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VIII. Az Or szág gyû lés,
a köz tár sa sá gi el nök,
a Kor mány
és a  Kormány  tagjainak
ha tá ro za tai

A köz tár sa sá gi el nök
ha tá ro za tai

A Köztársasági Elnök
151/2008. (VIII. 20.) 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

be osz tá sa i ban hu za mos idõn át vég zett te vé keny sé ge
 elismeréseként

Job bágy Jó zsef al ez re des nek, az In for má ci ós Hi va tal
ki emelt szak re fe ren sé nek a

MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI ÉRDEMREND
TISZTIKERESZTJE

(katonai tagozat);

be osz tá sa i ban hu za mos idõn át vég zett te vé keny sé ge
 elismeréseként

dr. Jan za Pé ter ez re des nek, a Nem zet biz ton sá gi Hi va tal 
igaz ga tó já nak,

Som lói Lász ló né al ez re des nek, a Nem zet biz ton sá gi
Szak szol gá lat fõ osz tály ve ze tõ he lyet te sé nek,

Szi rácz ki La jos ez re des nek, a Nem zet biz ton sá gi Hi va tal 
ki ren delt ség-ve ze tõ jé nek,

Szlif ka Lász ló al ez re des nek, a Nem zet biz ton sá gi Hi va -
tal ve ze tõ ta nács adó já nak,

Új vá ri Béla ez re des nek, a Nem zet biz ton sá gi Szak szol -
gá lat meg bí zott fõ osz tály ve ze tõ jé nek a

MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI ÉRDEMREND
LOVAGKERESZTJE

(katonai tagozat);

ki tün te tést ado má nyo zom.

Bu da pest, 2008. jú li us 30.

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

El len jegy zem:

a mi nisz ter el nök he lyett:

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

KEH ügy szám: VIII-1/3534/2008.

A Köztársasági Elnök
152/2008. (VIII. 20.) 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 jog és a jog szo ci o ló gia, va la mint a mo der ni zá ció te rén
vég zett, ha tá ra in kon túl is nagy ra be csült ok ta tói, ku ta tói
és tu do má nyos élet mû ve el is me ré se ként

dr. Kul csár Kál mán Ál la mi-dí jas és Szé che nyi-dí jas
 jogásznak, az MTA ren des tag já nak, nyu gal ma zott egye te -
mi ta nár nak,

a gö rög és a ró mai iro da lom, az an tik vi tás esz té ti ká ja, az 
ókor tu do mány tör té ne te te rén vég zett ku ta tá sa i ért, kö zel
hat év ti ze des, ha tá ra in kon túl is nagy ra be csült élet mû ve
el is me ré se ként

dr. Ri to ók Zsig mond Szé che nyi-dí jas fi lo ló gus nak, tör -
té nész nek, az MTA ren des tag já nak, az Eöt vös Lo ránd
 Tudományegyetem nyu gal ma zott tan szék ve ze tõ egye te mi 
ta ná rá nak,

a zsi dó tu do má nyos ság nak és ok ta tás nak szen telt élet út -
já ért, va la mint a tör té nel mi egy há zak kö zöt ti di a ló gus
 kialakítása ér de ké ben vég zett te vé keny sé ge el is me ré se -
ként

prof. dr. Schõ ner Alf réd egye te mi ta nár nak, az Or szá gos 
Rab bi kép zõ – Zsi dó Egye tem rek to rá nak,

több év ti ze des, a pol gá ri jog és a nem zet kö zi ma gán jog
te rü le tén vég zett pél da ér té kû, ha tá ra in kon túl is szá mon
tar tott tu do má nyos, ku ta tói és ok ta tói te vé keny sé ge el is -
me ré se ként

Vé kás La jos aka dé mi kus nak, Szé che nyi-dí jas jo gász -
nak, egye te mi ta nár nak

MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI ÉRDEMREND
KÖZÉPKERESZTJE A CSILLAGGAL

(polgári tagozat);
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az egész ség ügy ér de ké ben több év ti ze den át vég zett
szak mai és köz éle ti te vé keny sé ge el is me ré se ként

dr. Cse hák Ju dit volt mi nisz ter nek, a Be teg jo gi, El lá -
tott jo gi és Gyer mek jo gi Köz ala pít vány el nö ké nek,

az ag rá ri um te rü le tén vég zett több év ti ze des sok ol da lú
mun kás sá ga, va la mint me zõ gaz da sá gi köz éle ti te vé keny -
sé ge el is me ré se ként

dr. Csi kai Mik lós ker tész mér nök nek, az Ár pád-Ag rár
Rt. (Szen tes) el nök-ve zér igaz ga tó já nak, a Ma gyar Ag rár -
ka ma ra el nö ké nek,

több év ti ze des tu do má nyos, ku ta tói és ok ta tói mun kás -
sá ga, nem zet kö zi leg is szá mon tar tott pél da ér té kû te vé -
keny sé ge el is me ré se ként

dr. Da ró czy Zol tán nak, az MTA ren des tag já nak,
 Széchenyi-díjas ma te ma ti kus nak, a Deb re ce ni Egye tem
TTK Ma te ma ti kai In té ze te egye te mi ta ná rá nak,

a szám el mé let, az ana lí zis és a  valószínûségszámítás
 területén el ért, nem zet kö zi leg is szá mon tar tott ered mé -
nye i ért, ok ta tói és tu do má nyos köz éle ti te vé keny sé ge el is -
me ré se ként

dr. Ha lász Gá bor nak, az MTA ren des tag já nak, az
 Eötvös Lo ránd Tu do mány egye tem TTK Ana lí zis Tan szék
egye te mi ta ná rá nak,

ki e mel ke dõ en ered mé nyes szö vet ke ze ti, va la mint a kis-
és kö zép vál lal ko zá sok ér dek kép vi se le tét szol gá ló te vé -
keny sé ge el is me ré se ként

Hö röm pöly Lász ló nak, a Ma gyar Ipar szö vet ség ügy ve -
ze tõ társ el nö ké nek,

az ope ra iro da lom szop rán sze re pe i nek vi lág szer te el is -
mert tol má cso lá sá ért, több év ti ze des elõ adó mû vé szi
 pályafutásáért

Kin cses Ve ro ni ká nak, a Ma gyar Ál la mi Ope ra ház Kos -
suth-dí jas ope ra éne ke sé nek, Ér de mes Mû vész nek,

az igaz ság szol gál ta tás ban vég zett több év ti ze des mun -
ká ja el is me ré se ként

dr. Ki rály Évá nak, a Fõ vá ro si Bí ró ság ta nács el nö ké nek,

dr. Sza bó Gyõ zõ nek, a Leg fel sõbb Bí ró ság ta nács el nö -
ké nek,

dr. Szõ ke Irén nek, a Leg fel sõbb Bí ró ság tanácselnö -
kének,

vi lág szer te el is mert öt év ti ze des kar mes te ri tevékeny -
sége, mû vé szet ok ta tói mun ká ja, mû vé szi élet út ja el is me -
ré se ként

Lu kács Er vin nek, a Ma gyar Ál la mi Ope ra ház Kos suth-
dí jas kar mes te ré nek, Ki vá ló Mû vész nek,

kö zel négy év ti ze des, nem zet kö zi leg is nagy ra be csült
ala kí tá sa i ért, lí rai ba ri ton sze re pek em lé ke ze tes meg for -
má lá sá ért

Mil ler La jos nak, a Ma gyar Ál la mi Ope ra ház Kos suth-
dí jas ope ra éne ke sé nek,

a kor társ ma gyar film mû vé szet hír ne vé nek öregbíté -
séért, nem zet kö zi leg is nagy ra be csült mû vé szi munkás -
sága el is me ré se ként

Mund ru czó Kor nél Ba lázs Bé la-dí jas film ren de zõ nek,

a ha zai és a nem zet kö zi far ma ko ló gi ai ku ta tá sok te rü le -
tén el ért ered mé nye i ért, ak tív tu do mány po li ti kai és tu do -
mány szer ve zõi mun kás sá ga el is me ré se ként

dr. Szol csá nyi Já nos Szé che nyi-dí jas or vos nak, far ma -
ko ló gus nak, az MTA ren des tag já nak, a Pé csi Tu do mány -
egye tem Ál ta lá nos Or vos tu do má nyi Kar Far ma ko ló gi ai és 
Far ma ko te rá pi ai In té zet egye te mi ta ná rá nak,

sok ol da lú mû vé szi mun kás sá gá ért, szín pa di já ték- és
 televíziós sze re pek ben nyúj tott fe lejt he tet len ala kí tá sa i ért, 
ren de zé se i ért

Tor dy Géza Kos suth-dí jas szín mû vész nek, a Nem zet
Szí né szé nek, a Bu da pes ti Ka ma ra szín ház Kht. fõ ren de zõ -
jé nek, Ki vá ló Mû vész nek,

nem zet kö zi leg is nagy ra be csült spor to lói, edzõi és ve -
ze tõi te vé keny sé ge el is me ré se ként

Wich mann Ta más eu ró pa és vi lág baj nok ke nu zó nak,

a kor társ mû vé szet  valódi ér té ke i nek ku ta tá sa, fel dol go -
zá sa és be mu ta tá sa ér de ké ben vég zett te vé keny sé ge, ipar -
mû vé sze ti mun kás sá ga el is me ré se ként

Zsig mond At ti la ipar i for ma ter ve zõ nek, a Bu da pest
 Galéria fõ igaz ga tó já nak a

MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI ÉRDEMREND
KÖZÉPKERESZTJE

(polgári tagozat);

ki ma gas ló szín vo na lú szak mai mun ká ja és ve ze tõi te vé -
keny sé ge el is me ré se ként

Baán Lász ló nak, a Szép mû vé sze ti Mú ze um fõ igaz ga tó -
já nak,

Ko vács György nek, az Or szá gos Rá dió és Te le ví zió
Tes tü let volt el nö ké nek,

a Ma gyar Köz tár sa ság kül po li ti kai ér de ke i nek ér vé nye -
sí té se ér de ké ben vég zett te vé keny sé ge el is me ré se ként

Ba y er Mi hály nak, a Kül ügy mi nisz té ri um Na buc co
 Titkársága ve ze tõ jé nek, fõ osz tály ve ze tõ nek,

Kra usz György rend kí vü li és meg ha tal ma zott nagy kö -
vet nek, a Kül ügy mi nisz té ri um szak mai fõ ta nács adó já nak,
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az igaz ság szol gál ta tás ban vég zett több év ti ze des mun -
ká ja el is me ré se ként

dr. Csiz ma dia Já nos né nak, a Nagy ka ni zsai Vá ro si Bí ró -
ság el nök he lyet te sé nek,

End re Ist ván né dr.-nak, a Bács-Kis kun Me gyei Bí ró ság
ta nács el nö ké nek,

dr. Gál né dr. Mik lós Dó rá nak, a Gyõr-Mo son-Sop ron
Me gyei Bí ró ság cso port ve ze tõ bí rá já nak,

dr. Ke le men né dr. Rácz Ka ta lin nak, a He ves Me gyei
 Bíróság kol lé gi um ve ze tõ jé nek,

dr. Ki szely né dr. Fin ta Évá nak, a Jász-Nagy kun-Szol -
nok Me gyei Bí ró ság kol lé gi um ve ze tõ jé nek,

dr. Kraj kó Zsu zsan ná nak, a Csong rád Me gyei Bí ró ság
ta nács el nö ké nek,

dr. Ma kai La jos nak, a Pé csi Íté lõ táb la kol lé gi um ve ze tõ -
jé nek,

dr. Már ton Má ri á nak, a Haj dú-Bi har Me gyei Bí ró ság
ta nács el nö ké nek,

Misz la y né dr. Lá nyi Évá nak, a Fõ vá ro si Íté lõ táb la
 beosztott leg fel sõbb bí ró sá gi bí rá já nak,

dr. Ol tai Lász ló nak, a Ba ra nya Me gyei Bí ró ság ta nács -
el nö ké nek,

Orosz né dr. Ke re kes An ná nak, a Bács-Kis kun Me gyei
Bí ró ság ta nács el nö ké nek,

dr. Szen tand rás sy Il di kó nak, a Ma kói Vá ro si Bí ró ság
 elnökének,

dr. Tor ma Ákos nak, a So mogy Me gyei Bí ró ság cso port -
ve ze tõ bí rá já nak,

kö zel négy év ti ze des ügyé szi szol gá la ta, ered mé nyes
fõ ügyé szi, ve ze tõi és ok ta tói mun kás sá ga el is me ré se ként

dr. Fe ke te Jenõ cím ze tes fel lebb vi te li fõ ügyész sé gi
ügyész nek, a Jász-Nagy kun-Szol nok me gyei fõ ügyész nek,

a gaz da ság és a szál lít má nyo zás te rü le tén vég zett több
év ti ze des szak mai és köz éle ti te vé keny sé ge el is me ré se -
ként

Ka utz Ist ván nak, a MASPED Elsõ Ma gyar Ál ta lá nos
Szál lít má nyo zá si Zrt. el nök-ve zér igaz ga tó já nak, a Ma -
gyar Szál lít má nyo zók és Lo gisz ti kai Szol gál ta tók Szö vet -
sé ge el nö ké nek,

az uni ós, il let ve a ha zai pá lyá za tok ke ze lé sé vel össze -
füg gõ fel ada tok el lá tá sa so rán vég zett szak mai te vé keny -
sé ge, ve ze tõi mun ká ja el is me ré se ként

Kis Ág nes nek, a Ma gyar Ál lam kincs tár igaz ga tó já nak,

a ma gyar kul tú ra né met or szá gi meg is mer te té se és ter -
jesz té se ér de ké ben vég zett te vé keny sé ge el is me ré se ként

dr. Ma sát And rás nak, az And rás sy Gyu la Bu da pes ti
 Német Nyel vû Egye tem rek to rá nak,

a ke res ke de lem – kü lö nö sen a szö vet ke ze ti élel mi szer
kis- és nagy ke res ke de lem – te rü le tén vég zett mun ká ja el is -
me ré se ként

Mu rá nyi Lász ló nak, a Coop Hun ga ry Zrt. ve zér igaz ga -
tó já nak,

a ma gyar gyer mek se bé szet, il let ve an nak nem zet kö zi -
leg el is mert té té te le ér de ké ben vég zett négy és fél év ti ze -
des mun kás sá ga, gyó gyí tó te vé keny sé ge el is me ré se ként

dr. Pin tér And rás nak, az or vos tu do mány dok to rá nak, a
Pé csi Tu do mány egye tem Kli ni kai Köz pont Gyer mek gyó -
gyá sza ti Kli ni ka Se bé sze ti Osz tá lya ve ze tõ jé nek, pro fes -
sor eme ri tus nak,

a ha zai in no vá ció po li ti ka ala kí tá sa, az ipar i par kok
 közép- és hosszú tá vú fej lesz té si stra té gi á ja ki dol go zá sa ér -
de ké ben vég zett sok ol da lú te vé keny sé ge el is me ré se ként

Ra kusz La jos nak, az Ipa ri-, Tu do má nyos- In no vá ci ós-
és Tech no ló gi ai Par kok Egye sü le te tisz te let be li el nö ké -
nek,

a mo dern ma gyar tex to ló gia te rü le tén vég zett te vé keny -
sé gé ért, a klasszi kus író ink tu do má nyos igé nyû szö veg ki -
adá si el ve i nek meg ala po zá sá ért, iro da lom tör té né szi mun -
kás sá gá ért, a ma gyar re ne szánsz és ba rokk köl té szet, va la -
mint a XX. szá za di ma gyar líra ku ta tá sá ban el ért ered mé -
nye i ért

dr. Stoll Bé lá nak, az iro da lom tu do mány kan di dá tu sá -
nak, az MTA Iro da lom tu do má nyi In té zet nyu gal ma zott
iro da lom tör té né szé nek,

kö zel négy év ti ze des ügyé szi szol gá la ta, ered mé nyes
fõ ügyé szi, ve ze tõi mun kás sá ga el is me ré se ként

dr. Sza bó Csa ba cím ze tes fel lebb vi te li fõ ügyész sé gi
ügyész nek, Vas me gyei fõ ügyész nek,

a köz mû ve lõ dé si szak em ber kép zés ben és a meg újí tott
pe da gó gus kép zés ben vég zett pél da ér té kû ve ze tõi és szer -
ve zõi, ok ta tás fej lesz tõi te vé keny sé ge el is me ré se ként

Sza lay Lász ló nyu gal ma zott fõ is ko lai fõ igaz ga tó nak,

a ma gyar or szá gi és eu ró pai li tur gi kus egy szó la mú ság
tör té ne té nek nem zet kö zi ran gú ku ta tá sá ért

dr. Szend rei Jan ka ze ne tör té nész nek, kar nagy nak, az
MTA dok to rá nak, az MTA Ze ne tu do má nyi In té ze te tu do -
má nyos ta nács adó já nak, a Liszt Fe renc Ze ne mû vé sze ti
Egye tem egye te mi ta ná rá nak,
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több mint négy év ti ze des gyó gyí tó, pél da ér té kû ok ta tó
és tu do má nyos te vé keny sé ge el is me ré se ként

dr. Sze pe si Kál mán nak, az MTA dok to rá nak, a Deb re -
ce ni Egye tem Or vos- és Egész ség tu do má nyi Cent rum
ÁOK Or to pé di ai Kli ni ka or to péd szak or vo sá nak, pro fes -
sor eme ri tus nak,

a ke res ke de lem te rü le tén vég zett szak mai és köz éle ti
mun ká ja el is me ré se ként

dr. Szi lá gyi Pé ter nek, a Haj dú-Co op Zrt. ve zér igaz ga tó -
já nak,

több év ti ze des ügy vé di és ok ta tói mun ká ja, nagy ra be -
csült szak mai-köz éle ti te vé keny sé ge el is me ré se ként

dr. Szûcs And rea ügy véd nek, a Ma gyar Ügy vé di Ka ma -
ra al el nö ké nek, a Ma gyar Ügy véd nõk Egye sü le te el nö ké -
nek,

az ér dek kép vi se le ti, va la mint az ér dek egyez te té si rend -
szer ki ala kí tá sa és mû köd te té se ér de ké ben vég zett mun -
kája el is me ré se ként

dr. Vígh Lász ló ag rár mér nök nek, az Ér tel mi sé gi Szak -
szer ve ze ti Tö mö rü lés el nö ké nek a

MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI ÉRDEMREND
TISZTIKERESZTJE

(polgári tagozat);

a nem zet szol gá la tá ban, a haza és a hon vé de lem érde -
keinek elõ moz dí tá sá ban vég zett te vé keny sé ge el is me ré se -
ként

dr. Al ké ri Ist ván dan dár tá bor nok nak, a Hon vé del mi
 Minisztérium Vé del mi Ter ve zé si Fõ osz tá lya ve ze tõ jé nek,

dr. La ka tos Lász ló mér nök ve zér õr nagy nak, a Hon vé -
del mi Mi nisz té ri um Ter ve zé si és Ko or di ná ci ós Fõ osz tá lya 
ve ze tõ jé nek,

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

dr. Sár kány Ist ván nyu gal ma zott rend õr ve zér õr nagy -
nak, az ál lam- és jog tu do mány dok to rá nak, a Rend õr tisz ti
Fõ is ko la rek to rá nak, egye te mi ta nár nak,

a ka to nai fel sõ ok ta tás ban vég zett ku ta tói, ok ta tói, tu do -
má nyos, tu do mány szer ve zõi és köz éle ti te vé keny sé ge
 elismeréseként

prof. dr. Sza bó Já nos nak, a had tu do mány dok to rá nak,
nyu gal ma zott dan dár tá bor nok nak, a Zrí nyi Mik lós Nem -
zet vé del mi Egye tem rek to rá nak,

az igaz ság szol gál ta tás ban vég zett több év ti ze des mun -
ká ja el is me ré se ként

dr. Tóth Ti bor had bí ró ez re des nek, a Csong rád Me gyei
Bí ró ság ta nács el nö ké nek a

MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI ÉRDEMREND
TISZTIKERESZTJE

(katonai tagozat);

a glo bá lis fel me le ge dés ha tá sa i nak szi mu lá ci ós mo del -
le zé se, szé les körû ag ro me te o ro ló gi ai ku ta tó mun ká ja,
egye te mi ok ta tói és pub li ká ci ós te vé keny sé ge el is me ré se -
ként

dr. Anda An gé la Ri tá nak, a föld rajz tu do mány dok to rá -
nak, a Pan non Egye tem Ge or gi kon Me zõ gaz da ság tu do -
má nyi Kar tan szék ve ze tõ egye te mi ta ná rá nak,

a ma gyar or szá gi te het ség gon do zás te rü le tén vég zett
több év ti ze des, ha tá ra in kon túl is nagy ra be csült te vé keny -
sé ge el is me ré se ként

dr. Ba logh Lász ló nak, a Ma gyar Te het ség gon do zó
 Társaság el nö ké nek, a Deb re ce ni Egye tem Pe da gó gi ai
Pszi cho ló gi ai Tan szék tan szék ve ze tõ egye te mi docen -
sének,

a Fõ vá ro si Gáz mû vek Zrt. ered mé nyes sé gé nek nö ve lé -
se, a vál la lat tár sa dal mi fe le lõs ség vál la lá si te vé keny sé gé -
nek erõ sí té se ér de ké ben vég zett mun ká ja el is me ré se ként

dr. Ba ko nyi Ti bor nak, a Fõ vá ro si Gáz mû vek Zrt. ve zér -
igaz ga tó já nak, az Eöt vös Lo ránd Tu do mány egye tem cím -
ze tes egye te mi do cen sé nek,

a kör nye zet vé de lem ér de ké ben vég zett sok ol da lú ter ve -
zõi, fej lesz tõi és pub li ká ci ós te vé keny sé ge el is me ré se ként

Bán sá gi György kör nye zet vé del mi szak em ber nek, az
ÓZON Fej lesz tõ és Szol gál ta tó Kft. nyu gal ma zott ügy -
vezetõ igaz ga tó já nak,

a gyer mek gyó gyá szat te rü le tén vég zett több év ti ze des
te vé keny sé ge el is me ré se ként

dr. Ba ra nyi Eni kõ nek, a nagy ka ni zsai Ka ni zsai
 Dorottya Kór ház osz tály ve ze tõ fõ or vo sá nak,

az ókor tu do mány és a ró mai ré gé szet te rü le tén vég zett
több év ti ze des, tu do má nyos, ku ta tói és pub li ká ci ós te vé -
keny sé ge el is me ré se ként

dr. Bar kó czi Lász ló nak, a tör té net tu do mány kan di dá tu -
sá nak, az MTA Ré gé sze ti In té ze te nyu gal ma zott igaz ga tó- 
he lyet te sé nek,

több év ti ze des nem zet kö zi leg is szá mon tar tott tu do má -
nyos, ku ta tói, ve ze tõi és szak mai-köz éle ti te vé keny sé ge
el is me ré se ként

dr. Bán Pé ter nek, a tör té net tu do mány kan di dá tu sá nak,
a He ves Me gyei Le vél tár igaz ga tó já nak,
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a köz mû ve lõ dés te rén vég zett több év ti ze des sok ol da lú
te vé keny sé ge, ve ze tõi mun ká ja el is me ré se ként

Be né né Sze re tõ Haj nal ká nak, Bé kés Vá ros Kul tu rá lis
Köz pont ja igaz ga tó já nak,

a ka ma rai köz élet ben vég zett mun ká ja, ügy vé di te vé -
keny sé ge el is me ré se ként

dr. Csen te rics Fe renc ügy véd nek, a Ma gyar Ügy vé di
Ka ma ra el nök he lyet te sé nek,

dr. Szecs kay And rás ügy véd nek, a Bu da pes ti Ügy vé di
Ka ma ra al el nö ké nek,

a könyv tár-in for ma ti kai fej lesz té sek te rü le tén vég zett
mun ká ja, ku ta tói, szer kesz tõi te vé keny sé ge el is me ré se -
ként

dr. Cser bák And rás nép rajz ku ta tó nak, az MTA dok to -
rá nak, a te o ló gia dok to rá nak, az MTA Könyv tá ra mun ka -
tár sá nak,

kö zel hat év ti ze des ha zai és nem zet kö zi ku ta tó, fej lesz tõ 
te vé keny sé ge, élet pá lyá ja el is me ré se ként

dr. Csor ba Ema nu el nek, a mû sza ki tu do mány kan di dá -
tu sá nak, nyu gal ma zott épí tész nek, sta ti kus nak, ter ve zõ -
nek,

a gyer mek sze gény ség fel tá rá sa, ke ze lé si irá nya i nak
 kidolgozása te rén, va la mint, a szo ci á lis mun kás- és szo -
ciálpolitikus-képzésben vég zett ok ta tói te vé keny sé ge el is -
me ré se ként

Dar vas Ág nes nek, az Eöt vös Lo ránd Tu do mány egye -
tem Szo ci á lis Mun ka és Szo ci ál po li ti kai Tan szék egye te -
mi do cen sé nek,

sport pá lya fu tá sa, edzõi te vé keny sé ge, az utánpótlás-
 nevelés ér de ké ben vég zett több év ti ze des mun ká ja, élet út -
ja el is me ré se ként

Dá vid Géza ke nus nak, edzõ nek, a Lágy má nyo si Spa ri
Egye sü let ügy ve ze tõ el nö ké nek,

több év ti ze des sok ol da lú tu do má nyos kutatás-fejlesz -
tési, szak ta nács adói és ok ta tói mun ká ja el is me ré se ként, a
kari te het ség gon do zás si ke res szer ve zé sé ért, irá nyí tá sá ért

dr. Dér Fe renc nek, a me zõ gaz da ság tu do mány kan di dá -
tu sá nak, a Ka pos vá ri Egye tem Ál lat tu do má nyi Kar tan -
szék ve ze tõ egye te mi do cen sé nek,

több mint há rom év ti ze des be mon dói és mû sor ve ze tõi
mun ká já ért, a be széd mû ve lés te rén vég zett sok ol da lú te vé -
keny sé ge el is me ré se ként

Di busz Éva be mon dó nak, mû sor ve ze tõ nek, ta nár nak,

a Ter mé szet BÚ VÁR Ma ga zin meg ala pí tá sa, fejlesz -
tése, a Ter mé szet BÚ VÁR Ala pít vány lét re ho zá sa ér de ké -

ben vég zett te vé keny sé ge, a tu do má nyos is me ret ter jesz -
tés ben vég zett mun kás sá ga el is me ré se ként

Dosz tá nyi Im ré nek, a Ter mé szet BÚ VÁR Ma ga zin
 kiadó-fõszerkesztõjének, a Ter mé szet BÚ VÁR Ala pít vány 
ügy ve ze tõ jé nek,

négy év ti ze des ok ta tói és in téz mény ve ze tõi tevékeny -
sége, va la mint a has nyál mi rigy rák ku ta tá sá ban és gyó gyí -
tá sá ban el ért ered mé nyei el is me ré se ként

dr. Fla ut ner La jos nak, az or vos tu do mány dok to rá nak,
a Sem mel we is Egye tem Ál ta lá nos Or vos tu do má nyi Kar
I. sz. Se bé sze ti Kli ni ka egye te mi ta ná rá nak,

gor si u mi ré gé sze ti ku ta tá sa i ért, hat év ti ze des mú ze um -
szer ve zõi, tu do má nyos és ku ta tói mun kás sá ga el is me ré se -
ként

dr. Fitz Je nõ nek, a ré gé szet tu do mány dok to rá nak,
 Széchenyi-díjas ré gész nek, a Fej ér Me gyei Mú ze u mok
nyu gal ma zott igaz ga tó já nak, pro fes sor eme ri tus nak,

az em ber i krí zis hely ze tek, a mar gi ná lis kö zös sé gek
min den na pi éle té nek ma gas mû vé szi ér zé keny ség gel tör -
té nõ meg örö kí té sé ért, a kor társ ma gyar fo to grá fia ki emel -
ke dõ kép vi se le té ért

Gár di Ba lázs fo tó ri por ter nek,

a szer zõi jog te rü le tén vég zett a mi nõ sé gi jog al ko tást
 segítõ több év ti ze des sok ol da lú mun kás sá ga el is me ré se -
ként

dr. Gyer tyán fy Pé ter nek, az ál lam- és jog tu do mány kan -
di dá tu sá nak, az Ar tis jus Ma gyar Szer zõi Jog vé dõ Iro da
Egye sü let fõ igaz ga tó já nak,

több mint há rom év ti ze des pénz ügyi ok ta tói te vé keny -
sé ge el is me ré se ként

dr. Har di Lász ló nak, a Bu da pes ti Cor vi nus Egye tem
Köz gaz da ság tu do má nyi Kar egye te mi do cen sé nek,

a bi o ló gi ai sok szí nû ség, a ter mesz tett táj faj ták ban rej lõ
ge ne ti kai erõ for rá sok meg õr zé sé ben és az ered mé nyek
pub li ká lá sá ban vég zett több mint négy év ti ze des mun kás -
sá ga el is me ré se ként

dr. Holly Lász ló nak, a Me zõ gaz da sá gi Szak igaz ga tá si
Hi va tal Ag ro bo ta ni kai Köz pont ja ve ze tõ jé nek,

az ag rár ága zat ban, azon be lül a zöld ség-gyü mölcs ága -
zat ban, a Mó ra kert Szö vet ke zet lét re ho zá sá ban, az or szá -
gos ér dek kép vi se le ti szer ve zet ben (HANGYA) vég zett
ve ze tõi és szer ve zõi mun ká ja el is me ré se ként

Hódi Pál nak, a Ha ré na Gaz da ság fej lesz té si In teg rá ci ós
Kht. ügy ve ze tõ igaz ga tó já nak, a Mó ra kert Szö vet ke zet
 elnökének, a Csong rád Me gyei Ag rár ka ma ra el nö ké nek,
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kö zel négy év ti ze des szak mai, va la mint az ide gen for ga -
lom fej lesz té se ér de ké ben vég zett ve ze tõi te vé keny sé ge
el is me ré se ként

dr. Hor váth Gyu lá nak, a Ba la to ni Ha jó zá si Zrt. ve zér -
igaz ga tó já nak,

Sza bolcs-Szat már-Be reg me gye me net rend sze rin ti
 autóbusz köz le ke dé sé nek meg szer ve zé se, a há ló zat kor -
sze rû sí té se, a jár mû ál lo mány for ga lom biz ton sá gi és mû -
sza ki ál la po tá nak meg õr zé se ér de ké ben vég zett te vé keny -
sé ge el is me ré se ként

Ig nácz Lász ló nak, a Sza bolcs Vo lán Zrt. ve zér igaz ga tó -
já nak,

az épí té szet tör té net, a mû em lék fel mé rés- és vé de lem
 területén vég zett több év ti ze des ku ta tói, ok ta tói te vé keny -
sé ge el is me ré se ként

dr. Ist ván fi Gyu la Ybl Mik lós-dí jas épí tész mér nök nek,
a mû sza ki tu do mány dok to rá nak, a Bu da pes ti Mû sza ki és
Gaz da ság tu do má nyi Egye tem Épí té szet tör té ne ti és Mû -
em lé ki Tan szék egye te mi ta ná rá nak,

az or vos-szak ér tõi rend szer fej lesz té se, a re ha bi li tá ció,
a szo ci á lis rá szo rult ság el bí rá lá sa te rü le tén vég zett mun -
kája el is me ré se ként

dr. Ju hász Fe renc nek, az or vos tu do mány kandidátu -
sának, az Or szá gos Re ha bi li tá ci ós és Szo ci á lis Szak ér tõi
In té zet fõ igaz ga tó já nak,

az in for ma ti ká nak és a kom pu ter-tech ni ká nak az ok ta -
tás ügy ben  való el ter jesz té sé ben és al kal ma zá sá ban vég zett 
mun ká já ért, a tu do má nyos is me ret ter jesz tés te rü le tén vég -
zett te vé keny sé ge el is me ré se ként

Kab de bó György film ren de zõ nek, pro du cer nek, a Film -
al ko tók és Gyár tók Szer zõi Jog vé dõ Egye sü le te el nö ké -
nek,

az er dõ- és vad gaz dál ko dás te rén vég zett mun kás sá ga,
a köz mun ka prog ram meg szer ve zé se ér de ké ben foly ta tott
te vé keny sé ge el is me ré se ként

Kak nics La jos nak, a Nyír er dõ Zrt. ve zér igaz ga tó já nak,

a XX. szá za di fran cia iro da lom tu do mány te rü le tén vég -
zett ku ta tói, ok ta tói és tu do mány szer ve zõi mun kás sá ga
 elismeréseként

dr. Ka ra fi áth Ju dit iro da lom tör té nész nek, az iro da lom -
tu do mány kan di dá tu sá nak, az Eöt vös Lo ránd Tu do mány -
egye tem BTK Ro ma nisz ti kai In té zet egye te mi docen -
sének,

az ag rá ri um és az ag rár pi a ci rend tar tás te rü le tén vég zett
több év ti ze des mun ká ja, ve ze tõi te vé keny sé ge el is me ré se -
ként

dr. Ke men dy Ti bor nak, a Me zõ gaz da sá gi és Vi dék fej -
lesz té si Hi va tal Vi dék-Fej lesz té si Tá mo ga tá sok Igaz ga tó -
sá ga igaz ga tó já nak,

a Par la ment in for má ci ós rend sze ré nek ki épí té se és fej -
lesz té se ér de ké ben vég zett szak mai és ve ze tõi mun ká ja
 elismeréseként

Ker tész né Gé recz Esz ter nek, az Or szág gyû lés Hi va ta la
Gaz da sá gi Fõ igaz ga tó ság In for ma ti kai Fõ osz tá lya ve ze tõ -
jé nek,

a nem ze ti sé gi ok ta tás, kul tú ra és ha gyo mány õr zés te rén
vég zett sok ol da lú, több év ti ze des mun kás sá ga, élet út ja
 elismeréseként

Kis he gyi Si mon nyu gal ma zott pe da gó gus nak, a Ma gyar -
or szá gi Né me tek De mok ra ti kus Szö vet sé ge ala pí tó tag já nak,

dr. Mán dics Mi hály nyu gal ma zott pe da gó gus nak,

Mis kolc be teg el lá tá sa ér de ké ben vég zett sok ol da lú
 vezetõi, szer ve zõi és gyó gyí tó te vé keny sé ge el is me ré se -
ként

dr. Ko le szár La jos nak, a Mis kol ci Egész ség ügyi Köz -
pont or vos-igaz ga tó já nak,

mû vé szi mun kás sá gá ért, az el múlt év ti ze dek szín ház -
tör té ne té nek és a je len szín ház mû vé sze té nek hi te les,
 magas mû vé szi szín vo na lú do ku men tá lá sá ért

