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IX. Ha tá ro za tok Tára

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

A köztársasági elnök
15/2009. (III. 15.) KE

határozata

kitüntetés adományozásáról

Az Al kot mány 30/A.  § (1) be kez dé se j) pont ja, va la mint 
a Kos suth-díj ról és a Szé che nyi-díj ról  szóló 1990. évi
XII. tör vény 5.  § (1) be kez dé se alap ján, a Kor mány elõ ter -
jesz tésére

nem zet kö zi leg is el is mert mû vé szi élet út ja el is me ré se -
ként, az ope ra iro da lom ko lo ra túr-szop rán sze re pe i nek mû -
vé szi tol má cso lá sá ért

Ágai Ka ro lá nak, Liszt Fe renc-dí jas ma gán éne kes nek,
a Ma gyar Ál la mi Ope ra ház Örö kös tag já nak, Ki vá ló
 Mûvésznek,

ne gyed szá za dos, fõ leg egy há zi és ok ta tá si épü le tek ter -
ve zé se te rén vég zett épí té sze ti mun kás sá gá ért, szakmai-
 közéleti te vé keny sé ge el is me ré se ként

Ba lázs Mi hály Ybl Mik lós-dí jas épí tész mér nök nek,
a Bu da pes ti Mû sza ki és Gaz da ság tu do má nyi Egye tem
Épí tész mér nö ki Kar Köz épü let ter ve zé si Tan szék egye te -
mi do cen sé nek,

sok ol da lú, stí lus- és mû faj gaz dag mû vé szi munkássá -
gáért, klasszi kus és kor társ mû vek ben egy aránt ma ra dan dó 
él ményt nyúj tó, ki vá ló jel lem áb rá zo ló sze rep for má lá sa i ért

Gás pár Sán dor nak, az Új Szín ház Já szai Ma ri-dí jas
szín mû vé szé nek, Ér de mes Mû vész nek,

a kor társ zene meg szó lal ta tá sá ban be töl tött, új mû vek
al ko tá sá ra ösz tön zõ út tö rõ sze re pé ért, va la mint hang sze ré -
nek le he tõ sé ge it fá rad ha tat la nul ku ta tó és ezt pe da gó gi á já -
ban is meg va ló sí tó mun ká já ért

Ge i ger György Liszt Fe renc-dí jas trom bi ta mû vész nek,
Ér de mes Mû vész nek, a Liszt Fe renc Ze ne mû vé sze ti Egye -
tem egye te mi do cen sé nek,

sok ol da lú, el mé lyült, mél tán si ke res mû vé szi mun kás -
sá ga el is me ré se ként

He ge dûs D. Gé zá nak, a Víg szín ház Já szai Ma ri-dí jas
szín mû vé szé nek, Ki vá ló Mû vész nek,

le nyû gö zõ en gaz dag mû vé szi mun kás sá gá ért, ha tá ra in -
kon túl is szá mon tar tott élet mû vé ért

He tey Ka ta lin nak, szob rász-, fes tõ- és gra fi kus mû vész nek,

a ma gyar jel mez ter ve zést mél tón rep re zen tá ló alkotá -
saiért, fan tá zia dús, el kép ze lé sek ben gaz dag ter ve zõ mû vé -
sze té ért

Já nos kú ti Már tá nak, a Víg szín ház Já szai Ma ri-dí jas jel -
mez ter ve zõ jé nek, Ér de mes Mû vész nek,

a kor társ ma gyar tánc mû vé szet nem zet kö zi hír ne vé nek
öreg bí té sé ért, elõ adó mû vé szi és ko re og rá fu si te vé keny sé -
ge el is me ré se ként

Ju ro nics Ta más Ha ran go zó Gyu la-dí jas tánc mû vész -
nek, ko re og rá fus nak, a Sze ge di Kor társ Ba lett mû vé sze ti
ve ze tõ jé nek, Ér de mes Mû vész nek,

szín ház- és film sze re pek ben egy aránt em lé ke ze tes ala -
kí tást nyúj tó, mél tán nép sze rû mû vé sze té ért

Ko váts Ad él nak, a Rad nó ti Mik lós Szín ház Já szai Ma ri-
dí jas szín mû vé szé nek,

el mé lyült ala kí tá sa i ért, ki vá ló ren de zé se i ért, sok ol da lú,
mél tán nagy ra be csült mû vé szi mun kás sá gá ért

Máté Gá bor nak, a Ka to na Jó zsef Szín ház Já szai Ma ri-
dí jas szín mû vé szé nek, fõ ren de zõ nek, Ér de mes Mû vész -
nek, a Szín ház- és Film mû vé sze ti Egye tem rek tor he lyet te -
sé nek,

sok ol da lú mû vé szi – kü lö nö sen épí té sze ti – munkás -
sága, szá mos film- és szín há zi pro duk ci ó ban való te võ le -
ges rész vé te le, nagy ra be csült lát vány ter ve zõi tevékeny -
sége el is me ré se ként

Rajk Lász ló épí tész nek, dísz let ter ve zõ nek, a Ma gyar
Te le ví zió Köz ala pít vány ku ra tó ri u má nak tag já nak,

nagy kö zön ség si kert ara tó film je i ért, több év ti ze des
mû vé szi élet út ja el is me ré se ként

Ró zsa Já nos Ba lázs Bé la-dí jas film ren de zõ nek, pro du -
cer nek, Ér de mes Mû vész nek,

az egye te mes és a ha zai film mû vé sze tet egy aránt gaz da gí -
tó al ko tá sa i ért, sok ol da lú mû vé szi pá lyá ja el is me ré se ként

Sán dor Pál Ba lázs Bé la-dí jas film ren de zõ nek, Ki vá ló
Mû vész nek, a Hun nia Film stú dió igaz ga tó já nak, mû vé -
sze ti ve ze tõ nek,

a nagy eu ró pai ze nei ha gyo má nyok hoz kap cso ló dó mû -
faj gaz dag al ko tó mun ká ja, mû vé szet ok ta tói te vé keny sé ge
el is me ré se ként

Sári Jó zsef Er kel Fe renc-dí jas ze ne szer zõ nek, Ér de mes 
Mû vész nek, a Liszt Fe renc Ze ne mû vé sze ti Egye tem egye -
te mi ta ná rá nak,
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a ter mé szet vé de lem, kü lö nö sen a ma dár vé de lem te rén
vég zett al ko tó mun ká ja, nép sze rû sí tõ pub li cisz ti kai, ok -
tató-nevelõ te vé keny sé ge el is me ré se ként

Schmidt Egon író nak,

az eu ró pai szín vo na lú ze nés szín ját szás meg te rem té se
ér de ké ben vég zett te vé keny sé gé ért, az új sze rû és a ha gyo -
má nyos ren de zõi mód sze re ket ma gas szint en ele gyí tõ mû -
vé sze té ért, mû vé szet pe da gó gi ai mun kás sá gá ért

Szir tes Ta más nak, a Ma dách Szín ház igaz ga tó já nak,
 Jászai Ma ri-dí jas fõ ren de zõ nek, a Szín ház- és Film mû vé -
sze ti Egye tem egye te mi do cen sé nek,

a ma gyar mû vé szet meg újí tá sá ban vál lalt sze re pé ért és
egye te mes je len tõ sé gû élet mû vé ért

Tót End re fes tõ mû vész nek,

nagy ha tá sú lí rai élet mû vé ért, va la mint a köl té szet fá rad -
ha tat lan kri ti kai pro pa gá lá sá ért, fo lyó irat- és ki adói szer -
kesz tõi mun kás sá gá ért, mû for dí tá sa i ért

Vá ra dy Sza bolcs Jó zsef At ti la-dí jas író nak, köl tõ nek,
mû for dí tó nak, a Hol mi Szer kesz tõ ség vers ro vat vezetõ -
jének,

tem pe ra men tu mos, drá mai erõ vel meg for mált alakítá -
saiért, nagy nép sze rû ség nek ör ven dõ, sok ol da lú mû vé szi
élet út ja el is me ré se ként

Vári Évá nak, a Bu da pes ti Ka ma ra szín ház Kht. Já szai
Ma ri-dí jas szín mû vé szé nek, Ki vá ló Mû vész nek,

iro dal mi mun kás sá gá ért, kü lö nös te kin tet tel szép pró zai
mû ve i re, mû vé szi esszé i re, esszé re gé nye i re és nap ló i ra,
ame lyek a ki sebb sé gi-vaj da sá gi lét meg ra ga dó epi kus fel -
idé zé sét egye sí tik a po li ti kai gon dol ko dó el mé lyült és
szen ve dé lyes ér ve lé sé vel

Vé gel Lász ló író nak, új ság író nak, szer kesz tõ nek a

KOSSUTH-DÍJAT;

iro da lom el mé le ti és tör té ne ti mun ká i ért, nagy ha tá sú és
sar ka la tos je len tõ sé gû fran cia te o re ti ku sok (Bart hes, Der -
ri da) ma gyar or szá gi meg ho no sí tá sá ért, kri ti kai esszé isz ti -
ká já ért és ve ze tõ iro da lom bí rá lói mun kás sá gá ért, va la mint 
ki vá ló ta ná ri mun ká já ért

An gya lo si Ger gely nek, az iro da lom tu do mány kan di dá -
tu sá nak, Jó zsef At ti la-dí jas iro da lom tör té nész nek, kri ti -
kus nak, az MTA Iro da lom tu do má nyi In té ze te osz tály ve -
ze tõ jé nek,

több év ti ze des tu do má nyos és mû vé szet szer ve zõi mun -
kás sá gá ért, a ma gyar mû vé szet nem zet kö zi meg is mer te té -

se ér de ké ben vég zett sok ol da lú te vé keny sé ge el is me ré se -
ként

Beke Lász ló Mun ká csy Mi hály-dí jas mû vé szet tör té -
nész nek, a mû vé szet tör té ne ti tu do mány kan di dá tu sá nak,
az MTA Mû vé szet tör té ne ti Ku ta tó in té ze te igaz ga tó já nak,
a Ma gyar Kép zõ mû vé sze ti Egye tem cím ze tes egye te mi
 tanárának,

a XVII. szá za di ra ci o na lis ta rend sze rek nem zet kö zi
szín vo na lú ku ta tá sá ért, a fran cia–ma gyar és a ma gyar–
 német fi lo zó fi ai kap cso la tok elõ moz dí tá sá ért és a filozó -
fiai ok ta tás te rén vég zett ki emel ke dõ te vé keny sé gé ért

Bo ros Gá bor fi lo zó fia tör té nész nek, az MTA dok to rá -
nak, az ELTE BTK Új ko ri- és Je len ko ri Fi lo zó fi ai Tan -
szék tan szék ve ze tõ egye te mi ta ná rá nak,

a szá mí tás tu do mány alap jai és al kal ma zá sai te rén vég -
zett ki emel ke dõ je len tõ sé gû ku ta tá sa i ért, a gya kor lat ban is 
ki vá ló an hasz no sít ha tó ered mé nye i ért és is ko la te rem tõ
mun kás sá gá ért

Csi rik Já nos nak, a ma te ma ti kai tu do mány dok to rá nak,
a Sze ge di Tu do mány egye tem Ter mé szet tu do má nyi és
 Informatikai Kara tan szék ve ze tõ egye te mi ta ná rá nak,

a kon den zált anya gok fi zi ká ja szá mos te rü le tén vég zett,
ha tá ra in kon túl is el is mert ku ta tá sa i ért, va la mint a nem zet -
kö zi szin tû mér nök fi zi kus kép zés lét re ho zá sa ér de ké ben
vég zett meg ha tá ro zó te vé keny sé gé ért

Já nos sy And rás nak, az MTA ren des tag já nak, a Bu da -
pes ti Mû sza ki és Gaz da ság tu do má nyi Egye tem Fi zi kai
 Intézetének tan szék ve ze tõ egye te mi ta ná rá nak,

a XIX. szá za di ma gyar iro da lom tör té ne tét új meg vi lá -
gí tás ba he lye zõ alap ve tõ ku ta tá sa i ért, a mû fajt meg újí tó
iro da lom bí rá lói mun kás sá gá ért, va la mint je len tõs ta ná ri
te vé keny sé gé ért

Mar gó csy Ist ván Jó zsef At ti la-dí jas iro da lom tör té nész -
nek, kri ti kus nak, az ELTE BTK tan szék ve ze tõ egye te mi
ta ná rá nak,

az em be rek ben és szá mos ál lat faj ban gya ko ri emész tõ -
szer vi bán tal mak kór oko zó i nak ed dig nem is mert kór fej lõ -
dés ta ni és mo le ku lá ris bi o ló gi ai tu laj don sá ga i nak fel is me -
ré sé ért, a kór oko zók ki mu ta tá sa mód szer ta ná nak ki dol go -
zá sá ért, új tí pu sú, sza ba dal mi ol tal mat ka pott vak ci nák
elõ ál lí tá sá ért

Nagy Béla ál lat or vos nak, mik ro bi o ló gus nak, az MTA
ren des tag já nak, az MTA Ál lat or vos tu do má nyi Ku ta tó in -
té zet ku ta tó pro fesszo rá nak,

Witt gens te in és a nyelv fi lo zó fia ku ta tá sa te rén el ért
ered mé nye i ért, a ha zai és a nem zet kö zi fi lo zó fi ai ku ta tá -
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sok és együtt mû kö dés elõ moz dí tá sá ért, va la mint több év ti -
ze des tu do mány szer ve zõi te vé keny sé gé ért

Nyí ri Já nos Kris tóf fi lo zó fia tör té nész nek, az MTA ren -
des tag já nak, a Bu da pes ti Mû sza ki és Gaz da ság tu do má nyi 
Egye tem Mû sza ki Pe da gó gia Tan szék egye te mi ta ná rá -
nak,

a gaz da sá gi unió, a gaz da ság po li ti kai ko or di ná ció, az
in teg rá ció té ma kö ré ben vég zett tu do má nyos ku ta tó mun -
ká já ért, nagy ha tá sú nem zet kö zi ok ta tá si és tu do má nyos
tes tü le ti te vé keny sé gé ért

Pa lán kai Ti bor nak, az MTA ren des tag já nak, a Bu da -
pes ti Cor vi nus Egye tem Eu ró pai Ta nul má nyi és Ok ta tá si
Köz pont ja igaz ga tó já nak, egye te mi ta nár nak,

a ma gyar kõ olaj- és föld gáz-te le pek ha té kony ki ter me -
lé sé nek és mû ve lé sé nek meg ala po zá sá ért, ez zel kap cso la -
tos gaz da sá gi lag is ered mé nyes ma gas mû sza ki szín vo na lú 
elem zé si-ter ve zé si in no vá ci ós te vé keny sé gé ért, a szak te -
rü let tu do má nyos to vább fej lesz té sé ért, va la mint a ha zai
szak em ber-után pót lás ne ve lé sé ért

Pá pay Jó zsef olaj mér nök nek, az MTA ren des tag já nak,
a Mis kol ci Egye tem egye te mi ta ná rá nak,

a ha zai pep tid- és fe hér je ku ta tás te rü le tén vég zett, nem -
zet kö zi leg is el is mert mun kás sá gá ért, a Sze ge di Tu do -
mány egye tem Pro te o mi kai La bo ra tó ri u má nak lét re ho zá -
sá ért, va la mint több év ti ze des ered mé nyes ok ta tói te vé -
keny sé gé ért

Pen ke Bo tond nak az MTA ren des tag já nak, a Sze ge di
Tu do mány egye tem egye te mi ta ná rá nak,

a ma gyar or szá gi szerv transz plan tá ció im mu no ló gi ai
fel té te le i nek meg te rem té sé ért, a ha bi tu á lis, vissza té rõ
 vetélések meg szün te té se ér de ké ben ki dol go zott ha té kony
im mu no te rá pi ás el já rás be ve ze té sé ért

Pet rá nyi Gyõ zõ Ál la mi-dí jas im mu no ló gus nak, az
MTA ren des tag já nak, pro fes sor eme ri tus nak,

szá mos köz épü let re konst ruk ci ós, ren de zé si ter vé ért,
több év ti ze des ok ta tói mun kás sá ga el is me ré se ként

Plesz An tal Ybl Mik lós- és Ste indl Im re-dí jas épí tész -
mér nök nek,

si ke res, nem zet kö zi leg is el is mert is ko la te rem tõ ku ta -
tói, ok ta tói, ve ze tõi és köz éle ti te vé keny sé gé ért, az igaz -
ság ügyi or vos tan ban al kal ma zott bi o ló gi ai és nem bioló -
giai anya gok ki mu ta tá sá ra szol gá ló el já rá sok kidolgozá -
sáért

Só to nyi Pé ter nek, az MTA ren des tag já nak, a Sem mel -
we is Egye tem Igaz ság ügyi Or vos ta ni In té zet egye te mi
 tanárának, az Or szá gos Igaz ság ügyi Or vos ta ni In té zet
igaz ga tó já nak,

a ma gyar nép ze ne, a ze ne tör té net, a pa le og rá fia és az
eu ró pai gre go ri án kul tú ra ku ta tá sa te rén vég zett kö zel
négy év ti ze des mun kás sá ga, kar na gyi te vé keny sé ge el is -
me ré se ként

Szend rei Jan ka ze ne tör té nész nek, kar nagy nak, a ze ne -
tu do mány kan di dá tu sá nak, az MTA Ze ne tu do má nyi In té -
zet osz tály ve ze tõ jé nek, a Liszt Fe renc Ze ne mû vé sze ti
Egye tem egye te mi ta ná rá nak,

is ko la te rem tõ ta ná ri te vé keny sé gé ért, iro da lom el mé le ti
és kri ti ku si mun kás sá gá ért, a mo dern iro da lom- és mû vé -
szet el mé le ti szak iro da lom ma gyar nyel vû gyûj te mé nye i -
nek lét re ho zá sá ban ját szott alap ve tõ sze re pé ért

Thom ka Be á tá nak, az iro da lom tu do mány dok to rá nak, a
Pé csi Tu do mány egye tem BTK egye te mi ta ná rá nak, a PTE
Iro da lom tu do má nyi Dok to ri Is ko la ve ze tõ jé nek a

SZÉCHENYI-DÍJAT;

az M0-ás kör gyû rû és ki e mel ten a Megy eri-híd meg va -
ló sí tá sá ban vég zett ter ve zõ mér nö ki te vé keny sé gü kért

Hu nya di Má tyás épí tõ mér nök nek, a CÉH Ter ve zõ, Be -
ru há zó és Fej lesz tõ Zrt. híd ter ve zé si igaz ga tó já nak,

dr. Kis bán Sán dor épí tõ mér nök nek, a CÉH Ter ve zõ,
Be ru há zó és Fej lesz tõ Zrt. híd szak ági fõ mér nö ké nek,

Kõ rö si Gá bor épí tõ mér nök nek, az UNITEF ’83 Mû sza -
ki Ter ve zõ és Fej lesz tõ Zrt. iro da igaz ga tó já nak a

megosztott SZÉCHENYI-DÍJAT

ado má nyo zom.

