lék hely és Ke gye le ti Bi zott ság 2006. jú li us 19-én tar tott so ros ülé sén az aláb bi ha tá ro za tot hoz ta:
57/2006. szá mú ha tá ro za tá val „A” ka te gó ri á ban a Nem ze ti Sír kert ré szé vé nyil vá ní tot ta az aláb bi sír he lyet:
Ke rek egy há za köz ség ben (hrsz. 478) ba la to ni Far kas Já nos 1848-as fõ had nagy sír ját.

4. A Nem ze ti Em lék hely és Ke gye le ti Bi zott ság 2006. má jus 8-án tar tott so ros ülé sén az aláb bi ha tá ro za tot hoz ta:
29/2006. szá mú ha tá ro za tá val „A” ka te gó ri á ban a Nem ze ti Sír kert ré szé vé nyil vá ní tot ta Bé kés me gye te me tõ i bõl az

aláb bi sír he lye ket:

Par cel la Sor Sír Név Fog lal ko zás

Bé kés, Re for má tus (Ró zsa-) te me tõ

IX 1 2 Ka racs Te réz pe da gó gus, író

XXII 2 1 B. Sza bó Ist ván po li ti kus, mi nisz ter
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Par cel la Sor Sír Név Fog lal ko zás

Bé kés, Ró mai ka to li kus te me tõ

ká pol na Jan tyik Má tyás fes tõ, gra fi kus

Bé kés csa ba, Fel sõ vé gi evan gé li kus te me tõ

III 1/2 20–24 Áchim L. And rás po li ti kus

V/1 1 46–50 Sze be ré nyi Gusz táv Adolf ev. püs pök, po li ti kus

Bé kés csa ba, Bo gár há zi (Baj za ut cai) le zárt evan gé li kus te me tõ

II 2 32 Bál int Be ne dek, szent ka tol nai ipar mû vész, gra fi kus

krip ta sor 8 Rét hy Pál or vos

Bé kés csa ba, Kas té lyi le zárt evan gé li kus te me tõ

dísz sír hely 1 Haan La jos ev. lel kész, tör té nész, MTA tag

dísz sír hely 2 Zsi linsz ky Mi hály tör té nész, po li ti kus, MTA tag

Bi ha rug ra, Köz sé gi te me tõ

1 1 Sza bó Pál író, po li ti kus

Gá do ros, Új te me tõ

2 2 1 Justh Zsig mond, necz pá li író, pub li cis ta

Gyo ma end rõd, Gyo mai te me tõ

A 32
dísz sír hely

Kner Izi dor nyom dász, könyv ki adó

Gyu la, Gyu la vá ri re for má tus te me tõ

III.B 12 16 Bay Zol tán fi zi kus, egye te mi ta nár, 
MTA tag

Gyu la, Re for má tus ó te me tõ

3 1 15 Oláh György jo gász, tör té nész

11 1 9 Bo do ky Ká roly, Bo do ky Mi hály víz épí tõ mér nö kök

Gyu la, Szent há rom ság-te me tõ

III 181 Ka rá cso nyi Já nos r. kat. pap, tör té nész, egye te mi
ta nár, MTA tag

V 346 Er kel Jó zsef ope ra éne kes, kar mes ter

VI 224 Ki e nitz Vil mos gé pész mér nök, fel ta lá ló

Gyu la, Szent Ke reszt-te me tõ

I 50 Gön döcs Be ne dek r. kat. pap, po li ti kus, gaz da sá gi
író

I 114 Mo gyo rós sy Já nos tör té nész, mú ze um ala pí tó

I 125 Te ré nyi La jos jo gász, po li ti kus

Gyu la, Nagy ro mán vá ro si or to dox te me tõ

III 1 7 Ko hán György fes tõ, gra fi kus

Gyu la, Re for má tus új te me tõ

1 D 1 Do bos Ist ván pi ló ta, fel ta lá ló, vi lág re kor der
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Par cel la Sor Sír Név Fog lal ko zás