Koncz Zsu zsa Ba logh Ru dolf-dí jas fo tó mû vész nek,

több mint négy év ti ze des ügyész sé gi szol gá la ta, ve ze tõi
te vé keny sé ge, élet pá lyá ja el is me ré se ként

dr. Ko vács Lász ló cím ze tes fõ ügyész sé gi ügyész nek,
a Má té szal kai Vá ro si Ügyész ség ve ze tõ ügyé szé nek,

több mint fél év szá za dos or vo si és ku ta tói mun kás sá ga
el is me ré se ként

dr. Krut say Mik lós nak, az or vos tu do mány kan di dá tu sá -
nak, az Aj kai Ma gyar Imre Kór ház kór bonc tan-kór szö vet -
ta ni fõ or vo sá nak,

a vál la la ti gaz dál ko dás, a pri va ti zá ció, az új ha zai vál lal -
ko zói ré teg és a pi a cok rend szer vál tás utá ni át ala ku lá sá nak 
té ma kö ré ben vég zett ku ta tá sa i ért

dr. Laki Mi hály nak, az MTA dok to rá nak, az MTA Köz -
gaz da ság tu do má nyi In té zet tu do má nyos fõ mun ka tár sá -
nak,

a gaz da ság te rén vég zett sok ol da lú ku ta tói, tu do má -
nyos, pub li ká ci ós és ve ze tõi te vé keny sé ge el is me ré se ként

dr. Li ge ti Ist ván nak, az ECOSTAT Kor mány za ti Gaz -
da ság- és Tár sa da lom-Stra té gi ai Ku ta tó In té zet stra té gi ai
igaz ga tó já nak,
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a ki tün te tés tör té net te rén vég zett több év ti ze des tu do -
má nyos, ku ta tói, gyûj te mény ke ze lõi te vé keny sé ge el is me -
ré se ként

dr. Ma kai Ág nes Móra Fe renc-dí jas tör té nész-mu ze o ló -
gus nak, nu miz ma ti kus nak, a HM Had tör té ne ti In té zet és
Mú ze um mun ka tár sá nak,

az Al föld höz, kü lö nö sen a Du na-Ti sza kö zé hez kap cso -
ló dó több mint fél év szá za dos ku ta tá sai, a fel szí ni és fel -
szín kö ze li föld ta ni kép zõd mé nyek, a táj fel szín fej lõ dé si
fo lya ma ta i nak vizs gá la ta te rü le tén el ért ered mé nyei, ok ta -
tói mun kás sá ga el is me ré se ként

dr. Mol nár Bé lá nak, a föld tu do mány dok to rá nak, a Sze -
ge di Tu do mány egye tem nyu gal ma zott egye te mi ta ná rá -
nak,

a fa anyag tu do má nyok te rén nem zet kö zi leg is el is mert
tu do má nyos mun kás sá gá ért, több mint há rom év ti ze des
ok ta tói, ve ze tõi te vé keny sé gé ért

dr. Mol nár Sán dor nak, a me zõ gaz da sá gi tu do mány
dok to rá nak, a Nyu gat-ma gyar or szá gi Egye tem Fa ipa ri
Mér nö ki Kar dé kán já nak, egye te mi ta nár nak, a Fa anyag -
tu do má nyi In té zet igaz ga tó já nak,

az igaz ság szol gál ta tás ban vég zett több év ti ze des mun -
ká ja el is me ré se ként

dr. Mol nár Ti bor né nak, a Bor sod-Aba új-Zemp lén
 Megyei Bí ró ság bí rá já nak,

dr. Ra ki ta Zsu zsan ná nak, a Sze ge di Íté lõ táb la bí rá já -
nak,

dr. Re mé nyi Évá nak, a Pest Me gyei Bí ró ság bí rá já nak,

Sza bó né dr. Bél te ky Ezsé bet nek, a Deb re ce ni Íté lõ táb la
bí rá já nak,

dr. Szi get hy Ba lázs né nak, a Pes ti Köz pon ti Ke rü le ti
 Bíróság bí rá já nak,

a ma gyar me se iro dal mi nyelv meg újí tá sá ért, a klasszi -
kus me se iro da lom nép sze rû sí té sért, szín há zi és hang já ték
adap tá ci ó i ért

Mo so nyi Alíz me se író nak,

a ma gyar or szá gi hos pi ce el ter jesz té sé ben és nem zet kö zi 
kap cso la ta i nak ki ala kí tá sá ban vég zett te vé keny sé ge el is -
me ré se ként

dr. Musz bek Ka ta lin pszi cho-on ko ló gus nak, a Ma gyar
Hos pi ce Ala pít vány igaz ga tó já nak,

a hi va ta li in teg rá ció gya kor la ti vég re haj tá sá ban, il let ve
a kö zép tá vú stra té gi ai kon cep ció ki ala kí tá sá ban, va la mint
a ke res ke de lem fej lesz tés ben, a ke res ke del mi igaz ga tás

 területén vég zett több év ti ze des te vé keny sé ge el is me ré se -
ként

dr. Ne mé nyi Lász ló nak, a Ma gyar Ke res ke del mi En ge -
dé lye zé si Hi va tal Ke res ke del mi és Pi ac fel ügye le ti Ha tó -
ság fõ igaz ga tó-he lyet te sé nek,

az ön kor mány za tok pénz ügyi-gaz da sá gi el len õr zé sé ben 
vég zett mun ká ja el is me ré se ként

Né meth Gá bor nak, az Ál la mi Szám ve võ szék Ön kor -
mány za ti és Te rü le ti El len õr zé si Igaz ga tó sá ga igaz ga tó he -
lyet te sé nek,

több év ti ze des köz szol gá la ta, a te rü le ti köz igaz ga tás
jog ál la mi mû kö dé sé nek meg erõ sí té se ér de ké ben vég zett
te vé keny sé ge el is me ré se ként

dr. Orosz Gá bor nak, az Észak-ma gyar or szá gi Re gi o ná -
lis Köz igaz ga tá si Hi va tal Bor sod-Aba új-Zemp lén Me gyei
Ki ren delt sé ge ve ze tõ jé nek, hi va tal ve ze tõ-he lyet tes nek,

tár sa da lom tör té ne ti, ki sebb ség-szo ci o ló gi ai ku ta tá sa i -
ért, va la mint a ku ta tá si ered mé nyek tár sa dal mi sze rep lõk -
höz tör té nõ el jut ta tá sa ér de ké ben vég zett te vé keny sé gé ért, 
ok ta tói mun ká já ért

dr. Ör kény An tal szo ci o ló gus nak, a szo ci o ló gi ai tu do -
mány dok to rá nak, az ELTE-UNESCO Ki sebb ség szo ci o -
ló gi ai Tan szék tan szék ve ze tõ egye te mi ta ná rá nak,

több év ti ze des gyó gyí tó te vé keny sé ge el is me ré se ként

dr. Pa dá nyi Já nos nak, a Vas Me gye és Szom bat hely
Me gyei Jogú Vá ros Mar ku sovsz ky Kór há za Egye te mi
 Oktatókórház On ko ra di o ló gi ai Osz tály nyu gal ma zott
 fõorvosának,

a ma gyar köz le ke dés eu ró pai uni ós har mo ni zá ci ó ja, a
ha zai köz le ke dé si inf ra struk tú ra fej lesz té se és üzemelte -
tése, kor sze rû pénz ügyi ke re te i nek meg te rem té se ér de ké -
ben vég zett te vé keny sé ge el is me ré se ként

dr. Pál fal vi Jó zsef nek, a köz gaz da ság tu do mány kan di -
dá tu sá nak, a KTI Köz le ke dés tu do má nyi In té zet Non pro fit
Kft. tu do má nyos igaz ga tó já nak, a Bu da pes ti Cor vi nus
Egye tem cím ze tes egye te mi ta ná rá nak,

a ma gyar kul tú ra finn or szá gi meg is mer te té se és ter jesz -
té se ér de ké ben vég zett sok ol da lú te vé keny sé ge el is me ré -
se ként

dr. Pap Évá nak, a Ma gyar Kul tu rá lis és Tu do má nyos
Köz pont (Hel sin ki) igaz ga tó já nak,

az orosz ze ne tör té net te rén vég zett ku ta tói és ok ta tói
mun kás sá ga, is me ret ter jesz tõ és pub li ká ci ós te vé keny sé ge 
el is me ré se ként

Papp Már ta ze ne tör té nész nek, a Ma gyar Rá dió Ze nei
Is me ret ter jesz tõ Szer kesz tõ ség ve ze tõ jé nek,
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ka rak te res, sok ol da lú elõ adó mû vé szi te vé keny sé gé ért,
a Kré ta kör Szín ház ban nyúj tott em lé ke ze tes ala kí tá sa i ért

Pé ter fy Bor bá lá nak, a Nem ze ti Szín ház szín mû vé szé -
nek,

a Pol gár Ala pít vány és a Pol gár Krisz ti na Em lék lap
 létrehozásáért, a tár sa dal mi esély egyen lõ ség ér de ké ben
vég zett sok ol da lú tá mo ga tó te vé keny sé gé ért

dr. Pol gár And rás köz gaz dász nak, üz let em ber nek,

ki emel ke dõ mû vé szi élet út ja el is me ré se ként

Rát kay End re fes tõ mû vész nek,

négy év ti ze des or vo si-gyó gyí tó mun ká já ért, a vesz -
prémi sür gõs sé gi be teg el lá tás alap ja i nak meg te rem té se
 érdekében vég zett te vé keny sé ge el is me ré se ként

dr. Red nik And rás nak, a Veszp rém Me gyei Csol no ky
Fe renc Kór ház Non pro fit Zrt. I. sz. Bel gyó gyá sza ti Osz -
tály osz tály ve ze tõ fõ or vo sá nak,

több év ti ze des gyó gyí tói és pub li ká ci ós mun ká ja, a
 lakosság egész ség vé del me, a be teg sé gek meg elõ zé se
 érdekében vég zett te vé keny sé ge el is me ré se ként

dr. Re gõs Já nos se bész fõ or vos nak, a Bu da pest
XVIII. ker. Egész ség ügyi Szol gál ta tó Non pro fit Ki e mel -
ten Köz hasz nú Kft. ügy ve ze tõ jé nek,

a szín vo na las tá jé koz ta tás hoz  való hoz zá já ru lá sá ért,
a ke res ke del mi te le ví zi ók be in dí tá sa, meg ho no sí tá sa ér de -
ké ben vég zett te vé keny sé ge el is me ré se ként

Ró bert Ákos nak, az RTL Klub ve zér igaz ga tó-he lyet te -
sé nek,

több év ti ze des sok ol da lú szer kesz tõi, mû sor ve ze tõi
 tevékenysége el is me ré se ként

Ró zsa Pé ter And rás nak, a Ma gyar Te le ví zió új ság író já -
nak,

több év ti ze des ku ta tói, ok ta tói, szak mai-köz éle ti és kari
ve ze tõi te vé keny sé ge el is me ré se ként

dr. Sem jén Gá bor nak, a Szent Ist ván Egye tem Ál lat or -
vos tu do má nyi Kar dé kán-he lyet te sé nek, egye te mi ta nár -
nak,

kö zel két év ti ze des ál lat ker ti igaz ga tói mun ká ja, az ál la -
tok vé del me ér de ké ben vég zett te vé keny sé ge el is me ré se -
ként

Sig mond Ist ván nak, a Kit ten ber ger Kál mán Nö vény és
Va das park Kht. igaz ga tó já nak,

sok ol da lú és ered mé nyes ve ze tõi mun ká ja el is me ré se -
ként

Simó György nek, a T-On li ne In ter net Szol gál ta tó Rt.
ve zér igaz ga tó já nak,

a szo ci o ló gi ai el mé le tek tör té ne té nek ok ta tá sa és a csa -
lád szo ci o ló gi ai ku ta tá sai te rü le tén vég zett négy év ti ze des,
nem zet kö zi leg is el is mert mun kás sá gá ért

dr. Som lai Pé ter nek, az MTA dok to rá nak, az Eöt vös
Lo ránd Tu do mány egye tem Tár sa da lom tu do má nyi Kar
Szo ci o ló gi ai In té zet egye te mi ta ná rá nak,

az 1956-os for ra da lom – ha zai és ha tá ron túli – vi zu á lis
ha gya té ká nak (fest mé nyek, gra fi kák, fo tó kol lek ci ók)
össze gyûj té se és köz re adá sa ér de ké ben vég zett sok ol da lú
mun kás sá ga el is me ré se ként

Sü me gi György mu ze o ló gus nak, mû vé szet tör té nész -
nek, az Ál lam biz ton sá gi Szol gá la tok Tör té ne ti Le vél tá ra
do ku men tá ci ós osz tály ve ze tõ jé nek,

a ke let-ma gyar or szá gi tér ség gaz da sá gi fej lesz té se ér de -
ké ben vég zett több év ti ze des mun ká ja el is me ré se ként

dr. Sza bó Fe renc nek, a Tran sit Ra il way Zrt. ve zér igaz -
ga tó já nak,

a könyv tár tu do mány és a könyv tá ros kép zés te rü le tén
vég zett több év ti ze des tu do má nyos, ku ta tói és ok ta tói
mun kás sá ga el is me ré se ként

dr. Sza bó Sán dor nak, az Eöt vös Lo ránd Tu do mány -
egye tem BTK Könyv tár tu do má nyi Tan szék nyu gal ma zott
egye te mi do cen sé nek,

a sport ban és a spor tért vég zett több év ti ze des tu do má -
nyos, ku ta tá si, ok ta tá si va la mint szer ve zõ te vé keny sé ge
el is me ré se ként

dr. Sza bó Ta más nak, a bi o ló gi ai tu do mány kan di dá tu -
sá nak, a Nem ze ti Után pót lás-ne ve lé si és Sport szol gál ta tó
In té zet igaz ga tó já nak,

ki emel ke dõ pénz ügyi és ve ze tõi mun ká ja, sok ol da lú
 támogatói, köz éle ti te vé keny sé ge el is me ré se ként

Sza lay-Ber ze vi czy At ti lá nak, a Bu da pes ti Ér ték tõzs de
Rt. volt el nö ké nek, az Ön gon dos ko dás Ku ra tó ri u ma tag -
jának,

a köz szol gá lat ban el töl tött több év ti ze des sok ol da lú
szak mai és ve ze tõi mun ká ja el is me ré se ként

Szen di Ká roly nak, a Pénz ügy mi nisz té ri um Koordiná -
ciós Osz tá lya fõ osz tály ve ze tõ-he lyet te sé nek,

a val lás kö zi kap cso la tok ki épí té se ér de ké ben vég zett
sok ol da lú mun kás sá ga el is me ré se ként

dr. Szé csi Jó zsef Sche i ber Sán dor-dí jas te o ló gi ai ta nár -
nak, a Ke resz tény-Zsi dó Tár sa ság el nök sé gi tag já nak,
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a Gyõr-Sop ron-Eben fur ti Vas út Zrt. ma gyar és oszt rák
üzem ré sze kö zöt ti együtt mû kö dés meg szer ve zé se és ko or -
di ná lá sa, va la mint mû köd te té se ér de ké ben vég zett te vé -
keny sé ge el is me ré se ként

dr. Szé kely Csa bá nak, a Gyõr-Sop ron-Eben fur ti Vas út
Zrt. ve zér igaz ga tó já nak, a Ma gyar Köz le ke dés tu do má nyi
Egye sü let el nök sé gi tag já nak,

a ma gyar és az egye te mes szín ház tör té net te rü le tén vég -
zett több év ti ze des tu do má nyos mun kás sá ga el is me ré se -
ként

dr. Szé kely György nek, az iro da lom tu do mány dok to rá -
nak, szín ház tör té nész nek, Ér de mes Mû vész nek,

szak mai élet út ja el is me ré se ként

dr. Szi lá gyi Gé zá nak, a Kre a tív Vál lal ko zók Szö vet sé ge 
el nö ké nek,

több év ti ze des szak mai te vé keny sé ge, a ho lo ka uszt túl -
élõk ér de ké ben vég zett mun ká ja el is me ré se ként

Szi nai T. Jó zsef nek, a MAZSIHISZ Sze re tet kór há za
gaz da sá gi igaz ga tó já nak,

a ma gyar or szá gi több sé gi és ki sebb sé gi kul tú rák együtt -
élé sé nek, va la mint a roma ki sebb sé gi kul tú ra más kul tú -
rák kal  való vi szo nyá nak ku ta tá sá ért és szo ci o ló gi ai do ku -
men tá lá sá ért

Szu hay Pé ter szo ci o ló gus nak, a Nép raj zi Mú ze um gyûj -
te mény ve ze tõ jé nek,

ki emel ke dõ spor to lói és edzõi pá lya fu tá sa el is me ré se -
ként

Tö rök Gyu la olim pi ai baj nok ököl ví vó nak, edzõ nek,

több év ti ze des gyó gyí tó és ok ta tó mun ká ja, a be teg sé -
gek meg elõ zé se ér de ké ben vég zett sok ol da lú szak mai-
köz éle ti te vé keny sé ge el is me ré se ként

dr. Un gor Ká roly nak, a Fõ vá ro si Szent Já nos Kór ház
Fül-Orr-Gé ge osz tály nyu gal ma zott szak or vo sá nak,

a ku ta tá si-fej lesz té si és in no vá ci ós te vé keny ség, az
egye te mi ok ta tás és a dok to ran dusz kép zés össze kap cso ló -
dó, ma gas szín vo na lú mû ve lé sé ért, kü lö nös te kin tet tel a
ter me lés irá nyí tá si rend sze rek el mé le té re és a GE Light -
ning nagy ka ni zsai lám pa gyá rá ban be ve ze tett ter me lés irá -
nyí tá si rend szer ki fej lesz té sé ben ját szott sze re pé ért

dr. Ván cza Jó zsef nek, az MTA Szá mí tás tech ni kai és
Au to ma ti zá lá si Ku ta tó in té ze te tu do má nyos fõ mun ka tár sá -
nak,

több év ti ze des sok ol da lú mun kás sá gá ért, em lé ke ze tes
ri port ja i ért

Vi csek Fe renc új ság író nak, a Klub rá dió fõ szer kesz tõ-
he lyet te sé nek,

mak ro gaz da sá gi és pri va ti zá ci ós ku ta tá sa i ért, a rend -
szer vál tás utá ni gaz da sá gi fo lya ma tok fel tá rá sa ér de ké ben
vég zett mun kás sá ga el is me ré se ként

dr. Vosz ka Évá nak, a köz gaz da ság tu do mány dok to rá -
nak, a Pénz ügy ku ta tó Zrt. tu do má nyos fõ mun ka tár sá nak,

a ka pos vá ri szín ház ban vég zett két év ti ze des szí né szi és
ren de zõi mun kás sá gá ért, a kor társ ma gyar drá ma szín pad -
ra vi te lé ért, mû vé szet ok ta tói te vé keny sé gé ért

Zna me nák Ist ván Já szai Ma ri-dí jas szín mû vész nek, a
Ka pos vá ri Csi ky Ger gely Szín ház igazgató-fõrendezõ -
jének,

több év ti ze des mû vé szi mun kás sá gá ért, em lé ke ze tes és
mél tán nép sze rû sze rep for má lá sa i ért