Bu da pest, 2009. feb ru ár 20.

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-2/00553/2009.
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A köztársasági elnök
16/2009. (III. 15.) 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 an gi o ló gia és az ér se bé szet te rü le tén több év ti ze den
át vég zett gyó gyí tó, ok ta tó és ku ta tó te vé keny sé ge, va la -
mint az ér se bé szet or szá gos há ló za tá nak ki ala kí tá sá hoz,
meg szer ve zé sé hez való te võ le ges hoz zá já ru lá sá ért

dr. Acsá dy György nek, az or vos tu do mány dok to rá nak,
a Sem mel we is Egye tem Ér- és Szív se bé sze ti Kli ni ka ve ze -
tõ jé nek, tan szék ve ze tõ egye te mi ta nár nak,

tu do má nyos és ok ta tói mun kás sá gá ért, a fel sõ ok ta tá si
re form fo lya ma tok ban való te võ le ges rész vé te lé ért, ve ze -
tõi te vé keny sé ge el is me ré se ként

dr. Al má si Ti bor nak, a Sze ge di Tu do mány egye tem
 Bölcsészettudományi Kar Tör té ne ti Se géd tu do má nyok
Tan szék tan szék ve ze tõ egye te mi do cen sé nek,

sok ol da lú mû vé szi mun kás sá gá ért, szín há zi és film -
szerepek em lé ke ze tes meg for má lá sá ért

Bás ti Ju li nak, a Nem ze ti Szín ház Kos suth-dí jas szín mû -
vé szé nek,

a nem ze ti ze ne kul tú ra ügyé nek több mint négy év ti ze -
des szol gá la tá ért, mû faj gaz dag mû vé szi te vé keny sé ge,
em lé ke ze tes ala kí tá sai el is me ré se ként

Bede Fa ze kas Csa bá nak, a Gyõ ri Nem ze ti Szín ház
 magánénekesének, Ér de mes Mû vész nek,

ered mé nyes spor to lói és sport új ság írói te vé keny sé ge
 elismeréseként

Bor bély Pál Au rél nak, a Nép sport/Nem ze ti Sport igaz -
ga tó-fõ szer kesz tõ jé nek, új ság író nak, volt vá lo ga tott ko -
sár lab da já té kos nak,

a ti ro zin ki ná zok kal mû kö dõ jel át vi te li pá lyák vizs gá la -
ta te rén el ért ku ta tá si ered mé nye i ért, tu do má nyos köz éle ti
és ok ta tói te vé keny sé ge el is me ré se ként

dr. Bu day Lász ló nak, az or vos tu do mány dok to rá nak, a
Sem mel we is Egye tem Or vo si Vegy ta ni, Mo le ku lá ris Bi o -
ló gi ai és Pat ho bi o ké mi ai In té zet egye te mi ta ná rá nak,

a ma gyar me zõ gaz da ság ter mé sze ti és bi o ló gi ai erõ for -
rá sa i nak hasz no sí tá sá val kap cso la tos fél év szá za don ke -

resz tül vég zett ag rár-köz gaz da ság ta ni al ko tó te vé keny sé -
gé ért

dr. Cse te Lász ló nak, a köz gaz da ság tu do mány kandi -
dátusának, a Gaz dál ko dás Fo lyó irat és „Klí ma-21” Fü ze -
tek Szer kesz tõ sé ge fõ szer kesz tõ jé nek, cím ze tes egye te mi
 tanárnak,

a mon dat tan el mé le té nek fej lesz té sé ben és a ma gyar
nyelv szer ke ze té nek le írá sá ban nyúj tott nem zet kö zi leg is
el is mert tel je sít mé nyé ért

É. Kiss Ka ta lin nak, az MTA le ve le zõ tag já nak, az MTA 
Nyelv tu do má nyi In té zet tu do má nyos ta nács adó já nak,

az ok ta tás és az esély egyen lõ ség te rü le tén vég zett ku -
tató mun ká já ért, va la mint az Ok ta tás és Gyer mek esély
 Kerekasztal mun ká já ban vég zett te vé keny sé ge el is me ré -
se ként

dr. Fa ze kas Ká roly nak, a köz gaz da ság tu do mány dok to -
rá nak, az MTA Köz gaz da ság tu do má nyi In té zet igaz ga tó -
já nak,

a kul tú ra és a köz mû ve lõ dés te rü le tén kö zel öt év ti ze den 
át vég zett kul tu rá lis, mû vé sze ti, szer ve zõi és ve ze tõi te vé -
keny sé ge el is me ré se ként

Gál Iván nak, a Hon véd Együt tes Mû vé sze ti Non pro fit
Kft. Hon véd Tánc szín ház ve ze tõ jé nek,

kö zel négy év ti ze des mû vé szi mun kás sá ga, mû vé szet -
pe da gó gi ai te vé keny sé ge el is me ré se ként

Gel lér B. Ist ván Mun ká csy Mi hály-dí jas kép zõ mû vész -
nek,

a ma gyar szim fo ni kus könnyû ze ne te rén vég zett sok ol -
da lú te vé keny sé ge, mû vé szi élet út ja el is me ré se ként

Gyu lai Gaál Já nos Er kel Fe renc-dí jas ze ne szer zõ nek,

ha tá ra in kon túl is nagy ra be csült szín- és for ma gaz dag
fes tõ mû vé szi mun kás sá gá ért

Ke le men Ká roly fes tõ mû vész nek, szob rász mû vész nek,

a lo gisz ti ka tu do má nyá nak nem zet kö zi leg is el is mert
mû ve lé sé ért, ok ta tói és tu do má nyos-köz éle ti te vé keny sé -
gé ért

Knoll Im ré nek, a me zõ gaz da sá gi tu do mány dok to rá nak, 
a gö döl lõi Szent Ist ván Egye tem pro fes sor eme ri tu sá nak,

a kor sze rû ség, a ha gyo mány és a sze mé lyi ség tel jes egy -
sé get ké pe zõ vi lá gát tük rö zõ al ko tá sa i ért, több év ti ze des
ok ta tó, mû vé szet szer ve zõ te vé keny sé gé ért

Ko csis Imre Mun ká csy Mi hály-dí jas gra fi kus mû vész -
nek, a Ma gyar Kép zõ mû vé sze ti Egye tem Kép gra fi ka Tan -
szék tan szék ve ze tõ egye te mi ta ná rá nak,
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az õs ko ri ré gé szet te rén vég zett nem zet kö zi leg is el is -
mert ku ta tó mun ká ja, va la mint a ma gyar or szá gi mu ze o ló -
gia és mú ze um ügy fej lõ dé se ér de ké ben vég zett te vé keny -
sé ge el is me ré se ként

dr. Ko vács Ti bor nak, a tör té net tu do mány kan di dá tu sá -
nak, a Ma gyar Nem ze ti Mú ze um fõ igaz ga tó já nak,

nép raj zi, ant ro po ló gi ai és tár sa da lom tu do má nyi ku ta tá -
sa i ért, a ma gyar or szá gi nép rajz- és ant ro po ló gia ok ta tás és
ku ta tás meg újí tá sa ér de ké ben vég zett mun kás sá gá ért

dr. Lo son czy Anna kul tu rá lis ant ro po ló gus nak, a Sor -
bon ne V. – Éco le Pra ti que des Ha u tes Étu des Val lás tu do -
má nyi Tan szék ku ta tó pro fesszo rá nak,

könyv tör té ne ti ku ta tá sa i ért, a nem ze ti könyv tár nem zet -
kö zi leg is el is mert ku ta tó hellyé vá lá sa ér de ké ben vég zett
sok ol da lú te vé keny sé gé ért

dr. Mo nok Ist ván nak, az iro da lom tu do mány kan di dá tu -
sá nak, az Or szá gos Szé che nyi Könyv tár fõ igaz ga tó já nak,

ki ál lí tásszer ve zõi – kü lö nö sen a ma gyar és az egye te -
mes kor társ kép zõ mû vé sze tet be mu ta tó – te vé keny sé gé ért, 
ve ze tõi és mû vé szet tör té ne ti mun kás sá gá ért

N. Mé szá ros Jú lia Né meth La jos-dí jas mûvészettör -
ténésznek, mu ze o ló gus nak, a Gyõ ri Vá ro si Mû vé sze ti
Mú ze um igaz ga tó já nak,

a rossz in du la tú da ga na tos meg be te ge dé sek szû ré se és
ko rai fel ku ta tá sa te rén vég zett mun kás sá gá ért, a vas tag- és
vég bél rá kok mo dell ér té kû kom bi nált szû ré si rend sze ré nek 
ki dol go zá sá ért

dr. Ottó Sza bolcs nak, az or vos tu do mány dok to rá nak, az 
Or szá gos On ko ló gi ai In té zet fõ igaz ga tó-he lyet tes fõ or vo -
sá nak,

a 2008. évi MVM Öt tu sa Vi lág baj nok ság szer ve zõ bi -
zott sá gá nak el nö ke ként vég zett ki emel ke dõ te vé keny sé ge
el is me ré se ként

Pé csi Gá bor Pé ter nek, a Ma gyar Öt tu sa Szö vet ség fõ tit -
ká rá nak,

több év ti ze des ok ta tói, tu do má nyos ku ta tói, tu do mány -
szer ve zõi és fel sõ ok ta tás ve ze tõi te vé keny sé ge el is me ré -
se ként

dr. Ru das Im ré nek, a mû sza ki tu do mány dok to rá nak,
a Bu da pes ti Mû sza ki Fõ is ko la rek to rá nak, egye te mi ta ná -
rá nak,

nagy kö zön ség si ker nek ör ven dõ, az igé nyes könnyû ze -
ne va la mennyi spekt ru mát át öle lõ több év ti ze des szö veg -
írói mun kás sá ga el is me ré se ként

S. Nagy Ist ván dal szö veg író nak,

ered mé nyes ku ta tói és ok ta tó mun ká já ért, a fi zi kai
 ismeretek nép sze rû sí té sé ért, va la mint az egye te mi és or -
szá gos szin tû tu do má nyos tes tü le tek ben vég zett szak mai-
köz éle ti te vé keny sé ge el is me ré se ként

Sza bó Gá bor nak, a fi zi kai tu do mány dok to rá nak, az
MTA le ve le zõ tag já nak, a Sze ge di Tu do mány egye tem
Op ti kai és Kvan tum elekt ro ni kai Tan szék egye te mi ta ná rá -
nak,

há rom év ti ze des mû vé szi al ko tó mun ká ja, mû vé szet pe -
da gó gi ai te vé keny sé ge el is me ré se ként

Szir tes Já nos Mun ká csy Mi hály-dí jas kép zõ mû vész -
nek, a Mo holy-Nagy Mû vé sze ti Egye tem egye te mi taná -
rának,

a víz gaz dál ko dás te rü le tén vég zett, nem zet kö zi leg is
nagy ra be csült szak mai, ok ta tói, tu do má nyos, pub li ká ci ós
és tu do mány szer ve zõi te vé keny sé gé ért

dr. Szöl lõ si-Nagy And rás víz épí tõ mér nök nek, az MTA
dok to rá nak, az ENSZ Ok ta tá si, Tu do má nyos és Kul tu rá lis
Szer ve ze te (UNESCO) Ter mé szet tu do má nyi Szek tor fõ -
igaz ga tó-he lyet te sé nek, a Víz tu do má nyok Osz tá lya igaz -
ga tó já nak, a Nem zet kö zi Hid ro ló gi ai Prog ram tit ká rá nak,

a kis- és kö zép vál lal ko zá sok ér de ke i nek vé del mé ben
vég zett mun kás sá ga, kö zel négy év ti ze des köz éle ti te vé -
keny sé ge el is me ré se ként

Szûcs György nek, az Ipar tes tü le tek Or szá gos Szövet -
sége el nö ké nek,

Ma gyar or szág ener gia el lá tá sá nak biz ton sá gá ért – a ha -
zai lig nit bá zis ra ala po zott vil la mos ener gia ter me lés fej -
lesz té sé ben, irá nyí tá sá ban és ha té kony mû köd te té sé ben –
vég zett in no va tív mun kás sá ga, szak mai-köz éle ti te vé -
keny sé ge el is me ré se ként

dr. Va las ka Jó zsef Eöt vös Lo ránd-dí jas vil la mos mér -
nök nek, a Mát rai Erõ mû Zrt. Igaz ga tó ság el nö ké nek,

a ha zai prog ra mo zás el mé le ti is ko la meg ala po zá sá ért,
nem zet kö zi leg is el is mert tu do má nyos, ku ta tá si, ok ta tói és
ve ze tõi te vé keny sé ge el is me ré se ként

dr. Var ga Lász ló nak, a ma te ma ti kai tu do mány dok to rá -
nak, az Eöt vös Lo ránd Tu do mány egye tem In for ma ti kai
Kar nyu gal ma zott egye te mi ta ná rá nak, pro fes sor eme ri tus -
nak,

az al ter na tív is ko lák meg ho no sí tá sa, a Kincs ke re sõ
 Iskola meg nyi tá sa, va la mint a gyer mek köz pon tú szem lé let 
köz ok ta tás ban tör té nõ meg ho no sí tá sa ér de ké ben vég zett
te vé keny sé ge el is me ré se ként
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Wink ler Már tá nak, a Beth len Gá bor Ál ta lá nos Is ko la
és Új re ál Gim ná zi um, Kincs ke re sõ Tag is ko la pe da gó gi ai
ve ze tõ jé nek a

MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI ÉRDEMREND
TISZTIKERESZTJE

polgári tagozata;

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

dr. Bán he gyi Gá bor dan dár tá bor nok nak, a Ka to nai
 Fõügyészség, Ka to nai Ügyek Fõ osz tá lya fõ osz tály ve ze tõ -
jé nek,

be osz tá sa i ban hu za mos idõn át vég zett mun kás sá ga el -
is me ré se ként

dr. Ha mar Fe renc nyu gal ma zott ve zér õr nagy nak, a MK 
Ka to nai Biz ton sá gi Hi va tal fõ igaz ga tó ope ra tív he lyet te -
sé nek,

Ko csis Ist ván dan dár tá bor nok nak, a Hon vé del mi Mi -
nisz té ri um Mi nisz te ri Ka bi net ta nács adó já nak,

be osz tá sa i ban hu za mos idõn át vég zett ered mé nyes
mun ká ja el is me ré se ként

Papp Ká roly rend õr dan dár tá bor nok nak, a Ké szen lé ti
Rend õr ség pa rancs no ká nak a

MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI ÉRDEMREND
TISZTIKERESZTJE

katonai tagozata;

a bu dai ter mál karsz ton több év ti ze de foly ta tott bar lang -
fel tá rá sok ve ze té sé ért, va la mint a bar lan gok vé del me,
meg õr zé se ér de ké ben vég zett mun kás sá gá ért, to váb bá
a Ma gyar Bar lan gi Men tõ szol gá lat ri asz tás ve ze tõ je ként
vég zett élet men tõ te vé keny sé gé ért

Adam kó Pé ter bar lang ku ta tó nak, a Ma gyar Bar lan gi
Men tõ szol gá lat ri asz tás ve ze tõ jé nek,

a tár sa da lom biz to sí tás pénz ügyi alap ja i nak sza bá lyo zá -
sa, kor sze rû sí té se te rén vég zett két év ti ze des mun kás sá ga
el is me ré se ként

Ágos ton Gab ri el lá nak, a Pénz ügy mi nisz té ri um Tár sa -
dal mi Köz ki adá sok Fõ osz tá lya fõ osz tály ve ze tõ-he lyet te -
sé nek,

az ok ta tás és az esély egyen lõ ség te rü le tén vég zett ku ta -
tó mun ká já ért, va la mint az Ok ta tás és Gyer mek esély
 Kerekasztal mun ká já ban vég zett te vé keny sé gé ért

Árok An tal pe da gó gus nak, új ság író nak, a Pe da gó gu sok
Lap ja fõ szer kesz tõ jé nek,

dr. Csa pó Be nõ nek, a ne ve lés tu do mány dok to rá nak, a
Sze ge di Tu do mány egye tem tan szék ve ze tõ egye te mi ta ná -
rá nak,

dr. Kert esi Gá bor nak, a köz gaz da ság tu do mány 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,

dr. Lan nert Ju dit nak, a TÁRKI-TUDOK Tu dás me -
nedzs ment és Oka tás ku ta tó Köz pont Zrt. ve zér igaz ga tó já -
nak,

Nagy Jó zsef nek, a ne ve lés tu do mány dok to rá nak, a
 Szegedi Tu do mány egye tem nyu gal ma zott egye te mi ta ná -
rá nak,

Var ga Jú li á nak, a Bu da pes ti Cor vi nus Egye tem egye te -
mi do cen sé nek,

sok ol da lú mû vé szet el mé le ti és kri ti ku si, va la mint vé le -
mény for má ló köz írói te vé keny sé ge el is me ré se ként

Ba bar czy Esz ter kri ti kus nak, esszé is tá nak, mû vé szet -
tör té nész nek, mû for dí tó nak,

a ma gyar er dõk mi nõ sé gé nek meg õr zé se és fej lesz té se
ér de ké ben vég zett mun kás sá ga el is me ré se ként

Bar kó czi Ist ván nak, a SEFAG Er dé sze ti és Fa ipa ri Zrt.
ve zér igaz ga tó já nak,

az ég haj lat vál to zás tér sé günk ben vár ha tó kli ma ti kus
kö vet kez mé nye i vel össze füg gõ – ha tá ra in kon túl is szá -
mon tar tott – tu do má nyos ku ta tói, pub li ká ci ós és ok ta tói
mun kás sá ga el is me ré se ként

dr. Bart holy Ju dit nak, a föld rajz tu do mány dok to rá nak,
az Eöt vös Lo ránd Tu do mány egye tem Me te o ro ló gi ai Tan -
szék tan szék ve ze tõ egye te mi ta ná rá nak,

több év ti ze des al ko tó mun kás sá gá ért, az ún. szent end rei
fes té szet mél tó rep re zen tá lá sá ért

Bartl Jó zsef Mun ká csy Mi hály-dí jas fes tõ mû vész nek,

be osz tá sa i ban hu za mos idõn át vég zett mun kás sá ga el -
is me ré se ként

dr. Ba zsó Pé ter nek, a Hon vé del mi Mi nisz té ri um Ál la mi 
Egész ség ügyi Köz pont, Fõ igaz ga tó ság or vos igaz ga tó já -
nak,