Kö rös la dány, Ró mai ka to li kus te me tõ

báró Wenck he im csa lád sír bolt ja

Kö rös la dány, Ró mai ka to li kus temp lom kert je

Al má sy Imre, zsa dá nyi és
tö rök szent mik ló si gróf

po li ti kus, me zõ gaz dász

Kun ágo ta, Ró mai ka to li kus te me tõ

mil len ni u mi 1 Be recz ki Máté me zõ gaz dász

Med gye segy há za – Bán kút, Ró mai ka to li kus temp lom kert je

Ba ross Lász ló, bel lu si me zõ gaz dász, nö vény ne me sí tõ

Me zõ be rény, Vá ro si köz te me tõ

H8 6 11 Sza bó Ár pád po li ti kus, mi nisz ter

Me zõ he gyes, Köztemetõ

10 1 7 Pod ma nicz ky Béla, pod ma ni ni és 
aszó di báró

al ez re des, ló te nyész tõ, ki rá lyi
mé nes pa rancs nok

10 1 13 D’Or say Oli vér, gróf ez re des, ló te nyész tõ, ki rá lyi
mé nes pa rancs nok

Oros há za, Al vé gi te me tõ

1 7 5 Mok ry Sá mu el ev. lel kész, nö vény ne me sí tõ

12 15 21 He ge düs Ist ván ma gyar zsá ko di
iro da lom tör té nész,
klasszi ka-fi lo ló gus, egye te mi
ta nár, MTA tag

Oros há za, Fel vé gi te me tõ

3/B 1 1 Ve res Jó zsef ev. lel kész, tör té nész, po li ti kus

Oros há za, Ró mai ka to li kus temp lom

Szé ché nyi Mik lós,
sár vár-fel sõ vi dé ki gróf

r. kat. pap, gyõ ri és nagy vá ra di
püs pök, tör té nész

Sza bad kí gyós, Köz te me tõ

C 1 6 Czig ler An tal épí tész

C 113 Tom csá nyi Mi hály, tom csá nyi 1848-as nem zet õr õr nagy

Szar vas, Evan gé li kus ó te me tõ

2 1 114–115 Ben ka Gyu la pe da gó gus

3/2 2 34–35 Han zó La jos tör té nész, pe da gó gus

5 1 62–63 Me lich Já nos nyel vész, egye te mi ta nár, 
MTA tag

Vaj da-sír kert 1 Ru zsics kay György fes tõ, grafikus

Vaj da-sír kert 1 Vaj da Pé ter köl tõ, író, MTA tag

Tes se dik-sír kert Ha ma li ár Már ton ev. püs pök, egy há zi író
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Par cel la Sor Sír Név Fog lal ko zás

Tes se dik-sír kert Tes se dik Sá mu el ev. lel kész, me zõ gaz dász, 
pe da gó gus

Tes se dik-sír kert Tes se dik Fe renc jo gász, író, MTA tag

Szar vas, Ró mai ka to li kus ó te me tõ

Bol za-ma u zó le um Bol za Jó zsef, gróf test õr tiszt, a szar va si ar bo ré tum
ala pí tó ja

C 3 Gru ber Fe renc me zõ gaz dász, egye te mi ta nár

Bo ross Pé ter s. k.,
a Nem ze ti Em lék hely és Ke gye le ti Bi zott ság

el nö ke
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Szer kesz ti a Mi nisz ter el nö ki Hi va tal, a Szer kesz tõ bi zott ság köz re mû kö dé sé vel. A Szer kesz tõ bi zott ság el nö ke: Gi lyán György.
A szer kesz té sért fe le lõs: Ko vács né dr. Szi lá gyi-Far kas Zsu zsan na. Bu da pest V., Kos suth tér 1–3.
Ki ad ja a Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó. Fe le lõs ki adó: dr. Ko de la Lász ló el nök-ve zér igaz ga tó.
Bu da pest VIII., So mo gyi Bé la u. 6. Te le fon: 266-9290.