Zsa don And re á nak, a Bu da pes ti Ope rett szín ház Já szai
Ma ri-dí jas szín mû vé szé nek a

MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI ÉRDEMREND
LOVAGKERESZTJE

(polgári tagozat);

a Ma gyar Hon véd ség ér de ké ben vég zett ered mé nyes
mun ká ja el is me ré se ként

Deák Imre nyu gal ma zott mér nök dan dár tá bor nok nak,
az MK Ka to nai Biz ton sá gi Hi va tal fõ osz tály ve ze tõ jé nek,

be osz tá sa i ban hu za mos idõn át vég zett ki emel ke dõ
 tevékenysége el is me ré se ként

Fürst Ta más ez re des nek, a MH Ba kony Harc ki kép zõ
Köz pont pa rancs no ká nak,

a Ma gyar Hon véd ség egész ség ügyi szol gá la ta ér de ké -
ben vég zett ki emel ke dõ or vo si mun ká ja el is me ré se ként

prof. dr. Grósz An dor or vos dan dár tá bor nok nak, az
 Állami Egész ség ügyi Köz pont ka to nai fõ igaz ga tó-he lyet -
te sé nek,

a ka to nai pénz ügyi gaz dál ko dás te rü le tén vég zett te vé -
keny sé ge el is me ré se ként

dr. Gru ber Nán dor nyu gal ma zott dan dár tá bor nok nak,
a HM Had tör té ne ti In té zet és Mú ze um mun ka tár sá nak,

a nem zet szol gá la tá ban, a haza és a hon vé de lem érde -
keinek elõ moz dí tá sá ban vég zett te vé keny sé ge el is me ré se -
ként

Gu lyás Ti bor ez re des nek, a HM Vé de lem po li ti kai
Szak ál lam tit kár Tit kár sá ga ve ze tõ jé nek, osz tály ve ze tõ -
nek,
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a tûz ol tó ság és a ka taszt ró fa vé de lem hi va tá sos ál lo má -
nyá ban vég zett több mint há rom év ti ze des te vé keny sé ge
el is me ré se ként

Mi hály Já nos tûz ol tó ez re des nek, a Fej ér Me gyei
 Katasztrófavédelmi Igaz ga tó ság igaz ga tó já nak,

kö zel há rom év ti ze des, a rend õrség ál lo má nyá ban vég -
zett mun ká ja, ve ze tõi te vé keny sé ge el is me ré se ként

dr. Né meth Ká roly rend õr ez re des nek, a Csong rád
 Megyei Rend õr-fõ ka pi tány ság Ren dé sze ti Igaz ga tó ság
ren dé sze ti igaz ga tó já nak, fõ ka pi tány-he lyet tes nek,

dr. Pász tor Al bert Zol tán rend õr ez re des nek, a Bor sod-
Aba új-Zemp lén Me gyei Rend õr-fõ ka pi tány ság Mis kol ci
Rend õr ka pi tány ság ka pi tány ság ve ze tõ jé nek a

MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI ÉRDEMREND
LOVAGKERESZTJE

(katonai tagozat)

ki tün te tést ado má nyo zom.

Bu da pest, 2008. jú li us 30.

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

El len jegy zem:

a mi nisz ter el nök he lyett:

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

KEH ügy szám: VIII-1/3535/2008.

A Köztársasági Elnök
153/2008. (VIII. 20.) 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 Ame ri kai Egye sült Ál la mok nak a kö zép-ke let-eu ró -
pai ré gió de mok ra ti kus át ala ku lá sát tá mo ga tó po li ti ká ja
ala kí tá sá ért, nem zet biz ton sá gi fõ ta nács adó ként és kül ügy -
mi nisz ter ként vég zett mun kás sá gá ért, va la mint a ma gyar–
ame ri kai kap cso la tok erõ sí té sé hez és el mé lyí té sé hez  való
hoz zá já ru lá sá ért

dr. Con do le ez za Ri ce-nak, az Ame ri kai Egye sült Ál la -
mok kül ügy mi nisz te ré nek a

MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI ÉRDEMREND
KÖZÉPKERESZTJE A CSILLAGGAL

(polgári tagozat);

az Eu ró pa Ta nács Fej lesz té si Bank ja és Ma gyar or szág
kap cso la ta i nak el mé lyí té se, ha zánk gaz da sá gi és tár sa dal -
mi fel zár kóz ta tá sa ér de ké ben vég zett mun kás sá ga el is me -
ré se ként

Rap ha el Alo mar-nak, az Eu ró pa Ta nács Fej lesz té si
Bank ja kor mány zó já nak,

a kö zép-ke let-eu ró pai át me net és kon szo li dá ció elõ se gí -
té se, il let ve a ma gyar–ame ri kai kap cso la tok fej lesz té sé nek 
elõ moz dí tá sa ér de ké ben vég zett te vé keny sé ge el is me ré se -
ként

Jo seph R. Bi den-nek, ame ri kai sze ná tor nak, a Kül ügyi
Bi zott ság el nö ké nek, a

MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI ÉRDEMREND
KÖZÉPKERESZTJE

(polgári tagozat);

a ma gyar ze nei élet irán ti el kö te le zett sé ge, a ma gyar
kul tú ra nép sze rû sí té se ér de ké ben vég zett te vé keny sé ge
 elismeréseként

Rolf Beck kar mes ter nek, a Stif tung Schles wig-Hols te in
Mu sik Fes ti val in ten dán sá nak,

a ma gyar–né met és ma gyar–ba den-würt tem ber gi két ol -
da lú kap cso la tok to vább fej lesz té se, va la mint a kül föl di
mû kö dõ tõke ha zánk ba irá nyu ló be ru há zá si dön té se i nek
si ke res elõ se gí té se ér de ké ben vég zett te vé keny sé ge el is -
me ré se ként

Rolf Kurz-nak, a Ma gyar Köz tár sa ság stutt gar ti tisz te -
let be li kon zul já nak a

MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI ÉRDEMREND
TISZTIKERESZTJE

(polgári tagozat);

a dél vi dé ki ma gyar ság ön szer ve zõ dé se, a vaj da sá gi ma -
gyar kul tú ra meg õr zé se és a ma gyar nyel vû tá jé koz ta tás
fej lesz té se ér de ké ben vég zett te vé keny sé ge el is me ré se -
ként

Bi a csi An tal nak, a Sza bad kai Rá dió igaz ga tó já nak, a
Vaj da sá gi Ma gya rok Szö vet sé ge ala pí tó tag já nak,

több év ti ze des, a kor társ ma gyar iro da lom meg is mer te -
té se ér de ké ben vég zett te vé keny sé ge el is me ré se ként

Buda György író nak, mû for dí tó nak, egye te mi ok ta tó -
nak,
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a ma gyar–ve ne zu e lai kap cso la tok fej lesz té se, a vene -
zuelai ma gyar kö zös ség ér de ké ben vég zett több év ti ze des
 tevékenysége el is me ré se ként

Dó zsa Ja kab Zsig mond nak, a Pa na fot C. A. ve zér igaz -
ga tó-tu laj do no sá nak,

az ame ri kai ma gyar ság ér té ke i nek meg õr zé se, a ma gyar
kul tú ra ered mé nye i nek ame ri kai meg is mer te té se, a két ol -
da lú 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

Fü löp Lász ló György nek, az L. G. Fu lop Ar chi tects and
Plan ners tu laj do no sá nak,

a 2005. évi orosz or szá gi ma gyar kul tu rá lis évad szer ve -
zé sé ben, a ma gyar–orosz kul tu rá lis kap cso la tok el mé lyí té -
sé ben, a ma gyar kul tú ra kin cse i nek, ér té ke i nek orosz or -
szá gi ter jesz té sé ben vég zett te vé keny sé ge el is me ré se ként

Schwarz kopf A. Ju rij-nak, a Szent pé ter vá ri Ze nés Víg -
já té kok Szín há za Ma ri insz kíj Szín ház igaz ga tó já nak,

Ma gyar or szág és az Ame ri kai Egye sült Ál la mok kö zöt ti 
gaz da sá gi és be fek te té si 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

Kos ke na lus ta Ka a ri na tisz te let be li kon zul nak, az Exe -
cu ti ves’ Club of Chi ca go el nök-ve zér igaz ga tó já nak,

a ma gyar–ame ri kai kul tu rá lis kap cso la tok fej lesz té se,
in téz mé nyei együtt mû kö dé se elõ se gí té se te rén vég zett
mun ká ja, szé les körû tá mo ga tói te vé keny sé ge el is me ré se -
ként

dr. Cy rus Kat zen-nek, a Kat zen Cen ter ala pí tó já nak,

az er dé lyi ma gyar ság ér de ké ben vég zett több év ti ze des
te vé keny sé ge el is me ré se ként

dr. Ke le men At ti la Bé lá nak, a Ro mán Par la ment kép vi -
se lõ jé nek, a Me zõ gaz da sá gi, Er dõ gaz dál ko dá si és Élel mi -
szer ipa ri Bi zott ság el nö ké nek,

a ma gyar egye te mi hall ga tók Egye sült Ál la mok be li
 tanulmányait le he tõ vé tévõ tá mo ga tá sa, a ma gyar fel sõ ok -
ta tás se gí té se, ezen be lül a ma gyar or szá gi ame ri ka nisz ti ka
fenn ma ra dá sa ér de ké ben vég zett te vé keny sé ge el is me ré -
se ként

Ge or ge A. Kell ner ügy véd nek, ve zér igaz ga tó nak, a
Kell ner Ala pít vány ala pí tó já nak,

a ma gyar–ame ri kai kap cso la tok fej lesz té se ér de ké ben
vég zett sok ol da lú te vé keny sé ge el is me ré se ként

Ro bert R. King nek, az Ame ri kai Kong resszus Kép vi se -
lõ há za Kül ügyi Bi zott sá ga de mok ra ta igaz ga tó já nak,

a ma gyar–iz ra e li kap cso la tok fej lõ dé se, az iz ra e li
 magyar ajkú zsi dó ság és a ma gyar tár sa da lom kö zöt ti kap -
cso la tok erõ sí té se és bõ ví té se ér de ké ben vég zett te vé keny -
sé ge el is me ré se ként

Ju dith Sha ron-nak, a Ma gyar Köz tár sa ság tel avi vi tisz -
te let be li kon zul já nak,

a ma gyar–oszt rák víz ügyi együtt mû kö dés el mé lyí té se
te rén, va la mint a Ma gyar–Oszt rák Víz ügyi Bi zott ság oszt -
rák kül dött sé ge ve ze tõ je ként vég zett te vé keny sé ge el is me -
ré se ként

dr. Wolf gang Stal zer nek, a bé csi Föld tu do má nyok
Egye te me egye te mi ta ná rá nak,

a Chi ca go kör nyé ki ma gyar ság tár sa dal mi, kul tu rá lis és
hit éle té nek új ra szer ve zé sé ért, az ott élõ fi a ta lok nyel vi és
kul tu rá lis ok ta tá sa ér de ké ben vég zett te vé keny sé ge el is -
me ré se ként

Vas Lász ló nak, New Jer sey ál lam be li Pas sa ic-i Szt.
 István Ró mai Ka to li kus Ma gyar Temp lom ad mi niszt rá tor- 
plé bá ni ai kor mány zó já nak,

a ma gyar–orosz kor mány kö zi és gaz da sá gi 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

Ma zi lov Alek szandr Vla gyi mi ro vics-nak, az Orosz or -
szá gi Fö de rá ció Gaz da ság fej lesz té si és Ke res ke del mi
 Minisztérium osz tály ve ze tõ jé nek, a Ma gyar–Orosz Gaz -
da sá gi Együtt mû kö dé si Kor mány kö zi Bi zott ság orosz
 tagozata tit ká rá nak a

MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI ÉRDEMREND
LOVAGKERESZTJE

(polgári tagozat)

ki tün te tést ado má nyo zom.

Bu da pest, 2008. jú li us 30.

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

El len jegy zem:

a mi nisz ter el nök he lyett:

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

KEH Ügy szám: VIII-1/3536/2008.
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A Köztársasági Elnök
154/2008. (VIII. 20.) 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

Kah lich né dr. Si mon Már tá nak, a Sem mel we is Egye -
tem Egész ség tu do má nyi Kar Csa lád gon do zá si Módszer -
tani Tan szék nyu gal ma zott fõ is ko lai ta ná rá nak,

dr. Ka to na Gá bor nak, Ti sza roff há zi or vo sá nak, a Deb -
re ce ni Egye tem és a Sze ge di Tu do mány egye tem akk re di -
tált ok ta tó-or vo sá nak,

dr. Kes keny Sán dor nak, Bu da pest IX. ke rü let házior -
vosának, a Fe renc vá ro si Egész ség ügyi Szol gá lat el lá tá si
igaz ga tó he lyet tes fõ or vo sá nak,

dr. Ko vács Jó zsef nek, Tor nyos pál ca há zi or vo sá nak,
a Deb re ce ni Egye tem ok ta tó há zi or vo sá nak a

MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI ARANY
ÉRDEMKERESZT

(polgári tagozat)

ki tün te tést;

Ádám Au rél nak, a Ve se be te gek Egye sü le te i nek Or szá -
gos Szö vet sé ge el nö ké nek,

dr. Bu dai De zsõ nek, Nyír már ton fal va há zi or vo sá nak,

dr. Hor váth Im ré nek, a Ba ra nya Me gyei Kór ház nyu gal -
ma zott gaz da sá gi igaz ga tó-he lyet te sé nek,

Ja kab né Har csa Er zsé bet nek, a Szabolcs-Szatmár-
 Bereg Me gyei Ön kor mány zat Jósa And rás ok ta tó Kór ház
ápo lá si igaz ga tó já nak,

dr. Ke nye res né dr. Vass Évá nak, za la eger sze gi há zi or -
vos nak, fog lal ko zás-egész ség ügyi or vos nak,

dr. Koncz End re Lász ló nak, Nyír csád há zi or vo sá nak,

dr. Lan tos Ist ván nak, Göd há zi or vo sá nak,

dr. Lész kó Anna Csil lá nak, nyu gal ma zott nyír egy há zi
há zi or vos nak,

dr. Ma jor Fe renc nek, Mo csa há zi or vo sá nak,

dr. Ra dics Zsu zsan na Gab ri el lá nak, az Or szá gos Egész -
ség biz to sí tá si Pénz tár Jogi Fõ osz tály fõosztályvezetõ -
jének,

Sö vé nyi Fe renc né nek, a Ma gyar Egész ség ügyi Szak dol -
go zói Ka ma ra Or szá gos Mû kö dé si Nyil ván tar tás vezetõ -
jének,

dr. Sza bó Lász ló nak, Ba racs–Kis apos tag há zi or vo sá nak,

Vink ler La jos né nak, a Veszp rém Me gyei Csol no ky
 Ferenc Kór ház Non pro fit Zrt. ápo lá si igaz ga tó já nak a

MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI EZÜST
ÉRDEMKERESZT

(polgári tagozat)

ki tün te tést;

dr. Aber man né dr. Jäc kel Már ta or vos al ez re des nek, az
Ál la mi Egész ség ügyi Köz pont Pa to ló gi ai és Kórszövet -
tani Di ag nosz ti kai Osz tály osz tály ve ze tõ fõ or vo sá nak a

MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI EZÜST
ÉRDEMKERESZT

(katonai tagozat)

ki tün te tést;

And rá sik And rás né nak, Al ber tir sa fi zi o te rá pi ás szak -
asszisz ten sé nek,

Bu kovsz ki Sán dor né nak, Ja kab szál lás kör ze ti ápo ló nõ -
jé nek,

Fóti Pé ter né nek, a Ti sza új vá ros Vá ro si Ren de lõ in té zet
ve ze tõ asszisz ten sé nek,

Int zog lu né Gó zon Má ri á nak, Bu da pest IX. ke rü le ti kör -
ze ti nõ vé ré nek,

Kup Lász ló né nak, Bu da pest XXI. ker. (Cse pel) Egész -
ség ügyi Szol gá lat cso port ve ze tõ vé dõ nõ jé nek,

Nagy Im ré né nek, a gyu lai Vé dõ nõi Szol gá lat védõnõ -
jének,

Tó bi ás Im ré né nek, sar ka di szak ápo ló nõ nek,

Tóth Ár pád né nak, kõ sze gi kör ze ti ápo ló nõ nek,

Vá sár he lyi Fe renc né nek, a Deb re ce ni Egye tem Or vos-
és Egész ség tu do má nyi Cent rum Stra té gi ai Igaz ga tó ság
Hu mán po li ti kai Osz tály fõ mun ka tár sá nak,

Ve zen di Im ré né nek, új lé tai nyu gal ma zott kör ze ti ápo ló -
nõ nek a

MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI BRONZ
ÉRDEMKERESZT

(polgári tagozat)

ki tün te tést ado má nyo zom.

Bu da pest, 2008. jú li us 30.

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

Dr. Szé kely Ta más s. k.,
egész ség ügyi mi nisz ter

KEH ügy szám: VIII-1/3584/2008.

A Köztársasági Elnök
155/2008. (VIII. 20.) 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 föld mû ve lés -
ügyi és vi dék fej lesz té si mi nisz ter elõ ter jesz tésére

Alb recht Sán dor nak, a Veszp ré mi Kör ze ti Föld hi va tal
hi va tal ve ze tõ jé nek,

Kal már Sán dor nak, a Bács kai és Du na mel lé ki Me zõ -
gaz da sá gi Szö vet ség tit kár he lyet te sé nek, fõ ta ná csos nak,

Szücs Fe renc nek, a Veszp rém Me gyei Me zõ gaz da sá gi
Szak igaz ga tá si Hi va tal Föld mû ve lés ügyi Igaz ga tó sá ga
igaz ga tó-he lyet te sé nek,

Wolf Fe renc nek, a So mogy Me gyei Föld hi va tal föld -
mérési ügy in té zõ jé nek, szak fel ügye lõ nek a

MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI EZÜST
ÉRDEMKERESZT

(polgári tagozat)

ki tün te tést ado má nyo zom.

Bu da pest, 2008. jú li us 30.

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

El len jegy zem:

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

KEH ügy szám: VIII-1/3585/2008.