Bocs kai Ist ván nak, a Hon vé del mi Mi nisz té ri um Kom -
mu ni ká ci ós és To bor zó Fõ osz tály fõ osz tály ve ze tõ jé nek,

több év ti ze des sok ol da lú, ma ra dan dó él ményt nyúj tó
mû vé szi mun kás sá ga el is me ré se ként

Ben cze Ilo na Já szai Ma ri-dí jas szín mû vész nek,
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a köz ok ta tás pénz ügyi fi nan szí ro zá sa ér de ké ben vég zett 
te vé keny sé ge el is me ré se ként 

Ben cze Pé ter Bar na bás né nak, a Pénz ügy mi nisz té ri um
Ön kor mány za ti-Te rü let fej lesz té si és Ag rár gaz dál ko dá si
Fõ osz tály szak mai fõ ta nács adó já nak,

a szak kép zés, a fel nõtt kép zés és a fog lal koz ta tás po li ti ka 
te rü le tén kö zel négy év ti ze den át vég zett mun ká ja el is me -
ré se ként

dr. Bi ha ry Pál nak, a Bu da pes ti Mun ka erõ pi a ci In ter -
ven ci ós Köz pont igaz ga tó já nak,

a pénz ügyi-gaz da sá gi el len õr zés ben vég zett mun ká ja
el is me ré se ként

Bit tó Zol tán Ló ránt nak, az Ál la mi Szám ve võ szék
 Államháztartás Köz pon ti Szint jét El len õr zõ Igaz ga tó ság
osz tály ve ze tõ jé nek,

a he lyi kis kö zös sé gek ön szer ve zõ dé se és a ci vil tár sa da -
lom mû kö dé se ér de ké ben vég zett te vé keny sé ge el is me ré -
se ként

dr. Brú szel Lász ló ügy véd nek,

a fõ vá ros biz ton sá gos gáz szol gál ta tá sá nak meg te rem té -
se és biz to sí tá sa ér de ké ben vég zett több év ti ze des te vé -
keny sé ge el is me ré se ként

Csal ló kö zi Zol tán nak, a FÕGÁZ Föld gáz el osz tá si Kft.
há ló za ti igaz ga tó já nak,

a vil la mos ener gia-ipar fej lesz té se te rü le tén vég zett ki -
emel ke dõ mun ká ja el is me ré se ként

Cser pák Já nos nak, a Ma gyar Ke res ke del mi En ge dé lye -
zé si Hi va tal Deb re ce ni Mé rés ügyi és Mû sza ki Biz ton sá gi
Ha tó ság igaz ga tó já nak,

ki emel ke dõ gyó gyí tó, tu do má nyos, ku ta tói, ok ta tó,
egye tem ve ze tõi és szak mai-köz éle ti te vé keny sé ge el is me -
ré se ként

dr. Csi ba Lász ló nak, az or vos tu do mány dok to rá nak, a
Deb re ce ni Egye tem Or vos- és Egész ség tu do mány Cent -
rum Ál ta lá nos Or vos tu do má nyi Kar Ne u ro ló gi ai Kli ni ka
igaz ga tó já nak, egye te mi ta nár nak,

ki emel ke dõ ren de zõi és tár su lat épí tõ mun ká já ért, szak -
mai-köz éle ti te vé keny sé gé ért

Csiz ma dia Ti bor Já szai Ma ri-dí jas fõ ren de zõ nek, az
egri Gár do nyi Géza Szín ház igaz ga tó já nak,

a nõk és az idõs ko rú ak ér dek vé del me ér de ké ben vég zett 
több év ti ze des mun kás sá ga el is me ré se ként

Czer ván Már ton né dr.-nak, a Ma gyar Szak szer ve ze tek
Or szá gos Szö vet sé ge Nyug dí jas Szö vet ség vá laszt má nyi
el nö ké nek,

a ha zai épí té szet tör té ne ti ku ta tás, az el mé le ti és gya kor -
la ti mû em lék vé de lem te rén vég zett sok ol da lú mun kás sá ga
el is me ré se ként

Dá vid Fe renc nek, az MTA Mû vé szet tör té ne ti Ku ta tó in -
té zet tu do má nyos fõ mun ka tár sá nak,

sok ol da lú épí té sze ti mun kás sá gá ért, ok ta tói és ku ta tói
te vé keny sé ge el is me ré se ként

Déry At ti la Ybl Mik lós-dí jas épí tész mér nök nek,

ne gyed szá za dos mû vé szi pá lya fu tá sá ért, nagy si ker nek
ör ven dõ ze nés és pró zai ala kí tá sa i ért

Dé tár Eni kõ nek, a Ma dách Szín ház Dé ry né-dí jas szín -
mû vé szé nek,

a szo ci á lis, mun ka ügyi és gyer mek vé del mi te rü le ten öt
év ti ze den át vég zett pél da ér té kû mun kás sá ga el is me ré se -
ként

dr. Do bos Lász ló nak, a Mis kol ci Egye tem Fel nõtt kép -
zé si Re gi o ná lis Köz pont pro jekt me ne dzse ré nek,

a fú vós-kar nagy kép zés ben vég zett ne gyed szá za dos
mun ká ja, mû vé szi és szak mai-köz éle ti te vé keny sé ge el is -
me ré se ként

Do hos Lász ló Liszt Fe renc-dí jas kar nagy nak, nyu gal -
ma zott fõ kar mes ter nek, a Ma gyar Fú vós ze nei Szö vet ség
el nö ké nek,

az épí té sze ti ér té kek, va la mint a mû em lék vé de lem te rü -
le tén vég zett ter ve zõi mun kás sá ga el is me ré se ként

Dra go nits Ta más Ybl Mik lós-dí jas épí tész mér nök nek,

ki emel ke dõ köz éle ti, a ma gyar dip lo má ci át is se gí tõ te -
vé keny sé ge el is me ré se ként

Elek F. Ist ván nak, az Elek Tisz te let be li Kon zu li Ala pít -
vány fõ ku rá to rá nak,

több év ti ze des elõ adó mû vé szi, ok ta tói, va la mint a jazz-
mû fajt nép sze rû sí tõ, sok ol da lú is me ret ter jesz tõ te vé keny -
sé ge el is me ré se ként

Fri ed rich Ká roly jazz mu zsi kus nak, ze ne szer zõ nek, a
Liszt Fe renc Ze ne mû vé sze ti Egye tem Jazz Tan szék ta ná -
rá nak,
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a pénz ügyi el len õr zés in for ma ti kai fej lesz té sé ben vég -
zett mun ká ja el is me ré se ként

Fü löp Ist ván né nak, az Ál la mi Szám ve võ szék Szer ve -
zet irá nyí tá si és Mû köd te té si Igaz ga tó ság fõ cso port fõ nök-
he lyet te sé nek,

ki vá ló mû for dí tá sai, iro dal mi élet pá lyá ja el is me ré se ként

Gal gó czi Ár pád nak, Jó zsef At ti la-dí jas köl tõ nek, mû -
for dí tó nak,

ki emel ke dõ gyó gyí tó, tu do má nyos és szak mai köz éle ti
te vé keny sé ge, az or vos to vább kép zés ér de ké ben vég zett
mun ká ja el is me ré se ként

dr. Ga lus ka Lász ló nak, az or vos tu do mány kan di dá tu sá -
nak, a Deb re ce ni Egye tem Or vos- és Egész ség tu do má nyi
Cent rum Ál ta lá nos Or vos tu do má nyi Kar egye te mi ta ná rá -
nak, a Nuk le á ris Me di ci na In té zet igaz ga tó já nak,

sok ol da lú iro dal mi mun kás sá ga el is me ré se ként

Ga ra czi Lász ló Jó zsef At ti la-dí jas író nak,

a dif fe ren ci ál egyen le tek el mé le te te rü le tén vég zett,
nem zet kö zi leg is el is mert, tu do má nyos mun kás sá ga, va la -
mint ok ta tói és ve ze tõi te vé keny sé ge el is me ré se ként

dr. Gyõ ri Ist ván nak, a ma te ma ti kai tu do mány dok to rá -
nak, a Pan non Egye tem Mû sza ki In for ma ti kai Kar Ma te -
ma ti kai és Szá mí tás tech ni kai Tan szék tan szék ve ze tõ
egye te mi ta ná rá nak,

a mun ka tu do má nyi tan tár gyak ok ta tá sá nak ha zai meg ho -
no sí tá sa, gya kor la ti ok ta tá sa, fej lesz té se ér de ké ben vég zett
sok ol da lú mun kás sá ga, ok ta tói te vé keny sé ge el is me ré se ként

dr. Ha jós Lász ló nak, a me zõ gaz da sá gi tu do mány kan di -
dá tu sá nak, a Szent Ist ván Egye tem Gaz da ság- és Tár sa da -
lom tu do má nyi Kar Nyel vi és Ta nár kép zõ In té zet igaz ga tó -
já nak, dé kán he lyet tes nek, egye te mi ta nár nak,

a gaz da sá gi elõ re jel zé sek rend sze ré nek ki ala kí tá sa és a
vál to zó gaz da sá gi hely ze tet figye lembe vevõ elõ re jel zé sek 
és gaz da ság po li ti kai ja vas la tok ké szí té se te rén vég zett
több év ti ze des mun ká ja el is me ré se ként

dr. Ha rasz ti Ka ta lin nak, a Pénz ügy mi nisz té ri um Gaz -
da ság po li ti kai Fõ osz tá lya fõ osz tály ve ze tõ jé nek,

kül ügyi élet pá lyá ja, kon zu li, ál lam pol gár sá gi és nem -
zet kö zi jogi kér dé sek kel össze füg gõ pub li ká ci ós és ok ta tói 
te vé keny sé ge el is me ré se ként

dr. Har gi tai Jó zsef nek, a Kül ügy mi nisz té ri um nyu gal -
ma zott dip lo ma tá já nak,

az ókor tu do mány, va la mint az eu ró pai kul tú ra klasszi -
kus an tik vi tá sá ból szár ma zó ha gyo má nya i nak ku ta tá sa

 terén vég zett fél év szá za dos, nem zet kö zi leg is el is mert
 kutatói, tu do má nyos és köz éle ti te vé keny sé gé ért

dr. Ha vas Lász ló nak, a nyelv tu do mány dok to rá nak, a
Deb re ce ni Egye tem Böl csé szet tu do má nyi Kar Klasszi ka-
fi lo ló gi ai Tan szék egye te mi ta ná rá nak,

nagy nép sze rû ség nek ör ven dõ elõ adó mû vé szi, va la mint 
ok ta tói mun ká ja el is me ré se ként

Hor gas Esz ter fu vo la mû vész nek, a We i ner Leó Ze ne -
mû vé sze ti Szak kö zép is ko la Fa fú vós Tan szak tan szak ve -
ze tõ jé nek,

a fel sõ ok ta tá si ide gen nyel vû kép zés el in dí tá sá ért, a ma -
gyar fel sõ ok ta tás szín vo na la nem zet kö zi hír ne vé nek öreg -
bí té se ér de ké ben vég zett te vé keny sé ge el is me ré se ként

dr. Hor váth At ti lá nak, a Col le ge In ter na ti o nal fõ igaz ga -
tó já nak,

a csa tor ná zá si, szenny víz tisz tí tá si, szenny víz iszap ke -
ze lé si te rü le ten vég zett öt év ti ze des ál lam igaz ga tá si, mér -
nö ki és ok ta tói te vé keny sé ge el is me ré se ként

dr. Ju hász End ré nek, a volt Köz le ke dé si, Hír köz lé si és
Víz ügyi Mi nisz té ri um nyu gal ma zott mun ka tár sá nak,
 vízügyi szak em ber nek, épí tõ mér nök nek, a mû sza ki tu do -
mány kan di dá tu sá nak, cím ze tes egye te mi do cens nek,

je len tõs szak mai és ka ri ta tív te vé keny sé get foly ta tó ci -
vil szer ve ze tek lét re ho zá sá ban és mû köd te té sé ben, va la -
mint a ci vil tár sa dal mi kap cso la tok épí té sé ben vég zett
mun kás sá ga el is me ré se ként

dr. Karl Im ré nek, a Ma gyar Vil la mos Mû vek Zrt. stra té -
gi ai ve zér igaz ga tó-he lyet te sé nek,

az ás vá nyi nyers anya gok ki ter me lés-fej lesz té sé vel
össze füg gõ, több mint ne gyed szá za dos, ha zai és nem zet -
kö zi szak mai mun kás sá ga, ál lam igaz ga tá si és bá nyá sza ti-
köz éle ti te vé keny sé ge el is me ré se ként

dr. Ka to na Gá bor nak, a Ma gyar Bá nyá sza ti és Föld ta ni
Hi va tal el nök he lyet te sé nek,

a mun ka ügyi szer ve zet mû kö dé se és mû köd te té se ér de -
ké ben vég zett te vé keny sé ge el is me ré se ként

Kiss Amb rus nak, a Nyu gat-du nán tú li Re gi o ná lis Mun -
ka ügyi Köz pont fõ igaz ga tó já nak,

az egye te mi dok to ri kép zés te rü le tén kö zel két év ti ze de
vég zett ered mé nyes szer ve zõi, va la mint ve ze tõi te vé keny -
sé ge el is me ré se ként

dr. Klu ko vits La jos nak, a ma te ma ti kai tu do mány kan di -
dá tu sá nak, a Sze ge di Tu do mány egye tem Dok to ri In té zet
igaz ga tó já nak,
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a fo gat haj tó sport – kü lö nö sen a Kin csem Lo vas park
fel épí té se – te rén vég zett sok ol da lú mun kás sá ga, tá mo ga tó 
te vé keny sé ge el is me ré se ként

Ko csi Já nos nak, Nagy ká ta Vá ros pol gár mes te ré nek,

az ok ta tó mun ka szer ve zé sét, a fõ is ko la mû kö dé sét se -
gí tõ te vé keny sé gé ért, va la mint eti kai ku ta tá sa i ért, ok ta tói
mun ká já ért

dr. Kon csos Fe renc nek, az Esz ter há zy Ká roly Fõ is ko la
fõ tit ká rá nak, fõ is ko lai do cens nek,

az in for ma ti kai fel sõ ok ta tás ban be töl tött sze re pé ért, az
in for ma ti kai ok ta tás fej lesz té se ér de ké ben vég zett te vé -
keny sé ge el is me ré se ként

dr. Koz ma Lász ló nak, a ma te ma ti kai tu do mány kan di -
dá tu sá nak, az Eöt vös Lo ránd Tu do mány egye tem In for ma -
ti kai Kar dé kán já nak, egye te mi do cens nek,

a ma gyar fel sõ ok ta tás és a mér nök kép zés ér de ké ben
vég zett te vé keny sé ge, ok ta tói mun ká ja el is me ré se ként

dr. Ku kai Ti bor nak, a Pé csi Tu do mány egye tem Pol lack
Mi hály Mû sza ki Fõ is ko lai Kar fõ is ko lai ta ná rá nak,

re a lis ta ha gyo má nyok ra épü lõ több mint négy év ti ze des
mû vé szi al ko tó mun kás sá ga el is me ré se ként

Ku tas Lász ló szob rász mû vész nek,

a fo gyasz tók ma gas szín vo na lú ki szol gá lá sa, a föld gáz -
el lá tás biz ton sá gá nak to váb bi nö ve lé se ér de ké ben vég zett
sok ol da lú, nem zet kö zi leg is nagy ra be csült mun kás sá ga
el is me ré se ként

dr. La czó Sán dor nak, az Ég áz-Dé gáz Zrt. ál ta lá nos ve -
zér igaz ga tó já nak,

a bu dai ter mál karszt bar lang ja i nak fel tá ró ku ta tá sa,
 tudományos vizs gá la ta és vé del me te rén vég zett két és fél
év ti ze des sok ol da lú mun kás sá ga el is me ré se ként

dr. Le él-Ös sy Sza bolcs ge o ló gus nak, a föld tu do mány
kan di dá tu sá nak, az Eöt vös Lo ránd Tu do mány egye tem
TTK Föld rajz- és Föld tu do má nyi In té zet egye te mi do cen -
sé nek,

a ma gyar or szá gi tu do mány-, tech no ló gia- és in no vá ció -
po li ti ka elõ moz dí tá sá ban, va la mint a re gi o ná lis innová -
ciós rend szer ki ala kí tá sá ban el ért ered mé nye i ért

dr. Lip pé nyi Ti va dar nak, a Nem ze ti Ku ta tá si és Tech no -
ló gi ai Hi va tal re gi o ná lis el nök he lyet te sé nek,

kö zel négy év ti ze des is ko la te rem tõ ok ta tá si és tu do má -
nyos mun ká ja, ve ze tõi te vé keny sé ge el is me ré se ként

dr. Már kus Bé lá nak, a mû sza ki tu do mány kan di dá tu sá -
nak, a Nyu gat-ma gyar or szá gi Egye tem Geo in for ma ti kai
Kar egye te mi ta ná rá nak, in té zet igaz ga tó nak,

a ha zai ker té szek ér dek kép vi se le te meg szer ve zé se ér de -
ké ben vég zett mun ká ja el is me ré se ként

dr. Már tonf fy Bé lá nak, a Fru it Veb, Ma gyar Zöld ség-
Gyü mölcs Szak ma kö zi Szer ve zet és Ter mék ta nács ügy ve -
ze tõ igaz ga tó já nak,

az eve zõs sport, a vá lo ga tott spor to lók ered mé nyes sé ge
ér de ké ben vég zett kö zel öt év ti ze des ki ma gas ló te vé keny -
sé ge, va la mint spor to lói pá lya fu tá sa el is me ré se ként

Me lis Zol tán La jos nak, a Ma gyar Eve zõs Szö vet ség
szö vet sé gi ka pi tá nyá nak,

a köz szfé ra új, de mok ra ti kus ér dek egyez te té si struk tú -
rá já nak ki ala kí tá sa, a kor mány és a köz tiszt vi se lõi szak -
szer ve ze tek kö zöt ti fo lya ma tos pár be széd és a mun ka he lyi 
béke fenn tar tá sa ér de ké ben vég zett te vé keny sé ge el is me -
ré se ként

Mi chal kó Pé ter nek, a Köz szol gá la ti Szak szer ve ze tek
Szö vet sé ge el nö ké nek,

az EGIS Gyógy szer gyár ban – il let ve jog elõ de i nél – el -
töl tött szak mai pá lya fu tá sá ért, sok irá nyú, a ver seny ké pes -
sé get és a ter me lés szín vo na lát nö ve lõ ve ze tõi te vé keny sé -
ge el is me ré se ként