Elõ fi ze tés ben meg ren del he tõ a Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó nál
Bu da pest VIII., So mo gyi Bé la u. 6., 1394 Bu da pest 62. Pf. 357, vagy fa xon 318-6668.
Elõ fi ze tés ben ter jesz ti a Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó a FÁMA Rt. köz re mû kö dé sé vel. Te le fon/fax: 266-6567.
In for má ció: tel.: 317-9999, 266-9290/245, 357 mel lék.
Pél dá nyon ként meg vá sá rol ha tó a Bu da pest VII., Rá kó czi út 30. (be já rat a Do hány u. és Nyár u. sar kán) szám alat ti Köz löny
 Centrumban (tel.: 321-5971, fax: 321-5275, e-ma il: koz lony cent rum@mhk.hu), il let ve meg ren del he tõ a ki adó ügy fél szol gá la tán
(fax: 318-6668, 338-4746, e-ma il: koz lony bolt@mhk.hu) vag y a www.mhk.hu/kozlonybolt in ter net cí men.
2006. évi éves elõ fi ze té si díj: 90 216 Ft. Egy pél dány ára: 189 Ft 16 ol dal ter je de le mig, utá na +8 ol da lan ként +168 Ft.
A ki adó az elõ fi ze té si díj év köz be ni eme lé sé nek jo gát fenn tart ja.

HU ISSN 0076—2407

06.3473 – Nyom ja a Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó La jos mi zsei Nyom dá ja. Fe le lõs ve ze tõ: Bur ján Nor bert ve zér igaz ga tó-he lyet tes.

Tisz telt Elõ fi ze tõk!
Tá jé koz tat juk Önö ket, hogy a ki adónk ter jesz té sé ben le võ la pok ra és elekt ro ni kus ki ad vá nyok ra szó ló elõ fi ze té sü ket fo lya ma tos nak
te kint jük. Csak ak kor kell vál to zást be je len te ni ük a 2007. év re vo nat ko zó elõ fi ze tés re, ha a pél dány szá mot, eset leg a cím lis tát
 módosítják, vagy új lap ra sze ret né nek elõ fi zet ni (pon tos szál lí tá si, név- és ut ca cím-meg je lö lés sel). Az eset le ges mó do sí tást szí ves ked -
je nek le vél ben vagy fa xon meg kül de ni. Fel hív juk  szí ves fi gyel mü ket, hogy a lap szál lí tás ról ki zá ró lag az elõ fi ze té si díj be ér ke zé sét
kö ve tõ en in téz ke dünk. Fon tos, hogy az elõ fi ze té si dí ja kat a meg adott 10300002-20377199-70213285 sz. szám lá ra utal ják, il let ve
a ki adó ál tal ki kül dött kész pénz-át uta lá si meg bí zá son fi zes sék be.
Kész pén zes be fi ze tés ki zá ró lag a Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó ügy fél szol gá la tán (1085 Bu da pest, So mo gyi B. u. 6.) le het sé ges. (Le vél -
cím: Ma gyar  Hivatalos  Közlönykiadó, 1394 Bu da pest, 62. Pf. 357. Fax: 318-6668).

A 2007. évi elõ fi ze té si dí jak
(Az árak az áfát tar tal maz zák.)

Ma gyar Köz löny 99 792 Ft/év
Hi va ta los Ér te sí tõ 15 372 Ft/év
Ha tá ro za tok Tá ra 22 932 Ft/év
Ön kor mány za tok Köz lö nye 5 544 Ft/év
Az Alkot mány bíró ság Ha tá ro za tai 18 900 Ft/év
Bá nyá sza ti Köz löny 4 788 Ft/év
Bel ügyi Köz löny 25 452 Ft/év
Egész ség biz to sí tá si Köz löny 22 176 Ft/év
Egész ség ügyi Köz löny 27 720 Ft/év
El len õr zé si Fi gye lõ 3 528 Ft/év
Föld mû ve lés ügyi és Vi dék fej lesz té si Ér te sí tõ 18 396 Ft/év
Gaz da sá gi Köz löny 23 436 Ft/év
Hír köz lé si Ér te sí tõ 6 552 Ft/év
Hon vé del mi Köz löny 18 648 Ft/év
Igaz ság ügyi Köz löny 15 876 Ft/év