A Köztársasági Elnök
156/2008. (VIII. 20.) 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

Er dé lyi Ár pád ez re des nek, a MK Ka to nai Biz ton sá gi
Hi va tal HM Ka to nai Biz ton sá gi Igaz ga tó ság igazgató-
 helyettesének a

MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI ARANY
ÉRDEMKERESZT

(katonai tagozat)

ki tün te tést;

Fa ze kas Ist ván Já nos mér nök al ez re des nek, a HM
 Infrastrukturális Ügy nök ség, Ve zér igaz ga tó ság, Köz pon ti
Üze mel te tés-fel ügye le ti Osz tály osz tály ve ze tõ jé nek a

MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI EZÜST
ÉRDEMKERESZT

(katonai tagozat)

ki tün te tést ado má nyo zom.

Bu da pest, 2008. jú li us 30.

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

El len jegy zem:

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

KEH ügy szám: VIII-1/3586/2008.

A Köztársasági Elnök
157/2008. (VIII. 20.) 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 tésére
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dr. Job bágy Zsu zsá nak, az Igaz ság ügyi és Ren dé sze ti
Mi nisz té ri um fõ osz tály ve ze tõ-he lyet te sé nek,

dr. Ta kács Jo lán nak, az IRM Bûn ügyi Szak ér tõi és
 Kutató In té zet igaz ság ügyi or vos szak ér tõ jé nek a

MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI ARANY
ÉRDEMKERESZT

(polgári tagozat)

ki tün te tést;

Ba logh Mik lós rend õr ez re des nek, rend õrségi fõ ta ná -
csos nak, a Re pü lõ té ri Rend õr Igaz ga tó ság Gaz da sá gi
Szol gá lat ve ze tõ jé nek, igaz ga tó he lyet te sé nek,

Czi rok Fe renc rend õr ez re des nek, rend õrségi fõ ta ná -
csos nak, a Bu da pes ti Rend õr-fõ ka pi tány ság Hír adás tech -
ni kai és In for ma ti kai Fõ osz tály fõ osz tály ve ze tõ jé nek,

Prá ger Fe renc rend õr ez re des nek, rend õrségi fõ ta ná -
csos nak, a Bu da pes ti Rend õr-fõ ka pi tány ság VIII. ke rü le ti
Rend õr ka pi tány ság ve ze tõ jé nek a

MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI ARANY
ÉRDEMKERESZT

(katonai tagozat)

ki tün te tést;

Bog nár Já nos nak, az Or szá gos Igaz ság szol gál ta tá si
 Tanács Hi va ta la tiszt vi se lõ jé nek,

Da rázs di Zsu zsan ná nak, az Igaz ság ügyi és Ren dé sze ti
Mi nisz té ri um Ál lam tit ká ri Tit kár ság ve ze tõ jé nek, fõ osz -
tály ve ze tõ-he lyet te sé nek,

Her czeg An tal né nak, a Bács-Kis kun Me gyei Bí ró ság
 elnöki iro da ve ze tõ jé nek,

dr. Hi deg Zsu zsan ná nak, az Igaz ság ügyi Szak ér tõi és
Ku ta tó In té zet osz tály ve ze tõ jé nek,

Kloó Jó zsef né nek, az ORFK GF Kö zép-du nán tú li Gaz -
da sá gi El lá tó Igaz ga tó ság köz gaz da sá gi osztályvezetõ -
jének,

Ko vács An tal né nak, a Ma kói Vá ro si Bí ró ság iro da ve ze -
tõ jé nek,

Ma jor Lász ló né nak, a Pes ti Köz pon ti Ke rü le ti Bí ró ság
tiszt vi se lõ jé nek,

Moncz Tí me á nak, a Fõ vá ro si Bí ró ság tiszt vi se lõ jé nek,

Rigó Má ri á nak, az Or szá gos Igaz ság szol gál ta tá si
 Tanács Hi va ta la cso port ve ze tõ jé nek,

dr. Szám adó Ta más nak, az Igaz ság ügyi és Ren dé sze ti
Mi nisz té ri um fõ osz tály ve ze tõ-he lyet te sé nek,

dr. Szé csi Gá bor nak, az Or szá gos Igaz ság szol gál ta tá si
Ta nács Hi va ta la fõ osz tály ve ze tõ-he lyet te sé nek,

Sze pes Ká roly nak, az Or szá gos Atom ener gia Hi va tal
fõ osz tály ve ze tõ-he lyet te sé nek,

Tóth And rás nak, az ORFK OKI Ren dé sze ti Szer vek
 Kiképzõ Köz pont fõ elõ adó já nak,

dr. Tu rai Al bert né nak, a He ves Me gyei Bí ró ság tiszt -
viselõjének,

Új vá ri Irén nek, az Or szá gos Igaz ság szol gál ta tá si
 Tanács Hi va ta la cso port ve ze tõ-he lyet te sé nek,

Ver sitz And rás né nak, a Bu dai Köz pon ti Ke rü le ti Bí ró -
ság iro da ve ze tõ jé nek,

Vicz kó Ist ván nak, az Or szá gos Rend õr-fõ ka pi tány ság
Bûn ügyi Fõ igaz ga tó ság Bûn ügyi Fõ osz tály fõ elõ adó já nak a

MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI EZÜST
ÉRDEMKERESZT

(polgári tagozat)

ki tün te tést;

Bene Géza rend õr fõ törzs zász lós nak, a He ves Me gyei
Rend õr-fõ ka pi tány ság Gyön gyö si Rend õr ka pi tány ság
kör ze ti meg bí zott já nak,

Bitt mann Ti bor rend õr al ez re des nek, rend õrségi fõ ta ná -
csos nak, a Re pü lõ té ri Rend õr Igaz ga tó ság Hu mán igaz ga -
tá si Szol gá lat ve ze tõ jé nek,

Csiz ner Zol tán rend õr al ez re des nek, a Nem ze ti Nyo mo -
zó Iro da Bûn ügyi El lá tó Szer vek igaz ga tó he lyet te sé nek,

dr. De zsõ Jó zsef rend õr al ez re des nek, a Csong rád
 Megyei Rend õr-fõ ka pi tány ság Hód me zõ vá sár he lyi Rend -
õr ka pi tány ság ve ze tõ jé nek,

Drem mel Ist ván rend õr mér nök al ez re des nek, a Kör men di
Ren dé sze ti Szak kö zép is ko la igaz ga tó he lyet te sé nek,

Fi le mon né Ko vács Ibo lya rend õr al ez re des nek, a
Veszp rém Me gyei Rend õr-fõ ka pi tány ság Ren dé sze ti
Igaz ga tó ság Ügye le ti Osz tály ügye let ve ze tõ jé nek,

Her man End re rend õr al ez re des nek, a B-A-Z Me gyei
Rend õr-fõ ka pi tány ság Bûn ügyi Igaz ga tó ság Bûn ügyi
Osz tá lya ve ze tõ jé nek,

dr. Kat kó Ti bor rend õr al ez re des nek, rend õrségi ta ná -
csos nak, a Haj dú-Bi har Me gyei Rend õr-fõ ka pi tány ság
Bûn ügyi Igaz ga tó ság Fel de rí tõ Osz tály ve ze tõ jé nek,

Kiss At ti la rend õr õr nagy nak, a Tol na Me gyei Rend õr-
fõ ka pi tány ság Ren dé sze ti Igaz ga tó ság „NEUTRON”
 Bevetési Osz tály ve ze tõ jé nek,

La po sa Pé ter rend õr al ez re des nek, a Gyõr-Mo son-Sop -
ron Me gyei Rend õr-fõ ka pi tány ság Igaz ga tás ren dé sze ti
Osz tály ve ze tõ jé nek,
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Meggyes Gab ri el la rend õr fõ had nagy nak, a Bu da pes ti
Rend õr-fõ ka pi tány ság XIV. ke rü le ti Rend õr ka pi tány ság
fõ nyo mo zó já nak,

dr. Né meth Ró bert rend õr al ez re des nek, a Vas Me gyei
Rend õr-fõ ka pi tány ság Bûn ügyi Igaz ga tó ság Bûn meg elõ -
zé si Osz tály ve ze tõ jé nek,

Õsz Ist ván rend õr al ez re des nek, a So mogy Me gyei
Rend õr-fõ ka pi tány ság Nagy atád Rend õr ka pi tány ság
 vezetõjének,

Pa tócs Sán dor rend õr al ez re des nek, a Bé kés Me gyei
Rend õr-fõ ka pi tány ság Bûn ügyi Igaz ga tó ság Elem zõ Ér té -
ke lõ Osz tály ve ze tõ jé nek,

Sas Fe renc rend õr al ez re des nek, a Jász-Nagy kun-Szol -
nok Me gyei Rend õr-fõ ka pi tány ság Hu mán igaz ga tá si
Szol gá lat szol gá lat ve ze tõ jé nek,

Szu kics Fe renc rend õr al ez re des nek, a Zala Me gyei
Rend õr-fõ ka pi tány ság meg bí zott bûn ügyi igaz ga tó já nak,

Trom bi tás Ti bor né rend õr al ez re des nek, a Bu da pes ti
Rend õr-fõ ka pi tány ság Bûn ügyi Fõ osz tály II. ki emelt
 fõnyomozójának,

dr. Ve re bes Pál rend õr ez re des nek, a Köz tár sa sá gi
 Õrezred Hi va ta la hi va tal ve ze tõ jé nek a

MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI EZÜST
ÉRDEMKERESZT

(katonai tagozat)

ki tün te tést;

Ara di Sán dor 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,

Bál int-Ba ta Ti bor nak, a Csong rád Me gyei Bí ró ság gép -
ko csi ve ze tõ jé nek,

Ber ta Má ri á nak, a Bé kés csa bai Vá ros Bí ró ság tiszt vi se -
lõ jé nek,

Kiss né Kis pé ter Ju li an ná nak, a Csong rád Me gyei Bí ró -
ság tiszt vi se lõ jé nek,

Mi ha lecz Lász ló né nak, a Bu da pes ti XVIII. és XIX. ke -
rü le ti Bí ró ság ír no ká nak,

Szöl lõ si Zol tán né nak, az Igaz ság ügyi és Ren dé sze ti
 Minisztérium Al kot mány jo gi Fõ osz tály ügy ke ze lõ jé nek,

Vá kár Bé lá né nak, a Pest Me gyei Bí ró ság Gaz da sá gi
 Hivatala iro da ve ze tõ jé nek,

Zsar kó Er zsé bet nek, a Pé csi Vá ro si Bí ró ság tiszt vi se lõ -
jé nek a

MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI BRONZ
ÉRDEMKERESZT

(polgári tagozat)

ki tün te tést;

Ge cser Zol tán rend õr fõ törzs zász lós nak, a Nóg rád
 Megyei Rend õr-fõ ka pi tány ság Bûn ügyi Osz tály Nyo mo zó 
Al osz tály nyo mo zó já nak,

Ge ren dai Sán dor Ká roly né rend õr szá za dos nak, a
Gyõr-Mo son-Sop ron Me gyei Rend õr-fõ ka pi tány ság
 Gyõri Rend õr ka pi tány ság Köz le ke dés ren dé sze ti Osz tály
elõ adó já nak,

Kó nya Imre rend õr fõ törzs õr mes ter nek, a Bu da pes ti
Rend õr-fõ ka pi tány ság Köz rend vé del mi Fõ osz tály gép jár -
mû ve ze tõ jé nek,

Mol nár Ist ván rend õr fõ had nagy nak, a Bu da pes ti
 Rendõr-fõkapitányság XI. ke rü le ti Rend õr ka pi tány ság
 fõügyeletesének a

MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI BRONZ
ÉRDEMKERESZT

(katonai tagozat)

ki tün te tést ado má nyo zom.

Bu da pest, 2008. jú li us 30.

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

El len jegy zem:

Dr. Dras ko vics Ti bor s. k.,
igaz ság ügyi és ren dé sze ti mi nisz ter

KEH ügy szám: VIII-1/3587/2008.

A Köztársasági Elnök
158/2008. (VIII. 20.) 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 környezet -
védelmi és víz ügyi mi nisz ter elõ ter jesz tésére

dr. Bán hi dy Pé ter nek, a He ves Me gyei Víz mû Zrt.
(Eger) ve zér igaz ga tó já nak,

Fel ber mann Ta más nak, az Észak-ma gyar or szá gi Kör -
nye zet vé del mi és Víz ügyi Igaz ga tó ság (Mis kolc) mû sza ki
igaz ga tó-he lyet te sé nek, fõ mér nök nek,

Ku má no vics György nek, a Kö zép-du nán tú li Kör nye zet -
vé del mi és Víz ügyi Igaz ga tó ság mû sza ki igaz ga tó-he lyet -
te sé nek,
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dr. Te me si Gé zá nak, a Kör nye zet vé del mi és Víz ügyi
Mi nisz té ri um Nem ze ti Par ki és Táj vé del mi fõ osz tály
 fõosztályvezetõ-helyettesének a

MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI ARANY
ÉRDEMKERESZT

(polgári tagozat)

ki tün te tést;

Bar bá csy Zol tán nak, az Õr sé gi Nem ze ti Park Igaz ga tó -
ság ter mé szet vé del mi fel ügye lõ jé nek,

Cza kó né Czéd li Jo lán nak, a Kö rös-vi dé ki Környezet -
védelmi és Víz ügyi Igaz ga tó ság osz tály ve ze tõ jé nek,

Do bos An tal nak, a Du na–Ipoly Nem ze ti Park Igaz ga tó -
ság er dé sze ti és va dá sza ti osz tály ve ze tõ jé nek,

dr. Har ma ti Ká roly 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 Jogi és
Igaz ga tá si Fõ osz tá lya ve ze tõ jé nek,

Hol ló Sán dor nak, a Bük ki Nem ze ti Park Igaz ga tó ság
föld ta ni és táj vé del mi osz tály ve ze tõ jé nek,

Kol ta i né dr. Pfe if fer Zsu zsan ná nak, a Fõ vá ro si Köz te -
rü let-fenn tar tó Zrt. kör nye zet vé del mi osz tály ve ze tõ jé nek,

Len ti Lász ló nak, a Kö zép-Du na-völ gyi Környezet -
védelmi, Ter mé szet vé del mi és Víz ügyi Fel ügye lõ ség fel -
ügye lõ jé nek,

Pel lin ger At ti lá nak, a Fer tõ–Han ság Nem ze ti Park Igaz -
ga tó ság Élõ vi lág vé del mi Osz tá lya ve ze tõ jé nek,

Sza bó Lász ló nak, a Za lai Ba la ton-part Ví zi köz mû Tár -
su lat nyu gal ma zott el nö ké nek,

Tri polsz ky Im ré nek, az Al só-Ti sza vi dé ki Környezet -
védelmi és Víz ügyi Igaz ga tó ság víz kár el há rí tá si osz tály -
ve ze tõ jé nek a

MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI EZÜST
ÉRDEMKERESZT

(polgári tagozat)

ki tün te tést;

Esz tá ri Sán dor né nak, az Észak-du nán tú li Víz mû Zrt.
üze mi gaz da sá gi ve ze tõ jé nek,

Nagy Gá bor nak, a Du na–Drá va Nem ze ti Park Igaz ga tó -
ság te rü let ke ze lõ jé nek,

Pol gár An tal nak, az Észak-du nán tú li Kör nye zet vé del -
mi és Víz ügyi Igaz ga tó ság te rü le ti fel ügye lõ jé nek a

MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI BRONZ
ÉRDEMKERESZT

(polgári tagozat)

ki tün te tést ado má nyo zom.

Bu da pest, 2008. jú li us 30.

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

El len jegy zem:

Sza bó Imre s. k.,
kör nye zet vé del mi és víz ügyi mi nisz ter

KEH ügy szám: VIII-1/3588/2008.

A Köztársasági Elnök
159/2008. (VIII. 20.) 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 köz le ke dé si,
hír köz lé si és ener gia ügyi mi nisz ter elõ ter jesz tésére

Pla chy Sán dor nak, az EUROÚT mû sza ki ta nács adó já nak,

dr. Tóth Ernõ mér nök nek, ta nács adó nak a

MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI EZÜST
ÉRDEMKERESZT

(polgári tagozat)

ki tün te tést ado má nyo zom.

Bu da pest, 2008. jú li us 30.

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

El len jegy zem:

Dr. Sza bó Pál s. k.,
köz le ke dé si, hír köz lé si és ener gia ügyi mi nisz ter

KEH ügy szám: VIII-1/3589/2008.
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A Köztársasági Elnök
160/2008. (VIII. 20.) 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

Te re sa Notz nak, a Wroc la wi Ön kor mány zat ok ta tá si
osz tá lya fõ tan fel ügye lõ jé nek,

Ág Ti bor nak, a Szlo vá ki ai Ma gyar Nép raj zi Tár sa ság
tisz te let be li el nö ké nek,

Ale xand ros Be zis nek, a Ma gyar Köz tár sa ság pi re u szi
tisz te let be li kon zul já nak,

Ter no vác Ist ván nak, az Új vi dé ki Rá dió Ma gyar Szer -
kesz tõ sé ge mû sor szer kesz tõ jé nek,

dr. Vad kerty Ka ta lin nak, a tör té net tu do má nyok kan di -
dá tu sá nak, tör té nész nek a

MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI ARANY
ÉRDEMKERESZT

(polgári tagozat)

ki tün te tést;

Hel mar Schapsnak, Észak-Raj na Veszt fá lia tar to má nyi
Gaz da sá gi-Ener gia ügyi Mi nisz té ri um nyu gal ma zott ve ze -
tõ ta ná cso sá nak,

Gattyán Hed vig nek, a Hol lan di ai Ma gyar Szö vet ség
tag já nak,

Jer nar Ma sza lim nak, az al ma ti „Mán do ky Kon gur
 István” 154. sz. Kö zép is ko la igaz ga tó já nak a

MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI EZÜST
ÉRDEMKERESZT

(polgári tagozat)

ki tün te tést ado má nyo zom.

Bu da pest, 2008. jú li us 30.