Mi há lyi György nek, az EGIS Gyógy szer gyár Nyrt. nyu -
gal ma zott ve zér igaz ga tó-he lyet te sé nek,

Izsák vá ros te le pü lés fej lesz té se ér de ké ben vég zett te vé -
keny sé ge el is me ré se ként

Mon dok Jó zsef nek, Izsák Vá ros pol gár mes te ré nek,

több év ti ze des ok ta tói, tu do má nyos, ku ta tói és szak -
mai-köz éle ti te vé keny sé ge el is me ré se ként

dr. Mó dis Lász ló nak, az or vos tu do mány dok to rá nak, a
Deb re ce ni Egye tem Or vos- és Egész ség tu do mány Cent -
rum Ál ta lá nos Or vos tu do má nyi Kar Ana tó mi ai, Szö vet- és 
Fej lõ dés ta ni In té zet egye te mi ta ná rá nak,

öt év ti ze des, a ha zai és a nem zet kö zi test ne ve lé si és
sport élet ben ta nár ként, tu do má nyos ku ta tó ként és sport ve -
ze tõ ként vég zett te vé keny sé ge el is me ré se ként

dr. Mó nus And rás Já nos mes ter edzõ nek, a Ma gyar
Sport tu do má nyi Tár sa ság fõ tit ká rá nak,

több év ti ze des tu do má nyos, ok ta tói, ku ta tói és tu do má -
nyos-köz éle ti mun kás sá ga el is me ré se ként

dr. Mó zes Mi hály nak, a tör té ne lem tu do mány kan di dá -
tu sá nak, az Esz ter há zy Ká roly Fõ is ko la dé kán já nak, a
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 Modernkori Ma gyar Tör té ne lem Tan szék tan szék ve ze tõ
egye te mi ta ná rá nak,

a szó ra ko za tó szín ház több év ti ze des kép vi se le té ért,
nagy kö zön ség si ker nek ör ven dõ ala kí tá sa i ért, mû so ra i ért

Nyer tes Zsu zsá nak, a Cent rál Szín pad szín mû vé szé nek,

több mint hat év ti ze des gyó gyí tói és ku ta tói mun kás sá -
ga el is me ré se ként

dr. Or mos Je nõ nek, az or vos tu do mány dok to rá nak, a
Sze ge di Tu do mány egye tem Ál ta lá nos Or vos tu do má nyi
Kar Pat ho ló gi ai In té zet nyu gal ma zott egye te mi ta ná rá nak,
pro fes sor eme ri tus nak,

a 2008. évi Pe kin gi Olim pi án el ért má so dik he lye zé se
el is me ré se ként

Pars Krisz ti án ka la pács ve tõ nek,

pél da ér té kû tör té ne ti-nép raj zi ku ta tá sa i ért, a ma gyar
mú ze um ügy szol gá la tá ban vég zett több év ti ze des tu do má -
nyos és ve ze tõi te vé keny sé gé ért

dr. Pe ter csák Ti va dar nak, a nép rajz tu do mány dok to rá -
nak, a He ves Me gyei Mú ze u mi Szer ve zet nyu gal ma zott
igaz ga tó já nak, az Esz ter há zy Ká roly Fõ is ko la cím ze tes
 fõiskolai ta ná rá nak,

az össze ha son lí tó jog te rü le tén vég zett több év ti ze des,
ha tá ra in kon túl is szá mon tar tott tu do má nyos mun kás sá ga
el is me ré se ként

dr. Pé te ri Zol tán nak, az ál lam- és jog tu do mány kan di -
dá tu sá nak, az MTA Jog tu do má nyi In té zet tu do má nyos
 tanácsadójának,

a ma gyar sza ba dal mi ha tó sá gi te vé keny ség mód szer ta ni 
és mi nõ sé gi fej lesz té sé ben, va la mint az ipar jog vé del mi
kul tú ra szol gá la tá ban vég zett mun kás sá ga el is me ré se ként

Pos te i ner né Tol di Már tá nak, a Ma gyar Sza ba dal mi
 Hivatal mû sza ki el nök he lyet te sé nek,

nem zet kö zi leg is el is mert tu do má nyos mun kás sá ga,
több év ti ze des ok ta tói te vé keny sé ge el is me ré se ként

dr. Ra dics Lász ló nak, a me zõ gaz da sá gi tu do mány kan -
di dá tu sá nak, a Bu da pes ti Cor vi nus Egye tem Kertészet -
tudományi Kar Öko ló gia és Fenn tart ha tó Gaz dál ko dá si
Rend sze rek Tan szék tan szék ve ze tõ egye te mi ta ná rá nak,

nagy sza bá sú ál la mi fej lesz té sek meg va ló sí tá sa ér de ké -
ben vég zett sok irá nyú te vé keny sé ge el is me ré se ként

Re mé nyik Kál mán nak, a Nem ze ti Inf ra struk tú ra Fej -
lesz tõ Zrt. el nök-ve zér igaz ga tó já nak,

az ága za ti ér dek egyez te tés mai rend sze ré nek ki ala kí tá -
sá ért, több év ti ze des ér dek vé del mi te vé keny sé ge el is me ré -
se ként

dr. Sál ing Jó zsef köz gaz dász nak, a Ke res ke del mi Al -
kal ma zot tak Szak szer ve ze te el nö ké nek,

mû vé szi mun kás sá ga, va la mint több év ti ze des mû vé -
szet pe da gó gi ai te vé keny sé ge el is me ré se ként

Se bes tény Ka ta lin nak, a Ma gyar Tánc mû vé sze ti Fõ is -
ko la fõ is ko lai ta ná rá nak, Liszt Fe renc-dí jas ba lett mû vész -
nek, Ér de mes Mû vész nek,

a nem ze ti va gyon ke ze lé se és ma gá no sí tá sa ér de ké ben
vég zett mun ká ja el is me ré se ként

Som ku ti Ist ván nak, a Ma gyar Nem ze ti Va gyon ke ze lõ
Zrt. ve zér igaz ga tó-he lyet te sé nek,

az ál lat egész ség ügy te rü le tén vég zett ku ta tói és ve ze tõi
mun ká ja el is me ré se ként

dr. Soós Ti bor nak, az ál lat or vos tu do mány kan di dá tu sá -
nak, a Me zõ gaz da sá gi Szak igaz ga tá si Hi va tal Köz pont,
Ál lat gyó gyá sza ti Ter mé kek Igaz ga tó sá ga nyu gal ma zott
igaz ga tó-fõ ál lat or vo sá nak,

a bio ko or di ná ci ós ké mi ai ku ta tá sok kez de mé nye zé sé ért 
és meg ala po zá sá ért, va la mint nem zet kö zi leg is szá mon
tar tott tu do má nyos, szak mai-köz éle ti és ok ta tói te vé keny -
sé ge el is me ré se ként

dr. Spe i er Gá bor nak, a ké mi ai tu do mány dok to rá nak, a
Pan non Egye tem Mér nö ki Kar Ké mi ai In té zet, Szer ves
Ké mia In té ze ti Tan szék egye te mi ta ná rá nak,

a jár mû ipar te rén vég zett több év ti ze des ku ta tó, fej lesz -
tõ és ok ta tói te vé keny sé ge el is me ré se ként

dr. Stu kovsz ky Zsolt gé pész mér nök nek, a Bu da pes ti
Mû sza ki és Gaz da ság tu do má nyi Egye tem Köz le ke dés -
mér nö ki Kar, Gép jár mû Tan szék tu do má nyos mun ka tár sá -
nak,

a nuk le á ris fi zi ka ok ta tá sa te rén vég zett ered mé nyes és
sok ol da lú mun kás sá ga, szak mai-köz éle ti te vé keny sé ge el -
is me ré se ként

dr. Sü kösd Csa bá nak, a fi zi kai tu do mány kan di dá tu sá -
nak, a Bu da pes ti Mû sza ki és Gaz da ság tu do má nyi Egye -
tem Ter mé szet tu do má nyi Kar Nuk le á ris Tech ni kai In té zet
tan szék ve ze tõ egye te mi do cen sé nek,

ered mé nyes ku ta tói és tu do má nyos mun kás sá ga el is me -
ré se ként

Sz. Bíró Zol tán nak, az MTA Tör té net tu do má nyi In té zet
Ru szisz ti kai In té ze te tu do má nyos fõ mun ka tár sá nak,
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a mun ka erõ pi a ci sze rep lõk együtt mû kö dé sé nek ki ala kí -
tá sa, a re gi o ná lis szer ve ze ti rend szer hu mán- és inf ra struk -
tu rá lis fel té te le i nek meg te rem té se ér de ké ben vég zett te vé -
keny sé ge el is me ré se ként

Sza bó Jó zsef nek, az Észak-ma gyar or szá gi Re gi o ná lis
Mun ka ügyi Köz pont fõ igaz ga tó já nak,

az in for má ci ós tech no ló gi ák és a vál la la ti szer ve zet
 közötti köl csön ha tá sok ku ta tá sá ban el ért út tö rõ ered mé -
nye i ért, a köz gaz da ság ta ni kép zés mi nõ sé gét eme lõ, ér té -
ket te rem tõ te vé keny sé gé ért

dr. Sza bó Ka ta lin nak, a köz gaz da ság tu do mány dok to rá -
nak, a Bu da pes ti Cor vi nus Egye tem Köz gaz da ság tu do má -
nyi Kar Össze ha son lí tó Gaz da ság tan Tan szék egye te mi
 tanárának,

több év ti ze des, a sport te rü le tén vég zett 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 La jos nak, a ne ve lés 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
 Intézet, Test ne ve lé si és Sport mú ze um igaz ga tó já nak, cím -
ze tes egye te mi do cens nek,

a ma gyar tár sa da lom-nép raj zi ku ta tá sok alap ja i nak le ra -
ká sá ért, a ma gyar nép rajz tu do mány te rü le tén vég zett mun -
kás sá gá ért

dr. Sza bó Lász ló nak, a nép rajz tu do mány dok to rá nak, a
Jász-Nagy kun-Szol nok Me gyei Mú ze u mok Igaz ga tó sá ga
nyu gal ma zott osz tály ve ze tõ jé nek, nyu gal ma zott egye te mi 
ta nár nak,

ered mé nyes szak mai és ve ze tõi te vé keny sé gé ért, szak -
mai-köz éle ti mun kás sá ga el is me ré se ként

Sza bó Zsolt né nak, a Szent Ist ván Egye tem Ál lat or vos-
tu do má nyi Kar Könyv tá ra fõ igaz ga tó já nak,

ba lett sze re pek em lé ke ze tes meg for má lá sá ért, ko re og rá -
fu si és mû vé szet pe da gó gi ai te vé keny sé ge el is me ré se ként

Sza kály György nek, a Ma gyar Ál la mi Ope ra ház Kos -
suth-dí jas ba lett mû vé szé nek, a Ma gyar Tánc mû vé sze ti
Fõ is ko la in té zet igaz ga tó já nak, Ki vá ló Mû vész nek,

az Es ter há zy kincs tár anya gá nak és tör té ne té nek fel dol -
go zá sá ért, sok ol da lú tu do má nyos és ku ta tói mun kás sá ga
el is me ré se ként

dr. Szi lá gyi And rás mû vé szet tör té nész nek, az Ipar mû -
vé sze ti Mú ze um fõ ta ná cso sá nak,

a köz gaz da sá gi mû velt ség fej lesz té se ér de ké ben vég zett 
ok ta tói, pub li ká ci ós és ve ze tõ te vé keny sé ge el is me ré se -
ként

dr. Ta kács Im ré nek, a haj dú szo bosz lói Köz gaz da sá gi
Szak kö zép is ko la nyu gal ma zott igaz ga tó-he lyet te sé nek,

a jog- és ál lam böl cse le ti tan tárgy cso port korszerûsíté -
séért, tu do má nyos ku ta tói és ok ta tói mun kás sá ga el is me ré -
se ként

dr. Ta kács Pé ter nek, az ál lam- és jog tu do mány kan di dá -
tu sá nak, az Eöt vös Lo ránd Tu do mány egye tem Ál lam- és
Jog tu do má nyi Kar Ál lam- és Jog el mé le ti Tan szék egye te -
mi ta ná rá nak,

sok ol da lú kri ti ku si és iro da lom tör té né szi mun kás sá gá ért

dr. Tar ján Ta más nak, az iro da lom tu do mány kan di dá tu -
sá nak, Jó zsef At ti la-dí jas iro da lom tör té nész nek, kri ti kus -
nak,

So mogy me gye fog lal koz ta tá si stra té gi á já nak el ké szí té -
sé ért, a fog lal koz ta tá si le he tõ sé gek meg te rem té se ér de ké -
ben vég zett mun ká ja el is me ré se ként

dr. Tarr né dr. Tör zsök Pi ros ká nak, a Dél-du nán tú li
 Regionális Mun ka ügyi Köz pont Ka pos vá ri Ki ren delt sé ge
Szol gál ta tó Köz pont igaz ga tó já nak,

több év ti ze des iro dal mi élet pá lyá ja el is me ré se ként

Tóth Bál int Jó zsef At ti la-dí jas író nak, köl tõ nek, mû for -
dí tó nak,

sok ol da lú pe da gó gi ai, szak mai-köz éle ti te vé keny sé ge
el is me ré se ként

dr. Tren csé nyi Lász ló nak, a ne ve lés tu do mány kan di dá -
tu sá nak, a Ma gyar Pe da gó gi ai Tár sa ság ügy ve ze tõ el nö ké -
nek, az Eöt vös Lo ránd Tu do mány egye tem Al kal ma zott
Ne ve lés tu do má nyi Tan szék ve ze tõ jé nek, a dok to ri is ko la
ta ná rá nak,

több év ti ze des szak mai mun ká ja el is me ré se ként

Vaj da Már tá nak, a Ma gyar Szín há zi Tár sa ság ügyve -
zetõ tit ká rá nak,

kö zel há rom év ti ze des ered mé nyes köz szol gá la ti, ve ze -
tõi te vé keny sé ge el is me ré se ként

Var sá nyi Pé ter nek, a Szom bat he lyi Köz te rü let-fel ügye -
let igaz ga tó já nak,

a Ma gyar Ál lam kincs tár te vé keny sé gé ben a szer ve zet
meg ala ku lá sa óta vég zett szak mai, ve ze tõi te vé keny sé ge
el is me ré se ként

Vár fal vi Ist ván né nak, a Ma gyar Ál lam kincs tár fõ osz -
tály ve ze tõ jé nek,
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a karsz tok vizs gá la ta te rén vég zett tu do má nyos ku ta tó -
mun ká ja, ok ta tói és ve ze tõi te vé keny sé ge el is me ré se ként

dr. Ve ress Már ton nak, a föld rajz tu do mány dok to rá nak,
a Nyu gat-ma gyar or szá gi Egye tem Ter mé szet tu do má nyi
Fõ is ko lai Kar dé kán já nak, egye te mi ta nár nak, in té zet igaz -
ga tó nak,

az ér dek vé de lem te rü le tén vég zett több év ti ze des mun -
kás sá ga el is me ré se ként

Wit tich Ta más nak, a Nem ze ti Fo gyasz tó vé del mi Ha tó -
ság fõ igaz ga tó já nak,

kö zel négy év ti ze des, a szál lo da ipar ban vég zett te vé -
keny sé ge el is me ré se ként

Wos sa la György Ot tó nak, a Ra ma da Ho tel & Re sort
Lake Ba la ton ügy ve ze tõ igaz ga tó já nak,

az em ber i jo gok, ki e mel ten a nem ze ti és et ni kai ki sebb -
sé gi jo gok ér vé nye sü lé se ér de ké ben vég zett te vé keny sé ge
el is me ré se ként

Ze len ká né dr. Gyar ma ti Edit nek, az Egyen lõ Bá nás mód
Ha tó ság fõ osz tály ve ze tõ jé nek a

MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI ÉRDEMREND
LOVAGKERESZTJE

polgári tagozata;

be osz tá sa i ban hu za mos idõn át vég zett ered mé nyes
mun ká ja el is me ré se ként

Ba lázs Pé ter bün te tés-vég re haj tá si ez re des nek, a Tol na
Me gyei Bün te tés-vég re haj tá si In té zet pa rancs no ká nak,

Dobó Fe renc rend õr ez re des nek, a Ba ra nya Me gyei
Rend õr-fõ ka pi tány ság Ren dé sze ti Igaz ga tó ság ren dé sze ti
igaz ga tó já nak (rend õrfõkapitány-helyettesnek),

dr. Hal mo si Zsolt rend õr dan dár tá bor nok nak, a Vas
 Megyei Rend õr-fõ ka pi tány ság me gyei rend õr fõ ka pi tá nyá -
nak,

Mol nár Mik lós rend õr ez re des nek, a Jász-Nagy kun-
Szol nok Me gyei Rend õr-fõ ka pi tány ság Ren dé sze ti Igaz -
ga tó ság ren dé sze ti igaz ga tó já nak,

dr. So czó Lász ló rend õr dan dár tá bor nok nak, a Tol na
Me gyei Rend õr-fõ ka pi tány ság me gyei rend õr fõ ka pi tá nyá -
nak,

dr. Ve rec kei Csa ba rend õr ez re des nek, a Bor sod-Aba új- 
Zemp lén Me gyei Rend õr-fõ ka pi tány ság fõ ka pi tá nyá nak,

be osz tá sa i ban hu za mos idõn át vég zett mun kás sá ga
 elismeréseként

dr. Bors Ist ván ez re des nek, a Hon vé del mi Mi nisz té ri um 
Jogi Fõ osz tály, Igaz ga tá si és Ügy fél szol gá la ti Osz tály osz -
tály ve ze tõ jé nek,

dr. Már kus And rás nyu gal ma zott had bí ró ez re des nek,

dr. Soly mo si Jó zsef nyu gal ma zott mér nök ez re des nek, a
had tu do mány dok to rá nak, a Zrí nyi Mik lós Nem zet vé del -
mi Egye tem Bo lyai Já nos Ka to nai Mû sza ki Kar Ka taszt ró -
fa vé del mi Tan szék egye te mi ta ná rá nak,

Szûcs Pál mér nök ez re des nek, a MH 54. Veszp rém Lég -
tér el len õr zõ Ez red pa rancs no ká nak,

be osz tá sa i ban hu za mos idõn át vég zett te vé keny sé ge, a
gyors és hi te les tá jé koz ta tás meg va ló sí tá sa ér de ké ben vég -
zett mun ká ja el is me ré se ként

Si pos Jenõ pénz ügy õr ez re des nek, a Vám- és Pénz ügy -
õr ség Or szá gos Pa rancs nok sá ga, Or szá gos Pa rancs nok
 Hivatala osz tály ve ze tõ jé nek a

MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI ÉRDEMREND
LOVAGKERESZTJE

katonai tagozata

ki tün te tést ado má nyo zom.