Jog ta nács adó 6 804 Ft/év
Kör nye zet vé del mi és Víz ügyi Ér te sí tõ 15 120 Ft/év
Köz le ke dé si Ér te sí tõ 24 696 Ft/év
Kul tu rá lis Köz löny 18 900 Ft/év
Kül gaz da sá gi Ér te sí tõ 20 160 Ft/év
Mun ka ügyi Köz löny 15 372 Ft/év
Ok ta tá si Köz löny 21 924 Ft/év
Pénz ügyi Köz löny 30 492 Ft/év
Sport ér te sí tõ 5 040 Ft/év
Sta tisz ti kai Köz löny 13 104 Ft/év
Szo ciá lis Köz löny 15 624 Ft/év
Tu risz ti kai Ér te sí tõ 11 844 Ft/év
Ügyész sé gi Köz löny 6 552 Ft/év
Nem ze ti Kul tu rá lis Alap Hír le ve le 5 040 Ft/év
Pénz ügyi Szem le 19 908 Ft/év

Cég köz löny CD

A Cég köz löny ha tá lyos és hi te les cég in for má ci ós – az üz le ti élet ben részt ve võk szá má ra nél kü löz he tet len, nap ra kész – adat bázisát tar tal ma zó,  
 het i rend sze res ség gel le me zen meg je le nõ la p for má tu ma 2007. ok tó ber 1-jé tõl vár ha tó an meg újul. Er re te kin tet tel a CD a 2007. év ben ja nu ár 1-jé tõl

szep tem ber 30-ig fi zet he tõ elõ. A há rom ne gyed éves elõ fi ze tés dí ja a 20%-os áfá val: 106 272 Ft.

Köz be szer zé si Ér te sí tõ

A he ten te több száz, min den szak te rü let re ki ter je dõ köz be szer zé si fel hí vás rész le tes le írá sát és fel té te le it tar tal ma zó Közbeszer zési Ér te sí tõ cí mû
hi va ta los la p ré vén az elõ fi ze tõk a leg gyor sab ban, au ten ti kus for rás ból ér te sül het nek a pá lyá za tok ról. Az Ér te sí tõ – a ter ve zett for má tum vál tás
miatt – a 2007. év ben fél év re fi zet he tõ elõ. A fél éves elõ fi ze tés dí ja áfá val: 55 062 Ft.

A HIVATALOS JOGSZABÁLYTÁR (CD)
ha tá lyos jog sza bá lyok hi va ta los szá mí tó gé pes gyûj te mé nyé nek 2007. évi éves elõ fi ze té si dí jai:

(Ára ink az áfát nem tar tal maz zák.)

Ön ál ló vál to zat 72 000 Ft
 5 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 130 000 Ft
10 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 160 000 Ft

 25 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 260 000 Ft
 50 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 340 000 Ft
100 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 590 000 Ft
 

2006. de cem ber 31-ig tör té nõ 2007. évi tel jes éves elõ fi ze tés ese tén az ön ál ló vál to zat dí ja: 69 000 Ft.

Az EU-JOGSZABÁLYTÁR (CD)
Az Euró pai Unió Jog sza bá lyai gyûj te mé nyé nek 2007. évi éves elõ fi ze té si dí ja

(Ára ink az áfát nem tar tal maz zák.)

Ön ál ló vál to zat 72 000 Ft
 5 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 130 000 Ft
10 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 160 000 Ft

 25 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 260 000 Ft
 50 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 340 000 Ft
100 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 590 000 Ft

Egy sze ri be lé pé si díj: 7000 Ft.

Fa csi mi le Ma gyar Köz löny. A hi va ta los la p 2006-os év fo lya ma je le nik meg CD-n az ere de ti kül alak meg õr zé sé vel, de könnyen ke zel he tõ en. Ára: 12 000 Ft + áfa.