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

El len jegy zem:

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

KEH ügy szám: VIII-1/3590/2008.

A Köztársasági Elnök
161/2008. (VIII. 20.) 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 ok ta tá si és kul -
tu rá lis mi nisz ter elõ ter jesz tésére

dr. Badó At ti lá nak, a Sze ge di Tu do mány egye tem ÁJT
Össze ha son lí tó In té zet ve ze tõ jé nek, egye te mi ta nár nak,

Jan kó-Bre zo vay Pál né nak, a bu da pes ti Gyen gén lá tók
Ál ta lá nos Is ko lá ja, Di ák ott ho na és Pe da gó gi ai Szak szol -
gá lat (XIV. ker.) igaz ga tó já nak,

Czu bor Já nos nak, a bu da pes ti (IX. ker.) Gun del Ká roly
Ven dég lá tó ipa ri és Ide gen for gal mi Szak kép zõ Is ko la
igaz ga tó já nak,

Erõs An tó ni á nak, az RTL Klub Tv Hír adó mû sor ve ze -
tõ jé nek,

Gali Ádám nak, a Bu da pes ti Mû sza ki és Gaz da ság tu do -
má nyi Egye tem tu do má nyos ku ta tó já nak,

dr. Gyuk Mi hály nak, a szom bat he lyi Hor váth Bol di zsár
Köz gaz da sá gi és In for ma ti kai Szak kö zép is ko la és Kol lé -
gi um igaz ga tó já nak,

Haj du Já nos nak, a hód me zõ vá sár he lyi Gre gus Máté
Mû sza ki-Me zõ gaz da sá gi Szak kö zép is ko la és Gim ná zi um
igaz ga tó já nak,

dr. Ke res ké nyi Mik lós nak, a gyu lai Er kel Fe renc Gim -
ná zi um és In for ma ti kai Szak kép zõ Is ko la igaz ga tó já nak,
ta nár nak,

Ke se rû Im ré nek, a szent esi Hor váth Mi hály Gim ná zi um
ta ná rá nak,

Ko váts Pé ter nek, a veszp ré mi Doh ná nyi Ernõ Ze ne mû -
vé sze ti Szak kö zép is ko la és Di ák ott hon igaz ga tó já nak,

dr. Nagy né Bán fi Ju dit nak, a hód me zõ vá sár he lyi
 Eötvös Jó zsef Szak kö zép is ko la igaz ga tó já nak,

Orosz lán Szon já nak, a Ma dách Szín ház szín mû vé szé -
nek,

Pal los né So bor An gé lá nak, a du na új vá ro si Lo rántf fy
Zsu zsan na Szak kö zép is ko la, Szak is ko la és Kol lé gi um
igaz ga tó já nak,

dr. Pa ta ki Mi hály nak, a szol no ki Ti sza par ti Gim ná zi um
és Hu mán Szak kö zép is ko la igaz ga tó já nak,

Pin tér Zsu zsan ná nak, a bu da pes ti (XI. ker.) Dr. He té nyi
Géza Hu mán Kö zép is ko la igaz ga tó já nak,
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Soly már Lász ló nak, a bu da pes ti (III. ker.) Blát hy Ottó
Ti tusz In for ma ti kai Szak kö zép is ko la és Gim ná zi um igaz -
ga tó já nak,

dr. Sza bó Imre nyu gal ma zott dom bó vá ri ta nár nak,

Tit kó Ist ván nak, a Deb re ce ni Egye tem Kos suth La jos
Gya kor ló Gim ná zi u ma igaz ga tó já nak,

Tu kacs né dr. Ká roly Mar git nak, a Nyír egy há zi Fõ is ko la 
Böl csé szet tu do má nyi és Mû vé sze ti Fõ is ko lai Kar dé kán -
já nak, a Ma gyar Nyel vé sze ti Tan szék fõ is ko lai ta ná rá nak,

Var ga-Sab ján Gyu lá nak, a kis kun ha la si Mar to no si Pál
Vá ro si Könyv tár igaz ga tó já nak a

MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI ARANY
ÉRDEMKERESZT

(polgári tagozat)

ki tün te tést;

Ba lázs Pé ter né nek, a bu da pes ti (XX. ker.) Strom feld
Au rél Ál ta lá nos Is ko la igaz ga tó já nak,

dr. Bari Ist ván né pé csi nyu gal ma zott ta nár nak,

Be sze Lász ló né nak, a kis kun fél egy há zi Szak kép zõ
 Intézmény és Kol lé gi um, Me zõ gaz da sá gi és Élel mi szer -
ipa ri Kö zép is ko lá ja és Szak is ko lá ja igazgatóhelyette -
sének,

Czi ko ra Já nos nak, a ti sza új vá ro si Der ko vits Gyu la
 Mûvelõdési Köz pont és Vá ro si Könyv tár nyu gal ma zott
cím ze tes igaz ga tó já nak,

Fad gyas né Láda Eri ká nak, a bu da pes ti (XVIII. ker.)
Ka pocs Ut cai Ál ta lá nos és Ma gyar–An gol Két Tan nyel vû
Is ko la igaz ga tó já nak,

Fa lu di Ju dit nak, a Ma gyar Vir tu ó zok Ka ma ra ze ne kar
csel ló mû vé szé nek,

Far kas György né nek, a gyõr te le ki Fe ke te Ist ván Ál ta lá -
nos Is ko la és Óvo da óvo da ve ze tõ jé nek,

Fir nigl Zol tán né nak, a bu da pes ti (XIII. ker.) Csa ta
 Utcai Ál ta lá nos Is ko la igaz ga tó já nak, ta nár nak,

Hart mann Jó zsef nek, a pak si Alap fo kú Mûvészetok -
tatási In téz mény igaz ga tó já nak,

Hercz ku Pál né nak, a nyír egy há zi Bú za szem Óvo da
óvo da ve ze tõ jé nek,

He ren csár Vik tó ria cim ba lom mû vész nek,

Ju hász Ró bert nek, az Új Ge ne rá ció Ze ne kar Köz hasz nú
Egye sü let ve ze tõ jé nek,

Ka nyó And rás fu vo la ta nár nak, a ba las sa gyar ma ti Ró zsa -
völ gyi Márk Mû vé sze ti Is ko la tan szék ve ze tõ fõtanácso -
sának,

Kar dos-Hor váth Já nos elõ adó mû vész nek, a Ka u ká zus
Ze ne kar front em be ré nek,

Ke rek es né Nagy Ju li an ná nak, a szi get hal mi Gróf Szé che -
nyi Ist ván Ál ta lá nos Is ko la igaz ga tó he lyet te sé nek,

dr. Ko vács Ilo ná nak, az ELTE Bar tók Béla Ének ka ra
tag já nak,

Kul csár Sán dor né nak, a sze ren csi Ál ta lá nos Is ko la
igaz ga tó já nak,

dr. Kun And rás né nak, a gyõ ri Ba ross Gá bor Köz gaz da -
sá gi és Két Ta ní tá si Nyel vû Szak kö zép is ko la ta ná rá nak,

Lu kács Már ton nak, a za la eger sze gi Bel vá ro si Ál ta lá nos 
Is ko la igaz ga tó já nak,

Ma ró ti Ist ván né nak, a bu da pes ti Könyv tár el lá tó Non -
pro fit Kft. ügy ve ze tõ igaz ga tó já nak,

Mur vai Jó zsef nek, a bu da pes ti (XIII. ker.) Pan nó nia
 Középiskolás Kol lé gi um igaz ga tó já nak,

Né met Ti bor nak, a Thá lia Szín ház Kht. mû sza ki igaz ga -
tó já nak,

Ódor né Ju hász Már tá nak, a du na új vá ro si Móra Fe renc
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 já nak,

Pa ku cza Jó zsef ar tis tá nak,

Páll Já nos né nak, a gyõr te le ki Fe ke te Ist ván Ál ta lá nos
Is ko la és Óvo da igaz ga tó-he lyet te sé nek,

Par rag Emil fes tõ mû vész nek,

Popa Pé ter he ge dû mû vész nek, a Ma gyar Rá dió Szim -
fo ni kus Ze ne ka ra nyu gal ma zott szó lam ve ze tõ jé nek,

dr. Por dán Emõ ké nek, a Ma gyar Tánc mû vé sze ti Fõ is -
ko la nyu gal ma zott fõ tit ká rá nak,

Pus kás Lász ló nak, a bu da pes ti (XIV. ker.) Épí tõ ipa ri és
Dí szí tõ mû vé sze ti Szak kép zõ Is ko la nyu gal ma zott igaz ga -
tó já nak,

Sági Ju dit nak, a bu da pes ti Ének-Ze nei és Test ne ve lé si
Ál ta lá nos Is ko la igaz ga tó já nak,

Sza bó Sán dor he ge dû- és gi tár mû vész nek,

Szán tó né Sza bó Er zsé bet nek, a bu da pes ti I. sz. Össze -
vont Óvo da óvo da ve ze tõ jé nek,

Szé kely hi di La jos né nak, a Ma gyar Ter mé szet tu do má nyi 
Mú ze um gaz da sá gi igaz ga tó já nak,

Szi get hy Mik lós né nak, a szent end rei Bim bó ut cai Óvo -
da óvo da ve ze tõ jé nek,

Tör zsök Ká roly né dr.-nak, a Köz ok ta tá si Szak ér tõk
Egye sü le te el nök sé gi tag já nak,
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Var gá né Tö rök Krisz ti ná nak, a szol no ki Ver seg hy Fe renc
Gim ná zi um ta ná rá nak a

MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI EZÜST
ÉRDEMKERESZT

(polgári tagozat)

ki tün te tést;

De me ter Já nos né nak, a Sze ge di Tu do mány egye tem
ÁOK Dé ká ni Hi va tal ta nul má nyi osz tály ve ze tõ jé nek,

Do nát Ró bert nyu gal ma zott ta nár nak,

Dúl fal vy Évá nak, a Nem ze ti Fil har mo ni kus Ze ne kar
 hegedûmûvészének,

Fü ze si né Áb ra hám Gab ri el lá nak, a bu da pes ti (XX. ker.)
Eöt vös Lo ránd Szak kö zép is ko la és Szak is ko la iskolatit -
kárának,

Gold Bea tánc mû vész nek, az Ar tus Kor társ Mû vé sze ti
Egye sü let ren de zõ mun ka tár sá nak,

Gom bo si Lász ló nak, a Pé csi Ba lett tánc mû vé szé nek,

Har tyá nyi Má ri á nak, a nagy kõ rö si Alap fo kú Mû vé szet -
ok ta tá si In téz mény We i ner Leó Ze ne is ko la zon go ra ta ná -
rá nak,

Há ray Fe renc né nyu gal ma zott ének ta nár nak, kar ve ze -
tõ nek,

Hor váth Jó zsef né nek, a Bu da fok-Té tény (XXII. ker.)
Ön kor mány zat 4. sz. Egye sí tett Óvo da óvo da ve ze tõ jé nek,

Je nei Ág nes nek, a Bu da pest Fõ vá ros Fõ pol gár mes te ri
Hi va tal Ok ta tá si Ügy osz tály cím ze tes ve ze tõ fõtanácso -
sának,

Ko mo rócz ky Gá bor nak, a Víg szín ház vi lá gí tá si fel -
ügye lõ jé nek,

Ko vács Zol tán né Gá be li Ani kó nak, a bu da pes ti Szily
Kál mán Két tan nyel vû Szak kö zép is ko la ta ná rá nak, az
ELTE Bar tók Béla Ének ka ra tag já nak,

Len gyel Gá bor nak, a szé kes fe hér vá ri Vö rös marty Szín -
ház szín pad mes te ré nek,

Len gyel Sza bolcs nak, a Hon véd Együt tes Mû vé sze ti
Non pro fit Kft., Hon véd Tánc ház tánc kar-ve ze tõ jé nek,

Lódi Jó zsef nek, a bu da pes ti (XIV. ker.) Eg res sy Gá bor
Két tan nyel vû Mû sza ki Szak kö zép is ko la ta ná rá nak, tan -
mû hely ve ze tõ nek,

Ma jo ros Ist ván ko re og rá fus nak, a Mis kol ci Nem ze ti
Szín ház ba lett mes te ré nek,

Ma ti sá né Kle ment Ju li an ná nak, a sik ló si Batt hy ány
Káz mér Köz ok ta tá si In téz mény ta ní tó já nak,

Ma y er né Baán Mag dol na nyu gal ma zott könyv tá ros nak,

dr. Mi ha i es cu né Taga Kor né li á nak, a gyu lai Román -
városi Óvo da óvo da ve ze tõ jé nek,

Pál Mik lós né nak, a bé kés csa bai Bé kés Me gyei Könyv -
tár és Hu mán Szol gál ta tó Cent rum nyu gal ma zott igaz ga tó -
he lyet te sé nek,

Pó lya Mik lós né nak, a cse mõi Óvo da óvo da ve ze tõ jé nek,

Szé nyi Zol tán nak, a za la eger sze gi Zrí nyi Mik lós Gim -
ná zi um ta ná rá nak,

Ud var he lyi Be á tá nak, a bu da pes ti (VIII. ker.) Bár czi
Gusz táv Óvo da, Ál ta lá nos Is ko la és Kész ség fej lesz tõ
 Speciális Szak is ko la gyógy pe da gó gu sá nak,

Vit halm An tal né nak, a ke rék te le ki Kis tér sé gi Kö zös
Fenn tar tá sú Ál ta lá nos Is ko la és Óvo da in téz mény ve ze tõ-
he lyet te sé nek,

Zor kó czy An tó ni á nak, a Fõ vá ro si Sza bó Er vin Könyv tár 
mun ka ügyi osz tály ve ze tõ jé nek a

MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI BRONZ
ÉRDEMKERESZT

(polgári tagozat)

ki tün te tést ado má nyo zom.

Bu da pest, 2008. jú li us 30.

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: VIII-1/3592/2008.

A Köztársasági Elnök
162/2008. (VIII. 20.) 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 ön kor mány za ti 
és te rü let fej lesz té si mi nisz ter elõ ter jesz tésére

Cso bán Jó zsef nek, Tég lás Vá ros pol gár mes te ré nek,

Ga lus ka Lász ló nak, Nyék lád há za Vá ros pol gár mes te ré -
nek, a Te le pü lé si Ön kor mány za tok Or szá gos Szö vet sé ge
társ el nö ké nek,
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Ha zai Bé lá nak, Bu da pest Fõ vá ros XV. ker.-i Ön kor -
mány zat Pol gár mes te ri Hi va tal ta nács adó já nak,

Len gyel Le ven te olim pi ai ezüst- és bronz ér mes sak ko -
zó nak, sakk nagy mes ter nek, ve ze tõ edzõ nek, az MTK Sakk 
Szak osz tá lya ala pí tó já nak,

Zsit nik Béla olim pi ai bronz ér mes nek, Eu ró pa-baj nok
eve zõs nek a

MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI ARANY
ÉRDEMKERESZT

(pol gá ri ta go zat)

ki tün te tést;

Egri Gyu la tûz ol tó al ez re des nek, Nagy ka ni zsa Me gyei
Jogú Vá ros Ön kor mány za ti Tûz ol tó sá ga tûz ol tó pa rancs -
no ká nak a

MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI ARANY
ÉRDEMKERESZT

(katonai tagozat)

ki tün te tést;

An tal Gá bor nak, Nyír már ton fal va Köz ség nyu gal ma -
zott pol gár mes te ré nek,

Csó kay Lász ló nak, Bu da pest Fõ vá ros Ön kor mány zat
Fõ pol gár mes te ri Hi va tal Gyer mek- és If jú ság vé del mi
Ügy osz tály al osz tály ve ze tõ jé nek,

Da ró czy Sán dor nak, a Kö zép-du nán tú li Re gi o ná lis
Köz igaz ga tá si Hi va tal Ha tó sá gi Fõ osz tály vál lal ko zá si
ügy in té zõ jé nek,

Ga ra czi Já nos nak, a Ta nya Csár da (La jos mi zse) ügy ve -
ze tõ jé nek,

Hõ ger Já nos nak, a Zom ba-Harc-Me di na Köz sé gi Ön -
kor mány za tok Kör jegy zõ sé ge iro da ve ze tõ jé nek,

dr. Ju hász Sán dor nyu gal ma zott ha tó sá gi ál lat or vos nak, 
nyu gal ma zott ön kor mány za ti kép vi se lõ nek,

dr. Már kus Gá bor nak, a TVK MALI Tri at lon Club
( Tiszaújváros) el nö ké nek,

Nagy At ti lá nak, Mát ra ve re bély Köz ség polgármeste rének,

dr. Ozs váth Fe renc nek, Ka pos vár Me gyei Jogú Vá ros
Köz gyû lé se, Nép jó lé ti Bi zott sá ga kül sõ szak ér tõ jé nek,

Sike Lász ló né nak, az Észak-ma gyar or szá gi Re gi o ná lis
Köz igaz ga tá si Hi va tal Ha tó sá gi Fõ osz tá lya adó- és ál ta lá -
nos igaz ga tá si ügy in té zõ jé nek,

Si mon Krisz ti ná nak, Szom bat hely Me gyei Jogú Vá ros
Pol gár mes te ri Hi va ta la nem zet kö zi ügyek re fe ren sé nek,

Tor nai Zsu zsan ná nak, a Kö zép-du nán tú li Re gi o ná lis
Köz igaz ga tá si Hi va tal Ko má rom-Esz ter gom Me gyei
 Kirendeltsége rend szer szer ve zõ ügy in té zõ jé nek,

Völgy esi Gyu lá nak, Ko zár mis leny Vá ros polgármes -
terének a

MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI EZÜST
ÉRDEMKERESZT

(polgári tagozat)

ki tün te tést;

Ba lázs Jó zsef 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 tály osz tály ve ze tõ jé nek,

Mont vajsz ki Lász ló tûz ol tó al ez re des nek, Szar vas Vá ros 
Ön kor mány za tá nak Hi va tá sos Tûz ol tó pa rancs nok sá ga
tûz ol tó pa rancs no ká nak a

MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI EZÜST
ÉRDEMKERESZT

(katonai tagozat)

ki tün te tést;

Ba rok Ist ván Lász ló sport új ság író nak, a Sze ge di Tu do -
mány egye tem Ság vá ri End re Gya kor ló Gim ná zi u ma ta ná -
rá nak,

Czi bor né Vin cze Amá li á nak, a Za la eger szeg Me gyei
Jogú Vá ros Pol gár mes te ri Hi va tal osz tály ve ze tõ jé nek,

Gyor gyev Vo jisz láv ön kor mány za ti kép vi se lõ nek, lab -
da rú gó edzõ nek, az SZKTT Zol tánf fy Ist ván Is ko la ta ná rá -
nak,

Kiss Já nos né nak, a Mis kolc Me gyei Jogú Vá ros Pol gár -
mes te ri Hi va tal osz tály ve ze tõ jé nek,

Ko vács Ilo ná nak, a Szé kes fe hér vár Me gyei Jogú Vá ros
Pol gár mes te ri Hi va tal ren dez vény szer ve zé si re fe ren sé nek,

Pe ka rek né Tölgy esi Ani kó nak, a Du na új vá ros Me gyei
Jogú Vá ros Pol gár mes te ri Hi va tal költ ség ve té si cso port -
ve ze tõ jé nek,

Tán csics Ist ván nyu gal ma zott ön kor mány za ti kép vi se -
lõ nek, a Her sics és Tár sai Kft. nyu gal ma zott mûvezetõ -
jének,

Tóth Lász ló nak, Be sen ce, Csá nyosz ró és Nagy csány
Köz sé gi Ön kor mány za tok Kör jegy zõ sé ge kör jegy zõ jé -
nek a

MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI BRONZ
ÉRDEMKERESZT

(polgári tagozat)

ki tün te tést ado má nyo zom.