Bu da pest, 2009. feb ru ár 20.

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-1/00554/2009.

A köztársasági elnök
17/2009. (III. 15.) KE

határozata

kitüntetés adományozásáról

Az Al kot mány 30/A.  § (1) be kez dé se j) pont ja, va la mint 
a Ma gyar Köz tár sa ság ki tün te té se i rõl  szóló 1991. évi
XXXI. tör vény 2.  § (1) be kez dé se alap ján a mi nisz ter el nök 
elõ ter jesz tésére
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be osz tá sá ban hu za mos idõn át vég zett mun ká ja el is me -
ré se ként

dr. Ha jas Gá bor ez re des nek, a Ma gyar Köz tár sa ság
 Információs Hi va ta la igaz ga tó já nak,

Ma ro si Gá bor né ez re des nek, a Ma gyar Köz tár sa ság
Nem zet biz ton sá gi Szak szol gá lat fõ osz tály ve ze tõ jé nek a

MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI ÉRDEMREND
TISZTIKERESZTJE

katonai tagozata;

Ba logh Er zsé bet al ez re des nek, a Ma gyar Köz tár sa ság
Nem zet biz ton sá gi Szak szol gá lat fõ osz tály ve ze tõ jé nek,

Mi hály fi Lász ló al ez re des nek, a Ma gyar Köz tár sa ság
In for má ci ós Hi va ta la osz tály ve ze tõ jé nek,

Weltsch Lász ló ez re des nek, a Ma gyar Köz tár sa ság
Nem zet biz ton sá gi Hi va ta la ki ren delt ség-ve ze tõ jé nek a

MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI ÉRDEMREND
LOVAGKERESZTJE

katonai tagozata

ki tün te tést ado má nyo zom.

Bu da pest, 2009. feb ru ár 20.

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-1/00557/2009.

A köztársasági elnök
18/2009. (III. 15.) 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 iro da lom kö zös sé gi elvû ha gyo má nya i nak
foly ta tá sá ért, az er dé lyi ki sebb sé gi lét min den nap ja it az
anya nyelv meg tar tó ere jé vel áb rá zo ló iro dal mi mun kás sá -
ga el is me ré se ként

Ká nyá di Sán dor Kos suth-dí jas író nak, köl tõ nek a

MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI ÉRDEMREND
NAGYKERESZTJE

polgári tagozata;

a mû vé szet tör té ne ti ku ta tá sok, a mû em lék vé de lem, a
fel sõ fo kú mû vé szet tör té ne ti ok ta tás és a kor társ mû vé szet
nép sze rû sí té se te rü le tén vég zett mun kás sá ga el is me ré se -
ként

Ma ro si Ernõ Szé che nyi-dí jas mû vé szet tör té nész nek, az 
MTA ren des tag já nak, az MTA Mû vé szet tör té ne ti Ku ta tó -
in té zet ku ta tó pro fesszo rá nak,

a ma gyar és a nem zet kö zi szín ház mû vé sze tet egy aránt
gaz da gí tó mun kás sá gá ért, ren de zõi, szín ház ve ze tõi és mû -
vé szet ok ta tói élet pá lyá ja el is me ré se ként

Mar ton Lász ló Kos suth-dí jas ren de zõ nek, Ki vá ló Mû -
vész nek,

az 1956-os for ra da lom esz mé i hez és cél ki tû zé se i hez
való hû sé gé ért, em lé ké nek kö vet ke ze tes ápo lá sá ért,
 Magyarország fel eme lé sé ért és de mok ra ti zá lá sá ért foly ta -
tott több év ti ze des ál do za tos mun kás sá ga el is me ré se ként

Mé ray Ti bor Kos suth-dí jas új ság író nak, író nak,

a mi nõ sé gi fel sõ ok ta tás és a te het ség gon do zás ér de ké -
ben vég zett fél év szá za dos te vé keny sé ge, nem zet kö zi leg
is szá mon tar tott al ko tói, ter ve zõi, tu do má nyos és ok ta tói
élet pá lyá ja el is me ré se ként

dr. Szend rõ Pé ter gé pész mér nök nek, az MTA dok to rá -
nak, a Szent Ist ván Egye tem Gé pész mér nö ki Kar Me cha -
ni kai és Gép ta ni In té zet nyu gal ma zott egye te mi ta ná rá nak, 
pro fes sor eme ri tus nak,

a ma gyar iro da lom meg újí tá sá ban való te võ le ges rész -
vé te lé ért, sok ol da lú rend kí vül ter mé keny al ko tói, mû for -
dí tói mun kás sá gá ért

Tan do ri De zsõ Kos suth-dí jas író nak, köl tõ nek, mû for -
dí tó nak,

elõ adó mû vész ként és kar mes ter ként ma ra dan dó él -
ményt nyúj tó, a ma gyar és az egye te mes ze ne kul tú rát egy -
aránt gya ra pí tó mû vé szi élet út ja el is me ré se ként
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Vá sá ry Ta más Kos suth-dí jas zon go ra mû vész nek, kar -
mes ter nek a

MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI ÉRDEMREND
KÖZÉPKERESZT A CSILLAGGAL

polgári tagozata;

a ma gyar sport te rü le tén, an nak ér de ké ben vég zett
több mint négy év ti ze des sok ol da lú mun kás sá ga el is me -
ré se ként

dr. Aján Ta más nak, a Nem zet kö zi Súly eme lõ Szö vet ség 
el nö ké nek,

a mû sza ki in for ma ti ka te rü le tén és a fel sõ ok ta tás ban
vég zett nem zet kö zi leg is nagy ra be csült ok ta tá si, ku ta tá si
és tu do má nyos mun kás sá ga el is me ré se ként

Gyõr fi Lász ló Szé che nyi-dí jas ma te ma ti kus nak, az
MTA ren des tag já nak, a Bu da pes ti Mû sza ki és Gaz da ság -
tu do má nyi Egye tem Szá mí tás tu do má nyi és In for má ció el -
mé le ti Tan szék egye te mi ta ná rá nak,

a ha zai szerv át ül te tés, az or vos után pót lás ne ve lé se és
ok ta tá sa te rén vég zett nem zet kö zi leg is el is mert mun kás -
sá gá ért, szak mai-köz éle ti te vé keny sé gé ért

dr. Já ray Je nõ nek, 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
Transz plan tá ci ós és Se bé sze ti Kli ni ka Ál la mi dí jas igaz ga -
tó já nak, egye te mi ta nár nak, 

a ha zai kli ni kai ké mia ön ál ló disz cip li na ként tör té nõ el -
is mer te té se ér de ké ben vég zett tu do má nyos és ku ta tói
mun kás sá ga el is me ré se ként

Jobst Káz mér Szé che nyi-dí jas or vos 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 La bo ra tó ri u mi Me di ci na In té zet pro fes sor
eme ri tu sá nak,

a bá nyá sza ti tu do má nyok ok ta tá sá ban és ku ta tá sá ban, a
Mis kol ci Egye tem fej lesz té sé ben, ok ta tá si-ku ta tá si pro fil -
ja bõ ví té sé ben és szak mai kap cso la ta i nak erõ sí té se te rén
vég zett több év ti ze des, nem zet kö zi leg is szá mon tar tott
mun kás sá ga el is me ré se ként

Ko vács Fe renc nek, az MTA ren des tag já nak, a Mis kol ci 
Egye tem Mû sza ki és Föld tu do má nyi Kar Bá nyá sza ti és
Geo tech ni kai In té zet egye te mi ta ná rá nak, Ál la mi dí jas -
nak,

mû vé szi élet út ja, va la mint a Bu da pes ti Ope ra ba rá tok
Egye sü le té nek el nö ke ként vég zett mun kás sá ga el is me ré -
se ként

Kül key Lász ló nak, a Ma gyar Ál la mi Ope ra ház nyu gal -
ma zott ma gán éne ke sé nek, Ér de mes Mû vész nek,

sok irá nyú ze ne szer zõi élet út ja, mû vé szet pe da gó gi ai
mun kás sá ga el is me ré se ként

Láng Ist ván nak, a Liszt Fe renc Ze ne mû vé sze ti Egye tem 
nyu gal ma zott egye te mi ta ná rá nak, Er kel Fe renc-dí jas ze -
ne szer zõ nek, Ér de mes Mû vész nek,

a mo dern ma gyar film nyel vé nek ki ala ku lá sa, for má lá sa 
és fej lõ dé se ér de ké ben vég zett sok ol da lú mû vé szi élet pá -
lyá ja el is me ré se ként

Maár Gyu la Ba lázs Bé la-dí jas film ren de zõ nek,

a táj épí té szet szak te rü le té nek ha zai el is mer te té se és
egye te mi ok ta tá sa be ve ze té se, va la mint a te le pü lés tu do -
mány és az ur ba nisz ti ka fej lesz té se ér de ké ben vég zett sok -
ol da lú tu do má nyos és ok ta tói élet út ja el is me ré se ként

dr. Mõ csé nyi Mi hály nak, a me zõ gaz da sá gi tu do mány
dok to rá nak, a Ker té sze ti Egye tem nyu gal ma zott rek to rá -
nak, pro fes sor eme ri tus nak,

több év ti ze des, nem zet kö zi leg is nagy ra be csült tu do -
má nyos és ku ta tói mun kás sá gá ért, szak mai-köz éle ti és ve -
gyész-ge ne rá ci ó kat fel ne ve lõ ok ta tói te vé keny sé ge el is -
me ré se ként

Or bán Mik lós Szé che nyi-dí jas ve gyész mér nök nek, az
MTA ren des tag já nak, az Eöt vös Lo ránd Tu do mány egye -
tem Ter mé szet tu do má nyi Kar Ké mi ai In té zet Ana li ti kai
Ké mi ai Tan szék egye te mi ta ná rá nak,

a Ma gyar Köz tár sa ság eu ró pai in teg rá ci ós ér de ke i nek
ér vé nye sí té se ér de ké ben vég zett több év ti ze des dip lo má -
ci ai pá lya fu tá sa, ve ze tõi te vé keny sé ge el is me ré se ként

Kiss Ti bor nak, a Ma gyar Köz tár sa ság rend kí vü li és
meg ha tal ma zott nagy kö ve té nek,

dr. Pe isch Sán dor nak, a Ma gyar Köz tár sa ság rend kí vü li 
és meg ha tal ma zott nagy kö ve té nek,

Ma gyar or szág kul tu rá lis örök sé ge meg óvá sa ér de ké ben 
vég zett több év ti ze des sok ol da lú mun kás sá ga el is me ré se -
ként

Rá day Mi hály Kos suth-dí jas ope ra tõr nek, ren de zõ nek,
szer kesz tõ nek, a Ma gyar Te le ví zió Zrt. fõ mun ka tár sá nak,

mû faj te rem tõ, a maga ne mé ben egye dül ál ló, több mint
négy év ti ze des mû vé szi pá lya fu tá sa el is me ré se ként
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Sán dor György nek, a Bu da pes ti Ka ma ra szín ház Kht.
Já szai Ma ri-dí jas elõ adó mû vész ének a

MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI ÉRDEMREND
KÖZÉPKERESZTJE

polgári tagozata

ki tün te tést ado má nyo zom.

Bu da pest, 2009. már ci us 2.

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-1/00556/2009.

A köztársasági elnök
19/2009. (III. 15.) 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 Miniszter -
elnöki Hi va talt ve ze tõ mi nisz ter elõ ter jesz tésére

Áb ra hám Ta más nak, az MTA Sze ge di Bi o ló gi ai Köz -
pont osz tály ve ze tõ jé nek,

Be öt hy-Fe hér né dr. Se bõk Zsu zsan ná nak, a Sze ge di
 Tudományegyetem ÁOK Szent-Györ gyi Al bert Or vos- és
Gyógy szer tu do má nyi Cent rum ok ta tó or vo sá nak,

Cseh Ist ván nak, az Or szá gos Pol gár õr Szö vet ség al el -
nö ké nek,

Be nus si Sil vio An to ni o nak, az MTA Ké mi ai Ku ta tó köz -
pont gaz da sá gi igaz ga tó já nak,

Ko vács Im ré nek, a Veszp rém Me gyei Pol gár õr Szö vet -
ség el nö ké nek,

Nagy Már ta ke ra mi kus mû vész nek, a Pé csi Tu do mány -
egye tem Mû vé sze ti Kar egye te mi ta ná rá nak

So mo gyi Ist ván né nak, az MTA Mû sza ki Fi zi kai és
Anyag tu do má nyi Ku ta tó in té zet gaz da sá gi igaz ga tó já nak,

Tóth Ti bor nak, a Ba ra nya Me gyei Pol gár õr Szö vet ség
el nö ké nek,

Vi dovsz ky Ist ván nak, az MTA KFKI Atom ener gia
 Kutatóintézet tu do má nyos igaz ga tó he lyet te sé nek a

MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI ARANY
ÉRDEMKERESZT

(polgári tagozat)

ki tün te tést;

Bor bély Zol tán nak, az ISD Du na ferr Zrt. Szak szer ve ze ti 
Bi zott ság el nö ké nek, a Du na ferr Dv. Va sas Szak szer ve ze ti 
Szö vet ség el nök-he lyet te sé nek,

Dá vid Ist ván né nak, a HUMAN-JÖVÕ 2000 Egész ség -
meg õr zõ és Ok ta tá si Kht. Tár sa ság gaz da sá gi igazgató -
jának,

Dom bo rócz ki Gyu lá nak, a Mát ra fü re di Aka dé mi ai Üdü -
lõ ve ze tõ jé nek,

Ke rék Ká roly né nak, az MTA Szá mí tás tech ni kai és
 Automatizálási Ku ta tó in té zet mun ka ügyi osz tály ve ze tõ jé -
nek,

Koz ma Gá bor nak, az „Éhen Gyu la Kör” el nö ké nek,

Mu csi Zol tán nak, a Du na ferr DV. Va sas Szak szer ve ze ti
Szö vet ség el nö ké nek,

Pá pai Já nos né nak, az MTA Tit kár sá ga Be ru há zá si és
Va gyon gaz dál ko dá si Osz tály fõ mun ka tár sá nak,

Tõ zsér Sán dor nak, az MTA KFKI Atom ener gia Ku ta tó -
in té zet Re ak tor Üzem ve ze tõ jé nek a

MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI EZÜST
ÉRDEMKERESZT

(polgári tagozat)

ki tün te tést;

Zom bo ri Zol tán né nak, a Mi nisz ter el nö ki Hi va tal Jogi és 
Köz igaz ga tá si Ál lam tit kár ság Kor mány za ti Irat ke ze lé si
Fõ osz tály fõ mun ka tár sá nak a

MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI BRONZ
ÉRDEMKERESZT

(polgári tagozat)

ki tün te tést

ado má nyo zom.

Bu da pest, 2009. feb ru ár 20.

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

El len jegy zem:

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

KEH ügy szám: VIII-1/00661/2009.
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A köztársasági elnök
20/2009. (III. 15.) 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

dr. Cso mán Ist ván or vos nak, a Fej ér Me gyei Szent
György Kór ház volt já ró be teg-el lá tást irá nyí tó fõ igaz ga tó- 
he lyet te sé nek, Szé kes fe hér vár Me gyei Jogú Vá ros Ön kor -
mány za ta ön kor mány za ti kép vi se lõ jé nek, az Egész ség -
ügyi Bi zott ság el nö ké nek,

dr. Koszt ka Im ré nek, Ti sza új vá ros Vá ro si Ren de lõ in té -
ze te bel gyó gyász-kar di o ló gus fõ or vos nak,

dr. Mo izs Ma ri an nak, a Ka po si Mór Ok ta tó Kór ház
(Ka pos vár) fõ igaz ga tó he lyet te sé nek,

dr. Ná da sy Ta más nak, Sió fok Vá ros Kór ház-Ren de lõ -
in té ze te fõ or vo sá nak,

dr. Ök rös Ilo ná nak, a Bor sod-Aba új-Zemp lén Me gyei
Kór ház és Egye te mi Ok ta tó Kór ház, Köz pon ti Anesz te zi o -
ló gi ai és In ten zív Te rá pi ás Osz tály osz tály ve ze tõ fõ or vo -
sá nak,

Port né dr. Cso hán Ág nes nek, az Or szá gos Epi de mi o ló -
gi ai Köz pont Epi de mi o ló gia Fõ osz tály, Jár vány ügyi Osz -
tály osz tály ve ze tõ fõ or vo sá nak,

dr. Tan kó At ti lá nak, az or vos tu do mány dok to rá nak, a
Sem mel we is Egye tem és a Deb re ce ni Egye tem egye te mi
ma gán ta ná rá nak, a Fõ vá ro si Egye sí tett Szent Ist ván és
Szent Lász ló Kór ház fõ or vo sá nak, cím ze tes egye te mi
 tanárnak a

MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI ARANY
ÉRDEMKERESZT

(polgári tagozat)

ki tün te tést;

Cset ne ki Ju li an ná nak, a Sem mel we is Egye tem ÁOK
Ápo lás ve ze tés kari ve ze tõ fõ nõ vér nek,

dr. Ha nyecz Vin cé nek, Méh ke rék há zi or vo sá nak, táp -
pénz fel ügye lõ fõ or vos nak,

dr. Lég rá dy Pé ter né nek, Bu da pest XIII. ke rü le ti ve ze tõ
vé dõ nõ nek,

Pet hõ né Tar nai Er zsé bet nek, a Gott se gen György
 Országos Kar di o ló gi ai In té zet fõ igaz ga tó gaz da sá gi he -
lyet te sé nek,

dr. Tal pag Mag dol ná nak, Bu da pest VIII. ke rü le ti nyu -
gal ma zott há zi or vos nak a

MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI EZÜST
ÉRDEMKERESZT

(polgári tagozat)

ki tün te tést;

dr. Pap né Szûcs Er zsé bet nek, Bu da pest XXI. ke rü le ti
ve ze tõ asszisz tens nek a

MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI BRONZ
ÉRDEMKERESZT

(polgári tagozat)

ki tün te tést 

ado má nyo zom.

Bu da pest, 2009. feb ru ár 20.

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

El len jegy zem:

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

KEH ügy szám: VIII-1/00649/2009.