Bu da pest, 2008. jú li us 30.

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

Dr. Gye ne sei Ist ván s. k.,
ön kor mány za ti és te rü let fej lesz té si mi nisz ter

KEH ügy szám: VIII-1/3593/2008.

A Köztársasági Elnök
163/2008. (VIII. 20.) 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 nem ze ti fej -
lesz té si és gaz da sá gi mi nisz ter elõ ter jesz tésére

Tóth Lász ló nak, az UNIÓ Coop. Zrt. (Mis kolc) ve zér -
igaz ga tó já nak a

MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI ARANY
ÉRDEMKERESZT

(polgári tagozat)

ki tün te tést;

For gács Ist ván nak, a HGS Ren dez vény szer ve zõ Kft.
ügy ve ze tõ igaz ga tó já nak,

Sza la End ré nek, az Ön kor mány za ti és Te rü let fej lesz té si 
Mi nisz té ri um Te rü let fej lesz té si Fõ osz tály nyu gal ma zott
fõ osz tály ve ze tõ jé nek,

Uj vá ri Ká roly nak, az Épí tõ-, Fa és Épí tõ anyag ipa ri Dol -
go zók Zala Me gyei Szak szer ve ze te el nö ké nek a

MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI EZÜST
ÉRDEMKERESZT

(polgári tagozat)

ki tün te tést ado má nyo zom.

Bu da pest, 2008. jú li us 30.

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

El len jegy zem:

Baj nai Gor don s. k.,
nem ze ti fej lesz té si és gaz da sá gi mi nisz ter

KEH ügy szám: VIII-1/3591/2008.

A Köztársasági Elnök
164/2008. (VIII. 20.) 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 pénzügy -
miniszter elõ ter jesz tésére

dr. Wé ber Iván nak, a Vám- és Pénz ügy õr ség Szám la ve -
ze tõ Pa rancs nok sá ga köz gaz dász-fõ köny ve lõ jé nek a

MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI ARANY
ÉRDEMKERESZT

(polgári tagozat)

ki tün te tést;

Si mon Zol tán pénz ügy õr 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
igaz ga tó-he lyet te sé nek a

MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI ARANY
ÉRDEMKERESZT

(katonai tagozat)

ki tün te tést;

dr. Ke récz Zi tá nak, az Adó- és Pénz ügyi El len õr zé si
 Hivatal Dél-du nán tú li Re gi o ná lis Igaz ga tó sá ga fõ osz tály -
ve ze tõ jé nek,

dr. Mi che lisz An na má ri á nak, az Adó- és Pénz ügyi
 Ellenõrzési Hi va tal Ki emelt Adó zók Igaz ga tó sá ga fõ osz -
tály ve ze tõ jé nek a

MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI EZÜST
ÉRDEMKERESZT

(polgári tagozat)

ki tün te tést;

Bol fán Imre pénz ügy õr õr nagy nak, a Vám- és Pénz ügy -
õr ség Nyu gat-du nán tú li Re gi o ná lis Pa rancs nok sá ga Jö ve -
dé ki Osz tá lya osz tály ve ze tõ jé nek a

MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI EZÜST
ÉRDEMKERESZT

(katonai tagozat)

ki tün te tést  ado má nyo zom.

Bu da pest, 2008. jú li us 30.

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

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

KEH ügy szám: VIII-1/3594/2008.

A Köztársasági Elnök
165/2008. (VIII. 20.) 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

De mus Iván nak, a Nem ze ti Szak kép zé si és Fel nõtt kép -
zé si In té zet (Bu da pest) fõ igaz ga tó-he lyet te sé nek,

Ha u din ger Ist ván nak, a Nyug díj fo lyó sí tó Igaz ga tó ság
(Bu da pest) igaz ga tó-he lyet te sé nek,

Her czog Ta más nak, a He ves Me gyei Ön kor mány zat
Fo gya té ko sok Ott ho na és Re ha bi li tá ci ós In té ze te (An dor -
nak tá lya) igaz ga tó já nak,

dr. Hor váth Lász ló nak, a Pus kás Ti va dar Táv köz lé si
Tech ni kum (Bu da pest) igaz ga tó já nak,

Káp lár Adolf nak, a TIT Ala pít vá nyi Kö zép is ko la
(Barcs) igaz ga tó já nak,

Ra dács Bé lá nak, a Fej ér Me gye és Szé kes fe hér vár Me -
gyei Jogú Vá ros Nyug dí ja sok Ba rá ti Szö vet sé ge el nö ké -
nek a

MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI ARANY
ÉRDEMKERESZT

(polgári tagozat)

ki tün te tést;

Be nyovsz ky Lász ló né nak, a Bu da pest Fõ vá ros
XIII. ker.-i Ön kor mány zat Go gol ut cai Böl csõ de in téz -
mény ve ze tõ jé nek,

Hol pert Je nõ né nek, a Moz gás sé rül tek Cell dö möl ki
Cso port ja ve ze tõ jé nek,

Ju hász Bé lá né nak, az Or szá gos Nyug díj biz to sí tá si
 Fõigazgatóság fõ osz tály ve ze tõ jé nek,

Ko lu tácz György né nek, Mo hács Vá ros Ön kor mány za ta
Pán dy Kál mán Ott hon in téz mény ve ze tõ jé nek,

Ko va csik Ju dit nak, Ti sza új vá ros Vá ro si Ön kor mány zat
Pol gár mes te ri Hi va tal Szo ci á lis és Egész ség ügyi Iro da
 irodavezetõjének,

dr. Ko vács Pé ter nek, a Nyu gat-du nán tú li Re gi o ná lis
Mun ka ügyi Köz pont szak mai fõ igaz ga tó-he lyet te sé nek,

dr. Ré vész Mag dá nak, a FIÓKA Gyer mek- és Ifjúság -
jóléti Köz pont (Bu da pest) ve ze tõ jé nek,

Ró zsás Mik lós nak, a Hegy há ti Jó lé ti Szol gá lat Ala pít -
vány (Vas vár) ügy ve ze tõ igaz ga tó já nak,

Sza bó Bé lá nak, a Nem ze ti Üdü lé si Szol gá lat Kft. (Bu -
da pest) üz let vi te li igaz ga tó já nak,

dr. Szu rovsz ky Osz kár nak, a Nyug dí ja sok Or szá gos
Kép vi se le te Nem zet kö zi Kap cso la tok Bi zott sá ga (Bu da -
pest) el nö ké nek,

Tóth né Ur bán Ilo ná nak, a Bu da pest Fõ vá ros XIII. ker.-i 
Ön kor mány zat Ja kab Jó zsef ut cai Gon do zó ház vezetõ -
jének a

MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI EZÜST
ÉRDEMKERESZT

(polgári tagozat)

ki tün te tést;

Dr. La lus ká né Ritz Ju dit nak, az Egy ház me gyei Krí zis -
hely zet meg ol dó Sze re tet ott hon (Sze ged) in téz mény ve ze -
tõ jé nek a

MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI BRONZ
ÉRDEMKERESZT

(polgári tagozat)

ki tün te tést ado má nyo zom.

Bu da pest, 2008. jú li us 30.

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

El len jegy zem:

Szûcs Eri ka s. k.,
szo ci á lis és mun ka ügyi mi nisz ter

KEH ügy szám: VIII-1/3595/2008.
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A Köztársasági Elnök
166/2008. (VIII. 20.) 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 pol gá ri nem -
zet biz ton sá gi szol gá la to kat irá nyí tó tár ca nél kü li mi nisz ter 
elõ ter jesz tésére

Var ga Béla fõ had nagy nak, a MK Nem zet biz ton sá gi
Szak szol gá lat ve ze tõ mû ve le ti al kal ma zott já nak a

MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI EZÜST
ÉRDEMKERESZT

(katonai tagozat)

ki tün te tést ado má nyo zom.

Bu da pest, 2008. jú li us 30.

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

El len jegy zem:

Dr. Szil vá sy György s. k.,
pol gá ri nem zet biz ton sá gi szol gá la to kat irá nyí tó

tár ca nél kü li mi nisz ter

KEH ügy szám: VIII-1/3596/2008.

A Köztársasági Elnök
167/2008. (VIII. 20.) 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 Miniszterel -
nöki Hi va talt ve ze tõ mi nisz ter elõ ter jesz tésére

Bog nár Gyu lá né nak, a Gyõ ri Fod rász Kft. ügyvezetõ -
jének,

Di ri czi Nán dor szo ba fes tõ-mes ter nek,

Mo so ni Ist ván né nak, az MTA Ku ta tás szer ve zé si Inté -
zete igaz ga tó he lyet te sé nek,

Var ga Pé ter Mik lós né dr.-nak, az Or szág gyû lés Hiva -
tala Fõ tit kár ság Jogi Fõ osz tá lya fõ ta nács adó já nak a

MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI ARANY
ÉRDEMKERESZT

(polgári tagozat)

ki tün te tést;

dr. Bíró Já nos nak, az Or szág gyû lé si Biz to sok Hi va ta la
osz tály ve ze tõ jé nek,

dr. Bor za Be á ta Zi tá nak, az Or szág gyû lé si Biz to sok
 Hivatala fõ osz tály ve ze tõ jé nek,

Csó ra György nek, az Or szá gos Pol gár õr Szö vet ség al el -
nö ké nek,

Ko vács Ist ván nak, a Vér te si Erõ mû Zrt. Orosz lá nyi
 Bányász Szak szer ve ze ti Szö vet ség és Ko or di ná ci ós
 Tanács el nö ké nek,

Le ve szy Zsu zsan ná nak, az Or szág gyû lé si Biz to s Hi va -
ta la fõ mun ka tár sá nak,

Pet ri Ist ván né nak, az Or szág gyû lé si Biz to s Hi va ta la
Gaz dál ko dá si és Hu mán po li ti kai Fõ osz tá lya il let mény -
szám fej tõ- és tár sa da lom biz to sí tá si ügy in té zõ jé nek,

dr. Ru há né Né meth Zsu zsan ná nak, a Leg fõbb Ügyész -
ség iro da ve ze tõ jé nek,

dr. So mo si György nek, az Or szág gyû lé si Biz to sok
 Hivatala fõ osz tály ve ze tõ-he lyet te sé nek,

dr. Szik lay Jú li á nak, az Or szág gyû lé si Biz to sok Hiva -
tala fõ osz tály ve ze tõ jé nek,

Törcs vá ri Au rél nak, az Akap rint Nyom da ipa ri Kft.,
MMSZ2000 Ke res ke del mi és Szol gál ta tó Kft. könyv vizs -
gá ló já nak a

MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI EZÜST
ÉRDEMKERESZT

(polgári tagozat)

ki tün te tést;

Ha lász Jó zsef nek, a Fej ér Me gyei Fo gyasz tó vé del mi
Ta go zat tag já nak a

MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI BRONZ
ÉRDEMKERESZT

(polgári tagozat)

ki tün te tést ado má nyo zom.

Bu da pest, 2008. jú li us 30.

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

Kiss Pé ter s. k.,
a Mi nisz ter el nö ki Hi va talt ve ze tõ mi nisz ter

KEH ügy szám: VIII-1/3597/2008.

A Köztársasági Elnök
168/2008. (VIII. 20.) 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 Miniszterel -
nöki Hi va talt ve ze tõ mi nisz ter elõ ter jesz tésére

Du mo vits Ist ván hor vát zsi dá nyi ró mai ka to li kus plé -
bánosnak a

MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI ARANY
ÉRDEMKERESZT

(polgári tagozat)

ki tün te tést ado má nyo zom.

Bu da pest, 2008. jú li us 30.

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

El len jegy zem:

Kiss Pé ter s. k.,
a Mi nisz ter el nö ki Hi va talt ve ze tõ mi nisz ter

KEH ügy szám: VIII-1/3651/2008.

A Köztársasági Elnök
169/2008. (VIII. 20.) 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 Miniszterel -
nöki Hi va talt ve ze tõ mi nisz ter elõ ter jesz tésére

Ze len ka Pál nak, a Bu da pes ti Al kat rész- és Gép gyár tó
Kft., Köz le ke dé si Mû szer gyár tó Zrt. el nök-ve zér igaz ga tó -
já nak a

MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI EZÜST
ÉRDEMKERESZT

(polgári tagozat)

ki tün te tést ado má nyo zom.

Bu da pest, 2008. au gusz tus 4.

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

El len jegy zem:

Kiss Pé ter s. k.,
a Mi nisz ter el nö ki Hi va talt ve ze tõ mi nisz ter

KEH ügy szám: VIII-1/3670/2008.

A Köztársasági Elnök
170/2008. (VIII. 20.) 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 Köz tár sa ság és Uk raj na kö zöt ti kap cso la tok
szé le sí té se és el mé lyí té se ér de ké ben vég zett fá rad ha tat lan
te vé keny sé ge el is me ré se ként

Vik tor And ri y o vich Yush chen ko nak, Uk raj na el nö ké nek a

MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI ÉRDEMREND
NAGYKERESZTJE A LÁNCCAL

(polgári tagozat)

ki tün te tést ado má nyo zom.

Bu da pest, 2008. jú li us 4.

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: VIII-1/03288/2008.
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A Köztársasági Elnök
171/2008. (VIII. 20.) KE

határozata

szolgálati viszony megszûnésérõl
és nyugállományba helyezésrõl

Az Al kot mány 30/A.  § (1) be kez dés i) pont já ban biz to -
sí tott jog kö röm ben, a fegy ve res szer vek hi va tá sos állo -
mányú tag ja i nak szol gá la ti vi szo nyá ról  szóló 1996. évi
XLIII. tör vény 59.  § (1) be kez dés a) pont ja alap ján a pol -
gá ri nem zet biz ton sá gi szol gá la to kat irá nyí tó tár ca nél kü li
mi nisz ter elõ ter jesz tésére meg ál la pí tom, hogy dr. Hor váth 
Ta más dan dár tá bor nok szol gá la ti vi szo nya 2008. au gusz -
tus 19-én meg szû nik, és õt egy út tal 2008. au gusz tus 20-ai
ha tállyal nyug ál lo mány ba he lye zem.

Bu da pest, 2008. au gusz tus 6.

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

El len jegy zem:

Dr. Szil vá sy György s. k.,
pol gá ri nem zet biz ton sá gi szol gá la to kat irá nyí tó

tár ca nél kü li mi nisz ter

KEH ügy szám: IV-6/03616/2008.

A Köztársasági Elnök
172/2008. (VIII. 20.) KE

határozata

dandártábornoki kinevezésrõl

Az Al kot mány 30/A.  §-a (1) be kez dé sé nek i) pont já ban
biz to sí tott jog kö röm ben a pol gá ri nem zet biz ton sá gi szol -
gá la to kat irá nyí tó tár ca nél kü li mi nisz ter elõ ter jesz tésére
dr. Lan tos Ist ván ez re dest 2008. au gusz tus 20-ai ha tállyal
dan dár tá bor nok ká ki ne ve zem.

Bu da pest, 2008. au gusz tus 6.

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

El len jegy zem:

Dr. Szil vá sy György s. k.,
pol gá ri nem zet biz ton sá gi szol gá la to kat irá nyí tó

tár ca nél kü li mi nisz ter

KEH ügy szám: IV-6/03617/2008.

A Köztársasági Elnök
173/2008. (VIII. 20.) KE

határozata

nyug ál lo má nyú ha tár õr dan dár tá bor no ki
ki ne ve zés rõl

Az Al kot mány 30/A.  §-a (1) be kez dé sé nek i) pont já ban
biz to sí tott jog kö röm ben az igaz ság ügyi és ren dé sze ti
 miniszter elõ ter jesz tésére dr. Ká tai Lász ló nyug ál lo má nyú 
ha tár õr ez re dest 2008. au gusz tus 20-ai ha tállyal nyug ál lo -
má nyú ha tár õr dan dár tá bor nok ká ki ne ve zem.

Bu da pest, 2008. au gusz tus 6.

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

El len jegy zem:

Dr. Dras ko vics Ti bor s. k.,
igaz ság ügyi és ren dé sze ti mi nisz ter

KEH ügy szám: IV-6/03695/2008.