A köztársasági elnök
21/2009. (III. 15.) 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

Szeg hy Sza bolcs nak, a Me zõ gaz da sá gi Szak igaz ga tá si
Hi va tal Köz pont osz tály ve ze tõ jé nek a

MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI ARANY
ÉRDEMKERESZT

(polgári tagozat)

ki tün te tést;
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Erõs And rás nak, a Fel sõ ná nai Ag rár Kft. ügyvezetõ -
jének,

Fri ed rich Fe renc nek, az Aj kai Kör ze ti Föld hi va tal
 hivatalvezetõjének,

Sza bó né Je szensz ky Jo lán nak, a Nyír egy há zi Kör ze ti
Föld hi va tal osz tály ve ze tõ jé nek a

MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI EZÜST
ÉRDEMKERESZT

(polgári tagozat)

ki tün te tést

ado má nyo zom.

Bu da pest, 2009. feb ru ár 20.

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

El len jegy zem:

Bu da pest, 2009. feb ru ár 27.

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

KEH ügy szám: VIII-1/00650/2009.

A köztársasági elnök
22/2009. (III. 15.) 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

Gu lyás Jó zsef ez re des nek, a Ma gyar Köz tár sa ság Ka to -
nai Fel de rí tõ Hi va tal Elem zõ és Ér té ke lõ Igaz ga tó ság igaz -
ga tó já nak

Kár pá ti Já nos ez re des nek, a Hon vé del mi Mi nisz té ri um
Köz pon ti El len õr zé si és Ha tó sá gi Hi va tal, Fõ igaz ga tó
I. he lyet tes szak mai alá ren delt sé ge, In téz mé nyi Gaz dál ko -
dá si El len õr zé si Osz tály osz tály ve ze tõ jé nek a

MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI ARANY
ÉRDEMKERESZT

(katonai tagozat)

ki tün te tés;

dr. Pál Já nos nak, a Ma gyar Hu szár és Lo vas Ha gyo -
mány õr zõ Tár sa ság ügy ve ze tõ el nö ké nek a

MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI EZÜST
ÉRDEMKERESZT

(polgári tagozat)

ki tün te tést;

Mol nár Já nos mér nök ez re des nek, a Hon vé del mi
 Minisztérium Inf ra struk tu rá lis Ügy nök ség, Ve zér igaz ga -
tó ság ve zér igaz ga tó-he lyet te sé nek a

MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI EZÜST
ÉRDEMKERESZT

(katonai tagozat)

ki tün te tést;

Ir sai György né nek, a Ma gyar Hon véd ség Lo gisz ti kai
El lá tó Köz pont Sze mély ügyi Fõ nök ség fõ elõ adó já nak a

MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI BRONZ
ÉRDEMKERESZT

(polgári tagozat)

ki tün te tést 

ado má nyo zom.

Bu da pest, 2009. feb ru ár 20.

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

El len jegy zem:

Bu da pest, 2009. feb ru ár 27.

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

KEH ügy szám: VIII-1/00651/2009.

A köztársasági elnök
23/2009. (III. 15.) 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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Ba ró czi And rás né nak, a Be ván dor lá si és Ál lam pol gár -
sá gi Hi va tal Észak-ma gyar or szá gi Re gi o ná lis Igaz ga tó ság 
igaz ga tó já nak,

dr. Bo ros Zsu zsan na Bar ba rá nak, az Igaz ság ügyi és
Ren dé sze ti Mi nisz té ri um Pol gá ri Jogi Ko di fi ká ci ós és
Nem zet kö zi Ma gán jo gi Fõ osz tály ve ze tõ-ta ná cso sá nak,

dr. Pákh Sán dor né nak, az Igaz ság ügyi és Ren dé sze ti
Mi nisz té ri um Nem zet kö zi Ok ta tá si Köz pont, Kö zép-eu ró -
pai Rend õr aka dé mia (KERA) cso port ve ze tõ jé nek a

MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI ARANY
ÉRDEMKERESZT

(polgári tagozat)

ki tün te tést;

dr. Dom ján Sán dor rend õr al ez re des nek, a Haj dú-Bi har
Me gyei Rend õr-fõ ka pi tány ság Haj dú szo bosz lói Rend õr -
ka pi tány ság ka pi tány ság ve ze tõ jé nek,

Ko mo csár Már ton rend õr ez re des nek, a Komárom-
 Esztergom Me gyei Rend õr-fõ ka pi tány ság Ta ta bá nyai
Rend õr ka pi tány ság ka pi tány ság ve ze tõ jé nek,

Kris pán Ist ván nyug ál lo má nyú rend õr al ez re des nek, a
Nem ze ti Nyo mo zó Iro da komp lex nyo mo za ti tevékeny -
séget el lá tó ügy in té zõ jé nek,

dr. Lip ták Lász ló nyug ál lo má nyú bün te tés-vég re haj tá si
dan dár tá bor nok nak, bün te tés-vég re haj tá si fõ ta ná csos nak,
a Bün te tés-vég re haj tás Or szá gos Pa rancs nok ság fõ el len -
õré nek,

Mé szá ros Lász ló bün te tés-vég re haj tá si ez re des nek, a
Sza bolcs-Szat már-Be reg Me gyei Bün te tés-vég re haj tá si
In té zet in té zet pa rancs no ká nak,

dr. Or mos sy At ti la rend õr ez re des nek, rend õrségi fõ ta -
ná csos nak, Bu da pes ti Rend õr-fõ ka pi tány ság XIII. ke rü le ti 
Rend õr ka pi tány ság ka pi tány ság ve ze tõ jé nek,

dr. Pó ká né dr. Ma gyar Má ria rend õr al ez re des nek, a
Sza bolcs-Szat már-Be reg Me gyei Rend õr-fõ ka pi tány ság
Hi va ta la hi va tal ve ze tõ jé nek a

MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI ARANY
ÉRDEMKERESZT

(katonai tagozat)

ki tün te tést;

Gál Ist ván Jó zsef nek, az Igaz ság ügyi és Szak ér tõi Ku -
tató In té ze tek Mis kol ci In té ze te osz tály ve ze tõ jé nek,

Haj dú Mik lós nak, a Sá to ral ja új he lyi Fegy ház és Bör tön
lel ké szé nek,

dr. Mo ha ros Ist ván nak, az Igaz ság ügyi és Ren dé sze ti
Mi nisz té ri um Bûn ügyi Szak ér tõi és Ku ta tó in té zet Kri mi -
na lisz ti kai Szak ér tõi Osz tály osz tály ve ze tõ jé nek,

Né meth Kál mán né nak, az Igaz ság ügyi és Ren dé sze ti
Mi nisz té ri um Költ ség ve té si és Gaz da sá gi Fõ osz tály
 fõmunkatársának,

We sze lits né dr. La ka tos Ka ta lin nak, a Bûn ügyi Szak ér -
tõi és Ku ta tó in té zet könyv tár ve ze tõ jé nek a

MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI EZÜST
ÉRDEMKERESZT

(polgári tagozat)

ki tün te tést;

Bár dos Ró bert rend õr al ez re des nek, az Igaz ság ügyi és
Ren dé sze ti Mi nisz té ri um Ren dé sze ti Fel ügye le ti és Ter ve -
zé si Fõ osz tály ki emelt fõ re fe ren sé nek,

Be lo vai Ist ván rend õr fõ törzs zász lós nak, a Pest me gyei
Rend õr-fõ ka pi tány ság Nagy ká tai Rend õr ka pi tány ság
Bûn ügyi Osz tály Nyo mo zó Al osz tály nyo mo zó já nak,

Ko vács Fe renc rend õr õr nagy nak, a Bu da pes ti Rendõr-
 fõkapitányság XIII. ke rü le ti Rend õr ka pi tány ság ki emelt
fõ nyo mo zó já nak,

Nagy La jos bün te tés-vég re haj tá si fõ törzs zász lós nak, a
Pál hal mai Or szá gos Bün te tés-vég re haj tá si In té zet meg -
bízott biz ton sá gi tiszt jé nek,

Petõ Fe renc rend õr al ez re des nek, a Köz tár sa sá gi Õr ez -
red Sze mély vé del mi Fõ osz tály Sze mély- és Ren dez vény -
biz to sí tó Szol gá lat fõ osz tály ve ze tõ-he lyet te sé nek a

MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI EZÜST
ÉRDEMKERESZT

(katonai tagozat)

ki tün te tést;

Ko vács At ti la bün te tés-vég re haj tá si fõ törzs zász lós nak, a
Fõ vá ro si Bün te tés-vég re haj tá si In té zet segédelõadó jának,

Kuhn Fe renc bün te tés-vég re haj tá si zász lós nak, a Bu da -
pes ti Fegy ház és Bör tön kör let fõ fel ügye lõ jé nek a

MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI BRONZ
ÉRDEMKERESZT

(katonai tagozat)

ki tün te tést 

ado má nyo zom.

Bu da pest, 2009. feb ru ár 20.

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

El len jegy zem:

Bu da pest, 2009. már ci us 2.

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

KEH ügy szám: VIII-1/00652/2009.
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A köztársasági elnök
24/2009. (III. 15.) 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

Er dõs Jó zsef nek, az Észak-du nán tú li Kör nye zet vé del -
mi, Ter mé szet vé del mi és Víz ügyi Fel ügye lõ ség mé rõ ál lo -
más-ve ze tõ jé nek,

Jesz ták La jos nak, a Dél-du nán tú li Kör nye zet vé del mi,
Ter mé szet vé del mi és Víz ügyi Fel ügye lõ ség igazgató -
jának,

Moór Gyu la ter mé szet vé del mi szak em ber nek, a Ba la -
ton-fel vi dé ki Nem ze ti Park Igaz ga tó ság nyu gal ma zott
igaz ga tó he lyet te sé nek,

Pá lin kás La jos víz ügyi szak em ber nek, a Kö rös-vi dé ki
Kör nye zet vé del mi és Víz ügyi Igaz ga tó ság nyu gal ma zott
igaz ga tó he lyet te sé nek, fõ mér nök nek,

Szend rey Csa bá nak, a Kö zép-Ti sza-vi dé ki Kör nye zet -
vé del mi, Ter mé szet vé del mi és Víz ügyi Fel ügye lõ ség
(Szol nok) mû sza ki igaz ga tó he lyet te sé nek a

MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI ARANY
ÉRDEMKERESZT

(polgári tagozat)

ki tün te tést;

Bar cza Gá bor nak, a Ba la ton-fel vi dé ki Nem ze ti Park
Igaz ga tó ság Ter mé szet vé del mi õré nek, õr ke rü let-ve ze tõ -
nek (Ká li-me den ce ré gió),

Bé res Ist ván nak, az Agg te le ki Nem ze ti Park Igaz ga tó -
ság ter mé szet vé del mi õr ke rü let-ve ze tõ jé nek,

Bíró Ist ván nak, a Kö rös–Ma ros Nem ze ti Park Igaz ga tó -
ság ter mé szet vé del mi táj egy ség ve ze tõ jé nek,

Fir mánsz ky Gá bor nak, az Agg te le ki Nem ze ti Park
Igaz ga tó ság ter mé szet vé del mi táj egy ség ve ze tõ jé nek,

Gaál Ró bert víz épí tõ mér nök nek, a Nyu gat-du nán tú li
Kör nye zet vé del mi és Víz ügyi Igaz ga tó ság Vízkárelhárí -
tási Osz tály osz tály ve ze tõ jé nek,

Hec ker Lász ló nak, a Ti szán tú li Kör nye zet vé del mi és
Víz ügyi Igaz ga tó ság Ár víz vé del mi és Folyamszabályo -
zási Osz tály osz tály ve ze tõ-he lyet te sé nek,

dr. Hor váth Zsolt 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 Szak ér tõi
Iro da szak mai fõ ta nács adó já nak,

Ilon czai Zol tán nak, a Bük ki Nem ze ti Park Igaz ga tó ság
te rü le ti fel ügye lõ jé nek,

dr. Já nos sy Lász ló nak, a Kö zép-Du na-völ gyi Kör nye -
zet vé del mi és Víz ügyi Igaz ga tó ság Kör nye zet vé del mi
Víz gyûj tõ-gaz dál ko dá si és Ví zi köz mû Osz tály fel szí ni
víz kész let gaz dál ko dá si cso port ve ze tõ jé nek,

Koch György nek, az Al só-Du na-völ gyi Kör nye zet vé -
del mi és Víz ügyi Igaz ga tó ság Víz gyûj tõ-gaz dál ko dá si és
Mo ni tor ing Osz tály osz tály ve ze tõ jé nek,

Ko vács Gé zá nak, a Víz- és Csa tor na mû vek Koncesz -
sziós Zrt. el nö ké nek, mû sza ki igaz ga tó nak,

Ko vács Ka ta lin nak, a Kö zép-Du na-völ gyi Kör nye zet -
vé del mi, Ter mé szet vé del mi és Víz ügyi Fel ügye lõ ség
 levegõtisztaság- és zaj vé del mi osz tály ve ze tõ jé nek,

Mar czé nyi Csa ba kör nye zet vé del mi szak em ber nek,
a Kis kun fél egy há zi Pol gár mes te ri Hi va tal nyu gal ma zott
fõ mun ka tár sá nak,

Om bó di Ist ván nak, az Észak-ma gyar or szá gi Kör nye zet -
vé del mi és Víz ügyi Igaz ga tó ság (Mis kolc) osz tály ve ze tõ -
jé nek,

Pet rás Jó zsef bá nya mér nök nek, kör nye zet mér nök nek,
a Kö zép-du nán tú li Kör nye zet vé del mi, Ter mé szet vé del mi
és Víz ügyi Fel ügye lõ ség el len õr zé si és fel ügye le ti osz tály -
ve ze tõ jé nek,

Pin tér And rás nak, a Du na–Drá va Nem ze ti Park Igaz -
gatóság Zse lic sé gi Táj vé del mi Kör zet ter mé szet vé del mi
 õrkerület ve ze tõ jé nek,

Pusz tai Fe renc né nek, az Al só-Ti sza vi dé ki Kör nye zet -
vé del mi és Víz ügyi Igaz ga tó ság Jogi és Hu mán po li ti kai
Osz tály osz tály ve ze tõ jé nek, fõ ta ná csos nak,

Ró zsa Lász ló nak, a Ti szán tú li Kör nye zet vé del mi, Ter -
mé szet vé del mi és Víz ügyi Fel ügye lõ ség mû sza ki igaz ga -
tó he lyet te sé nek,

dr. Szo bosz lay Mik lós nak, a Köz le ke dé si, Hír köz lé si és
Ener gia ügyi Mi nisz té ri um ve ze tõ-fõ ta ná cso sá nak a

MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI EZÜST
ÉRDEMKERESZT

(polgári tagozat)

ki tün te tést;

Sza lán czy Fe renc nek, a Fel sõ-Ti sza-vi dé ki Kör nye zet -
vé del mi és Víz ügyi Igaz ga tó ság víz ren de zé si ügyintézõ -
jének,

Uram né Lan tai Ka ta lin nak, az Észak-ma gyar or szá gi
Kör nye zet vé del mi, Ter mé szet vé del mi és Víz ügyi Fel -
ügye lõ ség (Mis kolc) le ve gõ tisz ta ság- és zaj vé del mi osz -
tály ve ze tõ jé nek,
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Vég vá ri György nek, a Fel sõ-Ti sza-vi dé ki Kör nye zet vé -
del mi, Ter mé szet vé del mi és Víz ügyi Fel ügye lõ ség kör -
nye zet vé del mi fel ügye lõ jé nek a

MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI BRONZ
ÉRDEMKERESZT

(polgári tagozat)

ki tün te tést

ado má nyo zom.

Bu da pest, 2009. feb ru ár 20.

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

El len jegy zem:

Bu da pest, 2009. feb ru ár 27.

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

KEH ügy szám: VIII-1/00653/2009.

A köztársasági elnök
25/2009. (III. 15.) 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

dr. Be recz ki Gá bor né Ki isk Mai nyu gal ma zott egye te mi 
do cens nek, a Ma gyar–Észt Tár sa ság meg ala pí tó já nak,

Ber nard Le Cal loc’h pe da gó gus nak, a fran cia sze ná tus
kül ügyi ta nács adó já nak,

De á ky And rás nak, nyu gal ma zott gyi mes bük ki is ko la -
igaz ga tó nak,

Ge de on Már tá nak, a Var sói Egye tem Ma gyar Tan szék
lek to rá nak,

dr. Han gay György nek, az Aust ra li an Qu a ran ti ne and
In for mat ion Ser vi ce (AQUIS NSW) ter mé szet tu do má nyi
és kép zõ mû vé sze ti szak ta nács adó já nak,

Ka pos Lász ló nak, a Ma gyar Sze re tet ott hon ala pí tó já -
nak, a Ma gyar Ház örö kös tisz te let be li el nö ké nek, a Sao
Pa u ló-i ma gyar kö zös ség ak tív tag já nak,

Kat kó Lász ló nak, a Nagy dob ro nyi Re for má tus Ir gal mas 
Sza ma ri tá nus Gyer mek ott hon igaz ga tó já nak,

Klemm Jó zsef nek, az Új vi dé ki Rá dió ki sebb sé gi szer -
kesz tõ ség igaz ga tó he lyet te sé nek,

Pa ca nows ka-Wis ni ews ka Ha li ná nak, a poz nan-i 64. Ál -
ta lá nos Is ko la ta ná rá nak,

Pók hán Ka ta lin nak, az Uk rán Tu do má nyos Aka dé mia
Pe da gó gi ai In té ze te (Ki jev) tu do má nyos mun ka tár sá nak,

Wil lem Fre de rik Vol mer nek, a Hol land Mi nisz ter el nö ki
Hi va tal Kor mány za ti Tá jé koz ta tá si Szol gá lat nyu gal ma -
zott kor mány za ti fõ ta nács adó já nak a

MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI ARANY
ÉRDEMKERESZT

(polgári tagozat)

Ed win van Schie-nek, a Most Ma gya rul! címû ma ga zin
 fõszerkesztõjének,

Ra dák De to ni Xé nia pro du cer-me ne dzser nek, a Hor -
vát–Ma gyar Tár sa ság ala pí tó já nak és el nö ké nek,

Sva gu sa Ka ta lin Már tá nak, a Djec ji vrtic Po toc ni ca–
Ma gyar Óvo da óvo da ve ze tõ jé nek a

MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI EZÜST
ÉRDEMKERESZT

(polgári tagozat)

ki tün te tést ado má nyo zom.

Bu da pest, 2009. feb ru ár 20.

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-1/00746/2009.