A Kor mány ha tá ro za tai

A Kormány
1055/2008. (VIII. 20.) Korm.

határozata

a Népmûvészet Mestere díj
2008. évi adományozásáról

A Ma gyar Köz tár sa ság Kor má nya au gusz tus 20-a,
Szent Ist ván ün ne pe al kal má ból

An tal Zol tán gyi me si prí más nak, ha gyo mány õr zõ nek,
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Bese Lász ló fa ze kas nak,
Eke Pé ter né Si mon Má ria nép dal és bal la da éne kes nek,
Hor váth Ti bor bõr mû ves szak ok ta tó nak, népi ipar mû -

vész nek,
Jó fe jû Emil fa fa ra gó nak, népi bú tor ké szí tõ nek, szak -

oktatónak,
Nagy né Ko lum bán Zsu zsan na ba ba ké szí tõ nek,
Ne szá de li né Kál lai Má ria vert csip ke és viseletkészí -

tõnek,

Pa ta ki Mik lós né Lu dá nyi Mar git szö võ nek, mû vé sze ti
ve ze tõ nek,

Stre er Ta más nép tán cos nak,

Szan ko vits Ti bor kéz mû ves ké ses ipa ros nak

a Nép mû vé szet Mes te re dí jat ado má nyoz za.

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

A jog al ko tás ról szó ló 1987. évi XI. tör vény ren del ke zik – töb bek kö zött – a Ma gyar Köz tár sa ság  Kormánya hi va ta los
lap já nak, a Ha tá ro za tok Tá rának meg je len te té sé rõl.
A Ha tá ro za tok Tá rát 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, éven te mint egy
60 al ka lom mal je le nik meg.
A Ha tá ro za tok Tá ra a Kor mány nak azo kat a ha tá ro za ta it (két ez res) köz li, ame lyek nek köz zé té te lét a Kor mány el-
ren del te, to váb bá tar tal maz za a mi nisz ter el nök ha tá ro za ta it, a Mi nisz ter el nö ki Hi va talt  vezetõ mi nisz ter ha tá ro za ta it,
va la mint a mi nisz té ri u mok, az or szá gos ha tás kö rû szer vek, az ön kor mány za tok köz le mé nye it, hir det mé nye it, kü-
lön fé le tá jé koz ta tó it, to váb bá azo kat a köz le mé nye ket stb., ame lye ket a Mi nisz ter el nö ki Hi va talt ve ze tõ mi nisz ter
en ge dé lyez.

A Ha tá ro za tok Tá ra meg ren del he tõ a Ma gyar Köz löny Lap- és Könyv ki adó cí mén (Bu da pest VIII., So mo gyi Bé la
u. 6.; pos tacím: 1394 Bu dapest 62, Pf: 357) vagy a 318-6668 fax számán.
Éves elõ fizetési dí ja 2008. év re: 26 460 Ft áfával.
Példányonként meg vásárolható a Bu dapest VII., Rá kóczi út 30. ( bejárat a Dohány u. és Nyár u. sar kán) szám alat ti
Köz löny Cent rum ban (te l.: 321-5971, fax: 321-5275, e-ma il: koz lony cent rum@mhk.hu), il let ve meg ren del he tõ
a  kiadó ügy fél szol gá la tán (fax: 318-6668, 338-4746, e-ma il: koz lony bolt@mhk.hu) vagy a www.mhk.hu/koz lony bolt
in ter net cí men.

MEGRENDELÕLAP
Meg ren de lem a

HATÁROZATOK TÁRA

címû lapot .................  példányban.

A meg ren de lõ (cég) ne ve: ...............................................................................................................................

Cí me (vá ros, irá nyí tó szám): ............................................................................................................................

Ut ca, ház szám: ...............................................................................................................................................

Az ügy in té zõ ne ve, te le fon szá ma: ..................................................................................................................

A meg ren de lõ (cég) bank szám la szá ma: ........................................................................................................

2008. évi elõ fi ze té si díj egy év re: 26 460 Ft  áfá val.

fél év re: 13 230 Ft  áfá val.

Csek ket ké rek a be fi ze tés hez.

Kér jük, a négy zet be tör té nõ X be je lö lés sel je lez ze az elõ fi ze tés idõ tar ta mát!

A meg ren delt pél dá nyok el len ér té két a pos ta költ ség gel együtt, a szál lí tást kö ve tõ szám la kézhez vétele után,
8 napo n be lül a Ma gyar Köz löny Lap- és Könyv ki adó nak a szám lán fel tün te tett pénz for gal mi jel zõ szá má ra
 átutaljuk.

Kel te zés: .......................................................

                         ......................................................................
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ELÕFIZETÉSI  FELHÍVÁS

A Mi nisz ter el nö ki Hi va tal és az Ön kor mány za ti és Területfejlesztési Mi nisz té ri um kö zös szer kesz té sé ben ha von ta
meg je le nõ

ÖNKORMÁNYZATOK KÖZLÖNYE

az ön kor mány za tok szá má ra mû kö dé sük so rán hasz nos és nél kü löz he tet len tá jé ko zó dá si for rás.
A ki ad vány el sõ há rom rész e az ön kor mány za to kat érin tõ, új on nan ki hir de tett jog sza bá lyo kat (tör vények, rende-
letek – ide ért ve az ön kor mány za ti ren de le te ket is –, al kot mány bí ró sá gi és egyéb  határozatok) köz li. Ne gye dik fõ-
ré sze köz le mé nye ket, pá lyá za ti fel hí vá so kat és tá jé koz ta tá so kat (szak tár cák köz le mé nyei, az Ál la mi Szám ve võ-
szék aján lá sai, az ön kor mány za tok ál tal el nyer he tõ támoga tások pá lyá za ti fel té te lei, az ön kor mány za tok éves
pénz ügyi be szá mo lói, ala pí tó ok ira tok stb.) tar tal maz.

Az Ön kor mány za tok Köz lö nye elõ fi ze tés ben meg ren del he tõ a Ma gyar Köz löny Lap- és Könyv ki adó (1085 Bu-
dapest, Somo gyi Bé la u. 6.) cí mén (pos tacím: 1394 Bu dapest 62., Pf. 357) vagy a 318-6669 fax számán.
2008. évi éves elõ fizetés dí ja: 6552 Ft áfával; féléves elõ fizetés: 3276 Ft áfával.

Példányonként meg vásárolható a Bu dapest VII., Rá kóczi út 30. ( bejárat a Dohány u. és Nyár u. sar kán) szám alat ti
Köz löny Cent rum ban (te l.: 321-5971, fax: 321-5275, e-ma il: koz lony cent rum@mhk.hu), il let ve meg ren del he tõ a
 kiadó ügy fél szol gá la tán (fax: 318-6668, 338-4746, e-ma il: koz lony bolt@mhk.hu) vagy a www.mhk.hu/koz lony bolt
 internetcímen.

MEGRENDELÕLAP

Meg ren del jük az Ön kor mány za tok Köz lö nye címû lapot .................  példányban.

A meg ren de lõ (cég) ne ve: ...............................................................................................................................

Cí me (vá ros, irá nyí tó szám): ............................................................................................................................

Ut ca, ház szám: ...............................................................................................................................................

Az ügy in té zõ ne ve, te le fon szá ma: ..................................................................................................................

A meg ren de lõ (cég) bank szám la szá ma: ........................................................................................................

A meg ren delt pél dá nyok el len ér té két a pos ta költ ség gel együtt, a szál lí tást kö ve tõ szám la kézhez vétele után,
8  napon be lül a Ma gyar Köz löny Lap- és Könyv ki adó nak a szám lán fel tün te tett pénz for gal mi jel zõ szá má ra
 átutaljuk.

Kel te zés: ………………………………………

                         ……………………………………………
     cég szerû aláírás
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A Ma gyar Köz löny Lap- és Könyvki adó meg je len tet te

a

Mód szer ta ni út mu ta tó a he lyi ön kor mány za ti ren de le tek szer kesz té sé hez
c. ki ad ványt.

Az út mu ta tó cél ja, hogy a he lyi ön kor mány za ti ren de le tek al ko tá sa so rán tör té nõ he lyes al kal ma zá -
sá hoz gya kor la ti se gít sé get nyújt son. Az út mu ta tó sor ra ve szi a jog al ko tás ról szó ló 1987. évi XI. tör-
vény és a kap cso ló dó vég re haj tá si ren de le tek azon ren del ke zé se it, ame lye ket a he lyi ön kor mány -
za ti jog al ko tás nál al kal maz ni kell. Ezen ren del ke zé sek hez fûz gya kor la ti út mu ta tást, ki fe je zet ten
ön kor mány za ti ren de le tek bõl me rí tett he lyes és hely te len példákat.
Je len leg igen nagy az el té rés az egyes me gyék ben, il let ve a me gyé ken be lül az egyes te le pü lé se-
ken hasz nált ön kor mány za ti ren de le tek al ko tá sa so rán al kal ma zott mód sze rek ben, szo ká sok ban.
Er re te kin tet tel né hány köz igaz ga tá si hi va tal min ta ren de le tek kel se gí ti az adott me gyé ben mû kö dõ
te le pü lé sek jegy zõ i nek mun ká ját. Egy sé ges, a he lyi ön kor mány za tok ré szé re ké szü lõ jog sza -
bály-szer kesz té si se géd anya got azon ban még sem az Ön kor mány za ti és Te rü let fej lesz té si Mi nisz-
té ri um, sem az Igaz ság ügyi és Ren dé sze ti Mi nisz té ri um nem adott ki. Ezt a hi ányt pró bál ja rész ben
pó tol ni ez a ki ad vány. Egy re na gyobb ugyan is az igény ar ra, hogy a he lyi ön kor mány za ti ren de le te -
ket is egy sé ges szer kesz té si mód szer rel, egy sé ges szer ke zet ben, elekt ro ni zál va min den ál lam pol-
gár el ér hes se, meg is mer hes se és kö vet ke ze te sen alkalmazhassa.
A fen ti ek re te kin tet tel ajánl juk a ki ad ványt az or szág va la mennyi jegy zõ jé nek, kör jegy zõ jé nek,
 fõjegyzõjének, a pol gár mes te rek nek, me gyei köz gyû lé si el nö kök nek, a kép vi se lõ-tes tü le tek tag ja i -
nak, va la mint a he lyi jog al ko tás elõ ké szí té sé ben részt ve võ hi va ta li mun ka tár sak nak.

A 104 ol da las ki ad vány ára: 1155 Ft áfá val.

Pél dá nyon ként meg vá sá rol ha tó a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Jo gi Köny ves bolt já ban (1085
Budapest, So mogyi B. u. 6. Tel./fax: 318-8411), va lamint a Budapest VII., Rá kóczi út 30. ( bejárat a
Dohány u. és Nyár u. sarkán) szám alat ti Közlöny Cent rumban (te l.: 321-5971, fax: 321-5275, e-ma il:
koz lony cent rum@mhk.hu), illetve 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) vagy a www.mhk.hu/koz lony bolt in ter net cí men.

MEGRENDELÕLAP

Meg ren del jük a Mód szer ta ni út mu ta tó a he lyi ön kor mány za ti ren de le tek szer kesz té sé hez
cí mû ki ad ványt
(ára: 1155 Ft + pos taköltség), ......................  pél dányban, és kérem jut tassák el az alábbi címre:

A meg ren de lõ (cég) ne ve: ........................................................................................................
Cí me (vá ros, irá nyí tó szám): .....................................................................................................
Ut ca, ház szám: .........................................................................................................................
Ügy in té zõ ne ve, telefonszá ma: ................................................................................................
A meg ren de lõ (cég) bank szám la szá ma: ..................................................................................

A meg ren delt pél dá nyok el len ér té két a pos ta költ ség gel együtt, a szál lí tást kö ve tõ szám la kézhez vétele
után, 8 na pon be lül a Ma gyar Közlöny Lap- és Könyvkiadónak a számlán fel tüntetett pénz forgalmi
jel zõ szá má ra át uta lom.

Kel te zés: ………………………………………

                         ………………………………………
cégszerû aláírás
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A Ma gyar Köz löny Lap- és Könyvkiadó
ki adá sá ban meg je le nik a

MAGYAR HIVATALOS JOGSZABÁLYTÁR DVD

Tar ta lom
On li ne adat bá zis és nap i adat fris sí té si szol gál ta tás
A MAGYAR HIVATALOS JOGSZABÁLYTÁR DVD ha vi fris sí té sû le me ze kö zel 150 000 jog sza bály szö ve get tar tal maz.
Az alap szövegek mel lett egy sé ges szer ke zet ben köz li azok min den ko ri ha tá lyos vál to za tát, ko ráb bi szö veg vál to za ta it, il let ve a
már ha tá lyon kí vül he lye zett jog sza bá lyo kat is, to váb bá az Or szág gyû lés, a köz tár sa sá gi el nök, a Kor mány, a mi nisz ter el nök,
a mi nisz te rek, az  Alkotmánybíróság, a Leg fel sõbb Bí ró ság, az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság stb. ha tá ro za ta it,  állásfoglalásait,
a kü lön bö zõ irány el ve ket és irány mu ta tá so kat, ne ves szer zõk ál tal ké szí tett kommen tárokat, nem zet kö zi szer zõ dé se ket,
 tájékoztatókat, hir det mé nye ket, pá lyá za ti fel hí vá so kat, tör vény ja vas la to kat és  törvényin do ko lá so kat. A szö ve gek és adat-
bázisok köz vet len for rá sai a hi va ta los la pok, így a Ma gyar Köz löny, az ága za ti köz lö nyök, az Al kot mány bí ró ság Határo zatai,
a Ha tá ro za tok Tá ra, to váb bá a Bí ró sá gi Ha tá ro za tok, a Ver seny fel ügye le ti Ér te sí tõ, az Adó és El len õr zé si Ér te sí tõ és a
Verseny bírósági Ha tá ro za tok.

A HIVATALOS JOGSZABÁLYTÁR elõ fi ze tõi szá má ra a jog sza bá lyok na pon ta ak tu a li zált on li ne adat bá zi sa in gye ne sen ér he tõ
el, to váb bá le he tõ ség van a ha von ta meg kül dött DVD-adat bá zis nap i rend sze res sé gû ak tu a li zá lá sá ra, in ter net rõl le töl tött adat-
cso mag se gít sé gé vel. E két szol gál ta tás se gít sé gé vel a jogszabály- változások fo lya ma to san nyo mon kö vet he tõk.

Sok ol da lú ság
A HIVATALOS JOGSZABÁLYTÁR jog sza bály-szol gál ta tá sát többféle  keresési le he tõ ség te szi tel jes sé. A ké nyel mes el iga zo -
dást tá mo gat ja a szö veg be épí tett hi vat ko zá sok rend szer e ( tartalmilag kap cso ló dó más jog sza bá lyok, jog egy sé gi ha tá ro za tok,
bí ró sá gi és ver seny ta ná csi ha tá ro za tok, APEH- irány mutatások) és a jog anya gok bel sõ fel épí té sé nek és kül sõ kap cso la ta i nak
in ter ak tív áb rá zo lá sa is.
A HIVATALOS JOGSZABÁLYTÁR és az EU-Jog sza bály tár kö zött az át jár ha tó ság biz to sí tott, vagy is ha a ma gyar jog sza bály-
ban hi vat ko zás ta lál ha tó uni ós jog sza bály ra, ak kor azt köz vet le nül meg le het nyit ni a HIVATALOS JOGSZABÁLYTÁRBÓL.
Az alap prog ra mot ki egé szí tõ DVD-JOGSZABÁLYTÁR Asszisz tens a kü lön bö zõ adat ál lo má nyok (Szol gál ta tá sok  Jegyzéke,
ma gyar és an gol nyel vû TEÁOR, Ke res ke del mi Vám tarifa Jegy zék stb.) adat bá zis sze rû ke ze lé sé nek se gí tõ je, új don ság- és
vál to zás fi gye lõ szol gál ta tá sa pe dig le he tõ vé te szi a jog sza bály vál to zá sok ha té kony kö ve té sét. Iratminta tárunkat fo lya ma to san
fris sít jük és bõ vít jük. Ûr lap ki töl tõ prog ra munk a gaz da sá gi tár sa sá gok ala pí tá sá val, mû kö dé sé vel kap cso la tos forma-
nyomtatványok ki töl té sé re és tá ro lá sá ra alkalmas.
(A Jog sza bály tár bár mely szö veg rész le te ki nyom tat ha tó vagy szö veg szer kesz tõ be át emel he tõ.)

Éves elõ fi ze té si dí jak

Ön ál ló vál to zat 81 000 Ft + áfa �

5 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 143 000 Ft + áfa �

10 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 180 000 Ft + áfa �

25 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 292 500 Ft + áfa �

50 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 382 500 Ft + áfa �

100 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 650 000 Ft + áfa �

MEGRENDELÕLAP

Meg ren del jük a MAGYAR HIVATALOS JOGSZABÁLYTÁR DVD vál to za tát .................  példány ban, 2008. ............................... hó naptól.

A meg ren de lõ ne ve: ....................................................................................................................................................................

A meg ren de lõ cí me: ....................................................................................................................................................................

Ügy in té zõ neve: ..........................................................................................................................................................................

Telefonszá ma: .............................................................................................................................................................................

Kül dé si név, cím: .........................................................................................................................................................................

Kel te zés: ………………………………………
                         ………………………………………

                                        cég szerû aláírás
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Ki ad ja a Ma gyar Köz löny Lap- és Könyv 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., www.mhk.hu. Te le fon: 266-9290.

Elõ fi ze tés ben meg ren del he tõ a Ma gyar Köz löny Lap- és Könyv 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 Köz löny Lap- és Könyv ki adó a FÁMA ZRt. köz re mû kö dé sé vel.
Te le fon: 235-4554, 266-9290/240, 241 mel lék. Ter jesz tés: tel.: 317-9999, 266-9290/245 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) vagy a www.mhk.hu/koz lony bolt in ter net cí men.
2008. évi éves elõ fi ze té si díj: 121 212 Ft. Egy pél dány ára: 250 Ft 16 ol dal ter je de le mig, utá na +8 ol da lan ként +215 Ft.

HU ISSN 0076—2407
08.2481 – Nyom ja a Ma gyar Köz löny Lap- és Könyv ki adó La jos mi zsei Nyom dá ja. Fe le lõs ve ze tõ: Bur ján Nor bert igaz ga tó.
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