A köztársasági elnök
26/2009. (III. 15.) KE

határozata

kitüntetés adományozásáról

Az Al kot mány 30/A.  § (1) be kez dé se j) pont ja, va la mint 
a Ma gyar Köz tár sa ság ki tün te té se i rõl  szóló 1991. évi
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XXXI. tör vény 2.  § (1) be kez dé se alap ján a nem ze ti fej -
lesz té si és gaz da sá gi mi nisz ter elõ ter jesz tésére

Ko vács Vin cé nek, a RISKO Kft. ügy ve ze tõ jé nek, a Vas
Me gyei Ke res ke del mi és Ipar ka ma ra el nö ké nek,

Né meth Lász ló nak, a Gor si um Coop Ke res ke del mi Zrt.
ügy ve ze tõ igaz ga tó já nak,

Pin tye Lász ló nak, a Bács-Kis kun Me gyei Ipar szö vet ség 
el nö ké nek,

dr. Ré dei Ist ván nak, a Co-op Star Zrt. ve zér igaz ga tó já nak,

Ros kó Zol tán nak, a Nem ze ti Fej lesz té si Ügy nök ség
gaz da sá gi el nök he lyet te sé nek,

Sza bó Lász ló nak, a Tó-Co op Zrt. el nö ké nek,

Szé man György nek, a Ma gyar Üveg ipa ri Szö vet ség
 fõtitkárának,

Szi li Lász ló né nak, a Jo int Ven tu re Szö vet ség ügy ve ze tõ
igaz ga tó já nak a

MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI ARANY
ÉRDEMKERESZT

(polgári tagozat)

ki tün te tést ado má nyo zom.

Bu da pest, 2009. feb ru ár 20.

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-1/00654/2009.

A köztársasági elnök 
27/2009. (III. 15.)  KE

határozata

kitüntetés adományozásáról

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

Ba bo sa An tal nak, a Pa ta ky Ist ván Fõ vá ro si Gya kor ló
Hír adás ipa ri és In for ma ti kai Szak kö zép is ko la igazgató -
jának,

Bak ró Lász ló né nak, a bu da pes ti (XX. ker.) Ba ross
 Gábor Ál ta lá nos Is ko la és Szak is ko la igaz ga tó já nak,

Dr. Ba logh né Áb rá nyi Hed vig nek, a Ma gyar Nu miz ma -
ti kai Tár sa ság Iro da ve ze tõ jé nek, könyv tár ve ze tõ nek,

Bé kás sy né dr. Mol nár Eri ká nak, a mû sza ki tu do mány
dok to rá nak, az MTA dok to rá nak, a Bu da pes ti Cor vi nus
Egye tem Élel mi szer tu do má nyi Kar Élel mi szer ipa ri Mû ve -
le tek és Gé pek Tan szék egye te mi ta ná rá nak,

Bo kor Já nos elõ adó mû vész nek,

Csör göl Ist ván né nak, a Szlo vák Ta ní tá si Nyel vû
 Óvoda, Ál ta lá nos Is ko la, Gim ná zi um, Szak kö zép is ko la és
Di ák ott hon igaz ga tó já nak,

Deák Eri ká nak, az Arany part Kö zép is ko lai Kol lé gi um
és Ne ve lé si Ta nács adó (Sió fok) igaz ga tó já nak,

Egri Já nos jazz elõ adó mû vész nek,

Gor don Gá bor nak, „Az Élet Me ne te” Ala pít vány el nö -
ké nek,

Ja kab Ge de on nak, a bu da pes ti (XXIII. ker.) Ga lam bos
Já nos Alap fo kú Mû vé szet ok ta tá si In téz mény igaz ga tó já -
nak,

Ka i ser Ottó fo tó mû vész nek, a Ka i ser Art Kft. szer kesz -
tõ jé nek,

Kapy Jenõ Ybl Mik lós-dí jas épí tész mér nök nek, a Szent
Ist ván Egye tem YMTK Te le pü lés mér nö ki és Épí té sze ti
Tan szék fõ is ko lai ta ná rá nak,

Ko kas Fe renc nek, a Liszt Fe renc Ze ne is ko la (Ka pos -
vár) igaz ga tó já nak,

Mé szá ros And rás nak, a Ko má rom-Esz ter gom Me gyei
Ön kor mány zat Eöt vös Jó zsef Gim ná zi u ma (Tata) cím ze -
tes Igaz ga tó já nak,

Pan ko tai Fe renc nek, a Má té szal kai Gé pé sze ti Szak kö -
zép is ko la nyu gal ma zott igaz ga tó já nak,

dr. Rácz La jos nak, az ál lam- és jog tu do mány kan di dá tu -
sá nak, az ELTE Ál lam- és Jog tu do má nyi Kar Egye te mes
Ál lam- és Jog tör té ne ti Tan szék tan szék ve ze tõ egye te mi
do cen sé nek,

Ra dics Fe renc he ge dû mû vész nek, a Ha gyo má nyok
Háza – Ma gyar Ál la mi Népi Együt tes ze ne kar ve ze tõ
 prímásának,

Schenk Ró bert né nek, a Tas ner An tal Ál ta lá nos Is ko la
(Öskü) nyu gal ma zott igaz ga tó já nak,

Si va rá ma Svá mi nak, a Ma gyar or szá gi Kris na-tu da tú
Hí võk Kö zös sé ge ve ze tõ lel ké szé nek,
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Sza bó né dr. Gon dos Pi ros ká nak, a Ka pos vá ri Egye tem
Cso ko nai Vi téz Mi hály Pe da gó gi ai Fõ is ko lai Kar Pe da gó -
gi ai Tan szék fõ is ko lai do cen sé nek,

Törõ Ist ván író nak, köl tõ nek, új ság író nak,

dr. Vas tag Sán dor nak, a Pan non Egye tem Mér nö ki Kar
Ké mi ai In té zet, Szer ves Ké mia In té ze ti Tan szék egye te mi
do cen sé nek,

Za kar Ág nes nek, a Já ték szín Kht. rendezõassziszten -
sének a

MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI ARANY
ÉRDEMKERESZT

(polgári tagozat)

ki tün te tést;

Agár di Lász ló elõ adó mû vész nek,

Ba logh Gá bor né nak, a bu da pes ti Kos suth La jos Gim ná -
zi um (XX. ker.) gaz da sá gi ve ze tõ jé nek,

Csil lag né Vi rágh Zsu zsan ná nak, a Mû vé sze tek Pa lo tá ja 
Kft. szer ve zé si igaz ga tó já nak,

Gel lért Já nos né nak, a bu da pes ti Szent Lász ló Gimná -
zium és Szak kö zép is ko la (X. ker.) ta ná rá nak,

Gyõ ry Já nos nak, az FVM Ke let-Ma gyar or szá gi Ag rár-
szak kép zõ Köz pont, Me zõ gaz da sá gi Szak kép zõ Is ko la és
Kol lé gi um (Já nos hal ma) pe da gó gu sá nak,

Ha lász Já nos né nak, a szi get szent mik ló si Jó zsef At ti la
Ál ta lá nos Is ko la igaz ga tó he lyet te sé nek,

Hor váth Jó zsef né nek, a bu da pes ti Doh ná nyi Ernõ Ze ne -
is ko la ze ne ta ná rá nak,

Kál mán Fe renc tánc mû vész nek,

Kál mán Jó zsef nek, a kõ sze gi Ál la mi Ne ve lõ ott hon
 nyugalmazott igaz ga tó já nak,

Kar dos Gyu lá nak, az Ar tis jus nyu gal ma zott gaz da sá gi
igaz ga tó já nak,

Ko vács Gá bor né nak, a szol no ki Szent-Györ gyi Al bert
Ál ta lá nos Is ko la igaz ga tó he lyet te sé nek, ta ní tó já nak,

Ko vács Szi lárd né nak, a bu da pes ti Öve ges Jó zsef Gya -
kor ló Kö zép is ko la és Szak is ko la gaz da sá gi igaz ga tó já nak,

Ko vács né Dely Ka ta lin nak, a Ka to na Jó zsef Szín ház
gaz da sá gi igaz ga tó já nak,

dr. Lász ló Gyu lá nak, a köz gaz da ság tu do mány dok to rá -
nak, a Pé csi Tu do mány egye tem Köz gaz da ság tu do má nyi
Kar egye te mi ta ná rá nak,

Né meth Mik lós né nak, a rác al má si Jan ko vics Mik lós
 Általános Is ko la és Alap fo kú Mû vé szet ok ta tá si In téz mény 
igaz ga tó já nak,

Or mán dy Jo lán nak, a bu da pes ti (XIII. ker.) Mo dell
 Divatiskola, Ipar mû vé sze ti, Ru ha- és Tex til ipa ri Szak kö -
zép is ko la és Szak is ko la gaz da sá gi igaz ga tó he lyet te sé nek,

Po bo ri Ág nes nek, a Fõ vá ro si Sza bó Er vin Könyv tár
Észak-pes ti ré gió igaz ga tó já nak,

ifj. Rácz Lász ló cim ba lom mû vész nek, ta nár nak, az Új
Ge ne rá ció Ze ne kar kar mes te ré nek,

Sám son Lász ló nak, a Ka pos vá ri Egye tem Egész ség ügyi 
Cent rum be ru há zá si igaz ga tó já nak,

dr. Sán dor Il di kó nép rajz ku ta tó nak, a Ha gyo má nyok
Háza osz tály ve ze tõ jé nek,

Sza bó Zol tán né nak, a Ko dály Zol tán Ének-ze nei Ál ta lá -
nos Is ko la (Ka pos vár) igaz ga tó já nak,

dr. Szent jó bi Sza bó Ti bor nyu gal ma zott ba jai is ko la -
igaz ga tó nak,

Taba Ist ván nak, a bu da pes ti (VIII. ker.) Le ö vey Klá ra
Köz gaz da sá gi Szak kö zép is ko la és Szak is ko la ta ná rá nak,

Ta má si né Sá ros pa ta ki Ri 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 Spe ci á lis Szak is ko la gyógy pe da gó gu sá nak,

Vár al jai Nán dor né nak, a Bu da pest Fõ vá ros XIII. ker.
Pol gár mes te ri Hi va tal Mû ve lõ dé si, If jú sá gi és Sport Osz -
tály ve ze tõ-fõ ta ná cso sá nak a

MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI EZÜST
ÉRDEMKERESZT

(polgári tagozat)

ki tün te tést;

Cri san Git tá nak, a Ma gyar Tánc mû vé sze ti Fõ is ko la
bér szám fej tõ jé nek,

Cso bán czi Jó zsef Ist ván né nak, a du na új vá ro si Ru das
Köz gaz da sá gi Szak kö zép is ko la, Szak is ko la és Kol lé gi um
in téz mé nyi gond no ká nak,

Czo bor Mar git nak, a Víg szín ház mû vé sze ti tit ká rá nak,

Du dás Zol tán né nak, a Rad nó ti Mik lós Szín ház jel mez -
fe le lõ sé nek,

Lacz kó Al bert nek, a Nem ze ti Tánc szín ház Kht. fõ vi lá -
go sí tó já nak,

Mi hál ko vics Ti va dar nak, a Ma gyar Ál la mi Ope ra ház
nyu gal ma zott fõ sú gó já nak,

Olasz Sán dor né nak, a ti sza új vá ro si Vá sár he lyi Pál Ál ta -
lá nos Mû ve lõ dé si Köz pont nyu gal ma zott ta ná rá nak,
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Var ga Pé ter tánc mû vész nek, a Ha gyo má nyok Há za –
Ma gyar Ál la mi Népi Együt tes tánc ka ri asszisz ten sé nek a

MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI BRONZ
ÉRDEMKERESZT

(polgári tagozat)

ki tün te tést

ado má nyo zom.

Bu da pest, 2009. feb ru ár 20.

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-1/00655/2009.

A köztársasági elnök
28/2009. (III. 15.) KE

határozata

kitüntetés adományozásáról

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

dr. Ba las sa Ba lázs Bál int nak, a Kö zép-du nán tú li
 Regionális Ál lam igaz ga tá si Hi va tal Ha tó sá gi Fõ osz tá lya
fõ osz tály ve ze tõ jé nek,

dr. Bál int Jó zsef Mik lós nak, Ka lo csa Vá ros Ön kor -
mány za tá nak Pol gár mes te ri Hi va ta la cím ze tes fõjegyzõ -
jének,

dr. Bol lók Sán dor nak, az ÁNTSZ Mar ca li In té ze te tisz ti 
fõ or vo sá nak,

Fe ke te György nek, a Da nu bi us Zrt., Hé ví zi Szál lo dák
igaz ga tó já nak,

dr. Mé szá ros Já nos Jó zsef ügy véd nek, a Ma gyar Ka ra te
Szak szö vet ség el nö ké nek, a Nem ze ti Sport szö vet ség al el -
nö ké nek,

Mol nár Jó zsef Bé lá nak, Bö hö nye Köz ség Ön kor mány -
za ta nyu gal ma zott pol gár mes te ré nek,

Pa ta ki Ist ván Gá bor nak, Bé kés Vá ros Ön kor mány za ta
nyu gal ma zott pol gár mes te ré nek,

dr. Sza bó Ka ta lin nak, az Észak-ma gyar or szá gi Re gi o -
ná lis Ál lam igaz ga tá si Hi va tal Ha tó sá gi Fõ osz tály fõ osz -
tály ve ze tõ jé nek,

dr. Tóth Lász ló nak, Kõ szeg Vá ros Pol gár mes te ri Hi va -
ta la jegy zõ jé nek a

MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI ARANY
ÉRDEMKERESZT

(polgári tagozat)

ki tün te tést;

Ba ums tark Már ton tûz ol tó al ez re des nek, a Ka taszt ró fa -
vé del mi Ok ta tá si Köz pont, Ha tó sá gi és Tûz meg elõ zé si
Szak cso port szak cso port ve ze tõ jé nek,

Ja kab Mi hály tûz ol tó al ez re des nek, Szeg ha lom Vá ros Ön -
kor mány zat Hi va tá sos Tûz ol tó sá ga tûzoltóparancs nokának,

Rácz Imre György tûz ol tó al ez re des nek, a Csor nai
 Hivatásos Ön kor mány za ti Tûz ol tó pa rancs nok ság vá ro si
pa rancs no ká nak a

MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI ARANY
ÉRDEMKERESZT

(katonai tagozat)

ki tün te tést;

Ari né dr. Má lik Éva Ka ta lin nak, a Kö zép-du nán tú li Re gi -
o ná lis Ál lam igaz ga tá si Hi va tal Szo ci á lis és Gyám hi va ta lá -
nak Veszp ré mi Ki ren delt sé ge, ki ren delt ség-ve ze tõ jé nek,

Bi ha ri né As bóth Emõ ke Er zsé bet egyé ni vál lal ko zó nak,

dr. Bo ros né dr. Hor váth Ág nes nek, az Észak-magyar -
országi Re gi o ná lis Ál lam igaz ga tá si Hi va tal Mis kol ci
 Kirendeltség, Fel ügye le ti és Igaz ga tá si Mo ni tor ing Osz -
tály ügy in té zõ jé nek,

dr. Bõke Ka ta lin Er zsé bet nek, az Ön kor mány za ti
 Minisztérium Jogi Fõ osz tá lya fõ osz tály ve ze tõ-he lyet te sé -
nek,

Csi lek né dr. Raj kai Etel ka Irén nek, az Észak-al föl di
 Regionális Ál lam igaz ga tá si Hi va tal Szo ci á lis és Gyám hi -
va ta la fõ osz tály ve ze tõ-he lyet te sé nek,

Deb re cze ni Ba lázs nak, Sa jó pet ri Köz ség pol gár mes te -
ré nek,

dr. Far kas né dr. Gás pár Er zsé bet Va lé ri á nak, a Ba ra -
nya Me gyei Ön kor mány zat Hi va ta la Jogi és Szer ve zé si
Fõ osz tá lya fõ osz tály ve ze tõ jé nek,

Gaszt Ár min né nak, Új pet re Köz ség pol gár mes te ré nek,
a Sik ló si Több cé lú Kis tér sé gi Tár su lás ál ta lá nos elnök -
helyettesének,

Haj dú Jó zsef né nek, Sze rencs Vá ros Pol gár mes te ri
 Hivatala Ok ta tá si, Köz mû ve lõ dé si és Vá ros mar ke ting
Osz tály osz tály ve ze tõ jé nek,
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Hor váth Lász ló né dr. Boh da necz ky Ág nes Gab ri el lá -
nak, Bab arc szõ lõs, Bis se, Bos ta, Szil vás és Sza lán ta Köz -
sé gek kör jegy zõ jé nek,

Ka rá cso nyi Zol tán nak, Bu da pest Fõ vá ros XIII. ker. Ön -
kor mány zat ön kor mány za ti kép vi se lõ jé nek, a Fõ vá ro si
Víz mû vek el len õr zé si cso port ve ze tõ jé nek,

Ko rózs And rás nak, a Ma gyar Eb te nyész tõk Or szá gos
Egye sü le te el nö ké nek,

Ko val csik Pé ter né Bá to ri Krisz ti na Má ria hegy má szó nak,

dr. Kö kény Mar git nak, a Dél-du nán tú li Re gi o ná lis
 Államigazgatási Hi va tal, Fel ügye le ti és Igaz ga tá si Mo ni -
tor ing Fõ osz tály te rü le ti re fe ren sé nek,

Kru csó An tal nak, Fur ta Köz ség pol gár mes te ré nek,

Lusz tig Ta más End ré nek, a Da nu bi us Zrt. Da nu bi us
 Hotel Fla men co kony ha fõ nö ké nek,

Mol nár La jos Jó zsef né nek, Kör jegy zõ ség Bak sa adó -
ügyi fõ mun ka tár sá nak,

Nyit rai Ist ván nak, Bõ szén fa Köz ség pol gár mes te ré nek,
a Ka pos vá ri Kis tér ség al el nö ké nek,

Pet ro vics Kál mán nak, a Sze ge di Ví zi sport Egye sü let
igaz ga tó já nak,

Ra dó né Wirth mann Jú li an ná nak, a Duna Szál lo da Zrt.,
Mar ri ott Szál lo da, Dir of HR (hu mán ve ze tõ nek)

Schmit sek Jó zsef nek, Sza bad egy há za Köz ség pol gár -
mes te ré nek,

dr. Se res Ka ta lin Emí li á nak, a Dél-al föl di Re gi o ná lis
Ál lam igaz ga tá si Hi va tal, Ha tó sá gi Fõ osz tály fõosztály -
vezetõ-helyettesének,

Suba La jos né nak, az An gyal föl di Szo ci á lis Egye sü let
ön kén tes se gí tõ jé nek,

Var ga Gyu la Jó zsef nek, Vép pol gár mes te ré nek,

Vér Jó zsef Ot tó nak, Bi csérd Köz ség tár sa dal mi mb. pol -
gár mes te ré nek a

MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI EZÜST
ÉRDEMKERESZT

(polgári tagozat)

ki tün te tést;

Nagy Gyu la tûz ol tó al ez re des nek, a Ba da csony to ma ji
Hi va tá sos Ön kor mány za ti Tûz ol tó pa rancs nok ság pa rancs -
no ká nak,

Orosz Zol tán pol gá ri vé del mi al ez re des nek, a Fõ vá ro si
Pol gá ri Vé del mi Igaz ga tó ság VIII. ker. Ki ren delt sé ge
 kirendeltség-vezetõjének,

Stoc ker né Egyed Emí lia Mar git tûz ol tó al ez re des nek,
a Zala Me gyei Ka taszt ró fa vé del mi Igaz ga tó ság osz tály ve -
ze tõ jé nek,

Szûcs Zol tán And rás tûz ol tó al ez re des nek, a Bor sod-
Aba új-Zemp lén Me gyei Ka taszt ró fa vé del mi Igaz ga tó ság
osz tály ve ze tõ jé nek a

MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI EZÜST
ÉRDEMKERESZT

(katonai tagozat)

ki tün te tést;

Bal la Zol tán nak, az Ön kor mány za ti Mi nisz té ri um
 Ellenõrzési Fõ osz tá lya ügy in té zõ jé nek,

Dal los Sán dor né nak, Hosszú he tény Köz ség Pol gár mes -
te ri Hi va tal nyu gal ma zott igaz ga tá si fõ elõ adó já nak,

Hor váth né Ko vács Ibo lya Er zsé bet nek, a Kõ rös hegy
Köz ség Ön kor mány za tá nak Pol gár mes te ri Hi va ta la cím -
ze tes pénz ügyi fõ mun ka tár sá nak,

Kon fár Já nos nak, Ja kab szál lás Köz ség tár sa dal mi mb.
al pol gár mes ter ének,

Kop csó Jó zsef né nek, a TVK Rt., Ma gyar Gim naszt rá da
Vá lo ga tott Ti sza új vá ro si Cso port ve ze tõ edzõ jé nek,

Mol nár Ilo ná nak, az Észak-al föl di Re gi o ná lis Ál lam -
igaz ga tá si Hi va tal Pénz ügyi Fõ osz tá lya szak mai fõ ta nács -
adó já nak, pénz ügyi ügy in té zõ jé nek a

MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI BRONZ
ÉRDEMKERESZT

(polgári tagozat)

ki tün te tést;

Huj ber Lász ló tûz ol tó fõ törzs õr mes ter nek, a Székes -
fehérvár Me gyei Jogú Vá ros Hi va tá sos Ön kor mány za ti
Tûz ol tó ság kü lön le gesszer ke ze lõ jé nek a

MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI BRONZ
ÉRDEMKERESZT

(katonai tagozat)
ki tün te tést

ado má nyo zom.

Bu da pest, 2009. már ci us 5.

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

El len jegy zem:

Dr. Gye ne sei Ist ván s. k.,
ön kor mány za ti mi nisz ter

KEH ügy szám: VIII-1/00656/2009.
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A köztársasági elnök
29/2009. (III. 15.) 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

De met ro vits Ti bor né nak, az Ál la mi Szám ve võ szék el -
nö ki tit kár nõ jé nek

Re nácz Lász ló né nak, a Ma gyar Ál lam kincs tár Nyu gat-
du nán tú li Re gi o ná lis Igaz ga tó sá ga iro da ve ze tõ jé nek a

MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI ARANY
ÉRDEMKERESZT

(polgári tagozat)

ki tün te tést;

Ba lázs Pé ter né nek, az APEH Köz pon ti Hi va tal Tit kár -
sá gi Fõ osz tály osz tály ve ze tõ jé nek,

dr. Cser Iván né nak, az APEH Kö zép-ma gyar or szá gi
Re gi o ná lis Igaz ga tó ság osz tály ve ze tõ jé nek,

Hor váth né dr. Mol nár Lí vi á nak, az APEH Nyugat-
 dunántúli Re gi o ná lis Igaz ga tó ság fõ osz tály ve ze tõ jé nek,

dr. Kraj csó Ti bor né nak, az APEH Dél-al föl di Regio -
nális Igaz ga tó ság szak igaz ga tó já nak,

Kre kó Bé lá nak, a Pénz ügyi Szer ve ze tek Ál la mi Fel -
ügye le te osz tály ve ze tõ jé nek,

Po nyi né Osz vald Ka ta lin nak, az APEH Észak-ma gyar -
or szá gi Re gi o ná lis Igaz ga tó ság fõ osz tály ve ze tõ jé nek,

dr. Su sán Tün dé nek, a Kor mány za ti El len õr zé si Hi va tal
ön ál ló osz tály ve ze tõ jé nek a

MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI EZÜST
ÉRDEMKERESZT

(polgári tagozat)

ki tün te tést;

Csib rik La jos pénz ügy õr ez re des nek, a Vám- és Pénz -
ügy õr ség Or szá gos Pa rancs nok sá ga Hu mán po li ti kai Fõ -
osz tály fõ osz tály ve ze tõ-he lyet te sé nek,

Isa sze gi Ist ván nyug ál lo má nyú al ez re des nek, a Vám-
és Pénz ügy õr ség Or szá gos Pa rancs nok sá ga Ha tár ügyi és
Ügye le ti Fõ osz tály osz tály ve ze tõ jé nek,

Izsé py And rea pénz ügy õr al ez re des nek, a Vám- és
Pénz ügy õr ség Észak-ma gyar or szá gi Re gi o ná lis Pa rancs -
nok ság 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, 2009. feb ru ár 20.

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

El len jegy zem:

Bu da pest, 2009. feb ru ár 26.

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

KEH ügy szám: VIII-1/00657/2009.

A köztársasági elnök
30/2009. (III. 15.) 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

dr. Hor váth Zsu zsan ná nak, a Nem ze ti Fo gyasz tó vé del -
mi Ha tó ság Dél-al föl di Re gi o ná lis Fel ügye lõ ség re gi o ná -
lis igaz ga tó já nak,

dr. Koncz Ist ván nak, az Or szá gos Nyug díj biz to sí tá si
Fõ igaz ga tó ság fõ osz tály ve ze tõ jé nek,

Ko vács Gé zá nak, a Fog lal koz ta tá si és Szo ci á lis Hi va tal
fõ osz tály ve ze tõ jé nek,

Ru zsits Évá nak, a „Ka pasz ko dó” Szo ci á lis és Gyer mek -
jó lé ti Alap szol gál ta tó Köz pont Tár su lás in téz mény ve ze tõ -
jé nek,
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Si mon Ist ván nak, a Nem ze ti Fo gyasz tó vé del mi Ha tó ság 
Nyu gat-du nán tú li Re gi o ná lis Fel ügye lõ sé ge re gi o ná lis
igaz ga tó já nak a

MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI ARANY
ÉRDEMKERESZT

(polgári tagozat)

ki tün te tést;

Ba la to ni Ti bor nak, Bu da pest Fõ vá ros Ön kor mány zat
Gyer mek ott ho ná nak La kás ott ho na la kás ott hon-ve ze tõ jé nek,

Bar tá né Pa ta ki Vik tó ri á nak, a „Fe hér Akác” Jász- Nagy -
kun-Szol nok Me gyei Idõ sek Ott ho na volt igaz ga tó já nak,

Bo bák Kor nél nak, az Észak-ma gyar or szá gi Re gi o ná lis
Nyug díj biz to sí tá si Igaz ga tó ság osz tály ve ze tõ jé nek,

Bo hák né He ring Má ria Mag dol ná nak, a Szo ci á lis és
Mun ka ügyi Mi nisz té ri um Fo gyasz tó vé del mi Osz tá lya ve -
ze tõ-fõ ta ná cso sá nak,

dr. Har sá nyi Er nõ nek, a Nyug dí ja sok Or szá gos Kép vi -
se le te Eti kai Bi zott sá gá nak el nö ké nek,

dr. Mol nár La jos nak, a Nyug dí ja sok Or szá gos Kép vi se -
le te Egész ség ügyi Bi zott sá gá nak el nö ké nek,

Pákh Pé ter né nek, a He ves Me gyei Ön kor mány zat Idõ -
sek Ott ho na (Pa rád für dõ) nyu gal ma zott igaz ga tó já nak,

Pet rich Ist ván nak, a Bács-Kis kun Me gyei Ön kor mány -
zat „Õszi Nap fény” In teg rált Szo ci á lis In téz mé nye in téz -
mény ve ze tõ jé nek,

Réz mû ves Gab ri el lá nak, a Mis kolc Me gyei Jogú Vá ros
Irány tû Ava si Szo ci á lis Szol gá lat volt igaz ga tó já nak a

MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI EZÜST
ÉRDEMKERESZT

(polgári tagozat)

ki tün te tést;

Nyit rai Ká roly né nak, a Ta tai Kis tér sé gi Idõs ko rú ak
 Otthona mód szer ta ni 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, 2009. feb ru ár 20.

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-1/00658/2009.

A köztársasági elnök
31/2009. (III. 15.) 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

Tóth né Kar ca gi Erna tûz ol tó al ez re des nek a Szer ve zett
Bû nö zés El le ni Ko or di ná ci ós Köz pont fõosztályvezetõ -
jének a

MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI ARANY
ÉRDEMKERESZT

(katonai tagozat)

ki tün te tést ado má nyo zom.

Bu da pest, 2009. feb ru ár 20.

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

El len jegy zem:

Bu da pest, 2009. már ci us 9.

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-1/00660/2009.

A köztársasági elnök
32/2009. (III. 15.) KE

határozata

vezérõrnagyi elõléptetésrõl

Az Al kot mány 30/A.  § (1) be kez dés i) pont já ban biz to -
sí tott jog kö röm ben, a hon vé de lem rõl és a Ma gyar Hon -
véd ség rõl  szóló 2004. évi CV. tör vény 49.  § (2) be kez dé -
sé nek a) pont ja alap ján a hon vé del mi mi nisz ter elõ ter jesz -
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tésére dr. Al ké ri Ist ván dan dár tá bor no kot 2009. már ci us
15-ei ha tállyal ve zér õr naggyá elõ lép te tem.

Bu da pest, 2009. már ci us 3.

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: IV-6/00971/2009.

A köztársasági elnök
33/2009. (III. 15.) KE

határozata

vezérõrnagyi elõléptetésrõl

Az Al kot mány 30/A.  § (1) be kez dés i) pont já ban biz to -
sí tott jog kö röm ben, a hon vé de lem rõl és a Ma gyar Hon -
véd ség rõl  szóló 2004. évi CV. tör vény 49.  § (2) be kez dé -
sé nek a) pont ja alap ján a hon vé del mi mi nisz ter elõ ter jesz -
tésére Csák Gá bor mér nök dan dár tá bor no kot 2009. már -
cius 15-ei ha tállyal ve zér õr naggyá elõ lép te tem.

Bu da pest, 2009. már ci us 3.

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: IV-6/00972/2009.

A köztársasági elnök
34/2009. (III. 15.) KE

határozata

vezérõrnagyi elõléptetésrõl

Az Al kot mány 30/A.  § (1) be kez dés i) pont já ban biz to -
sí tott jog kö röm ben, a hon vé de lem rõl és a Ma gyar Hon -
véd ség rõl  szóló 2004. évi CV. tör vény 49.  § (2) be kez dé -

sé nek a) pont ja alap ján a hon vé del mi mi nisz ter elõ ter jesz -
tésére dr. Hor váth Jó zsef dan dár tá bor no kot 2009. már ci us
15-ei ha tállyal ve zér õr naggyá elõ lép te tem.

Bu da pest, 2009. már ci us 3.

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: IV-6/00970/2009.

A köztársasági elnök
35/2009. (III. 15.) KE

határozata

rendõr vezérõrnagyi elõléptetésrõl

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. Do bo zi Jó zsef rend õr dan dár -
tá bor no kot 2009. már ci us 15-ei ha tállyal rend õr vezér -
õrnaggyá elõ lép te tem.

Bu da pest, 2009. már ci us 5.

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-6/01023/2009.

A köztársasági elnök
36/2009. (III. 15.) KE

határozata

rendõr 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 az igaz ság ügyi és ren dé sze ti
 miniszter elõ ter jesz tésére dr. Si mon Ta más rend õr ez re -
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dest 2009. már ci us 15-ei ha tállyal rend õr dandártábor -
nokká ki ne ve zem.

Bu da pest, 2009. már ci us 5.

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

El len jegy zem:

Bu da pest, 2009. már ci us 5.

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

KEH ügy szám: IV-6/01024/2009.

A köztársasági elnök
37/2009. (III. 15.) KE

határozata

rendõr 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 az igaz ság ügyi és ren dé sze ti
 miniszter elõ ter jesz tésére dr. Soms sich Gab ri el la rend õr
ez re dest 2009. már ci us 15-ei ha tállyal rend õr dan dár tá bor -
nok ká ki ne ve zem.

Bu da pest, 2009. már ci us 5.

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

El len jegy zem:

Bu da pest, 2009. már ci us 5.

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

KEH ügy szám: IV-6/01025/2009.

A Kor mány ha tá ro za tai

A Kormány
1027/2009. (III. 15.) Korm.

határozata

a Magyar Köztársaság Kiváló Mûvésze, 
a Magyar Köztársaság Érdemes Mûvésze 

és a Magyar Köztársaság Babérkoszorúja díjak
2009. évi ado má nyo zá sá ról

A Ma gyar Köz tár sa ság Kor má nya már ci us 15-e, a nem -
ze ti ün nep al kal má ból

Csi szár Imre Já szai Ma ri-dí jas ren de zõ nek, Ér de mes
Mû vész nek,

De csé nyi Já nos Er kel Fe renc-dí jas ze ne szer zõ nek,
 Érdemes Mû vész nek,

Pap Vera Já szai Ma ri-dí jas szín mû vész nek, Ér de mes
Mû vész nek,

Pin cze he lyi Sán dor Mun ká csy Mi hály-dí jas gra fi kus -
mû vész nek, fes tõ mû vész nek, Ér de mes Mû vész nek,

Végh Krisz ti na Ha ran go zó Gyu la-dí jas ba lett mû vész -
nek, Ér de mes Mû vész nek

MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KIVÁLÓ MÛVÉSZE
DÍJAT,

Ba zsin ka Zsu zsan na ope ra éne kes nek,
Gá y or Ti bor fes tõ mû vész nek,
Gyé mánt Lász ló fes tõ mû vész nek,
Já vo ri Fe renc elõ adó mû vész nek,
Ke re kes Éva Já szai Ma ri-dí jas szín mû vész nek,
Ke re kes Gá bor fo tó mû vész nek,
Med vigy Gá bor Ba lázs Bé la-dí jas ope ra tõr nek,
Sze csõ di Fe renc Liszt Fe renc-dí jas he ge dû mû vész nek,

egye te mi ta nár nak,
Szom bat hy Gyu la Já szai Ma ri-dí jas szín mû vész nek,
Tóth Il di kó Já szai Ma ri-dí jas szín mû vész nek

MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ÉRDEMES MÛVÉSZE
DÍJAT,

Dar va si Lász ló  Jó zsef At ti la-dí jas író nak, köl tõ nek,
 újságírónak,

Tóth Krisz ti na  Jó zsef At ti la-dí jas író nak, köl tõ nek,
mû for dí tó nak

MAGYAR KÖZTÁRSASÁG BABÉRKOSZORÚJA
DÍJAT

ado má nyoz.

Gyur csány Fe renc s. k.,
mi nisz ter el nök
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A Kormány
1028/2009. (III. 15.) Korm.

határozata

a „Márciusi Ifjak Díj – a fiatal magyar tehetségekért” 
2009. évi adományozásáról

A Ma gyar Köz tár sa ság Kor má nya

Ab lon czy Ba lázs tör té nész nek,
Ban da Ádám he ge dû mû vész nek,
Cseh Lili szob rász mû vész nek,
Du naj csik Má tyás szép író nak,
El lin ger Edi na báb szí nész nek,
Er dei Nóra ku ta tó or vos nak,

Far kas Gá bor zon go ra mû vész nek,
Gyön gyös si Le ven te ze ne szer zõ nek,
Lom bo si Me lin da csel gán cso zó nak,
Lu kács And rás tánc mû vész nek,
Pa lya Bea elõ adó mû vész nek,
Som lai-Fis cher Sza bolcs épí tész nek,
Sza ló ki Ág nes elõ adó mû vész nek,
Ta tár At ti la hon véd törzs õr mes ter nek és
Zrí nyi Gál Vin ce szín mû vész nek

„Már ci u si If jak Díj – a fia tal ma gyar te het sé ge kért” dí jat 
ado má nyoz.

Gyur csány Fe renc s. k.,
mi nisz ter el nök
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Tisz telt Elõ fi ze tõk!

Tá jé koz tat juk Önö ket, hogy 2009. ja nu ár 1-jé tõl
a hi va ta los la pok meg je len te té se az aláb bi ak sze rint vál to zott

A Ma gyar Köz löny és a mel lék le tét ké pe zõ Hi va ta los Ér te sí tõ tar tal ma újabb ro va tok kal bõ vült

Ma gyar Köz löny

I. Az Al kot mány és annak mó do sí tá sai

II. Tör vé nyek

III. Kor mány ren de le tek

IV. A Ma gyar Nem ze ti Bank el nö ké nek
ren de le tei

V. A Kormány tag ja i nak ren de le tei

VI. Az Alkot mány bíró ság ha tá ro za tai és
vég zé sei

VII. Jog egy sé gi ha tá ro za tok

VIII. Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság
ál lás fog la lá sai

IX. Határozatok Tára

Hi va ta los Ér te sí tõ

I. Egy sé ges szer ke ze tû jo gi ak tu sok

II. Sta tisz ti kai köz le mé nyek

III. Uta sí tá sok, jo gi irány mu ta tá sok

IV. Ál lás fog la lá sok

V. Sze mély ügyi hí rek

VI. Ala pí tó ok ira tok

VII. Pá lyá za ti fel hí vá sok

VIII. Köz le mé nyek

IX. Hir det mé nyek (a Cég köz löny, az Euró pai
Unió Hi va ta los Lap ja, a Köz be szer zé si
Ér te sí tõ és a Bírósági Határozatok fi gye lé se, 
illetve a tar ta lom jegy zé kek közzététele)

Ha von ta a ki adó DVD-for má tum ban te ma ti zált jog sza bály gyûj te mé nye ket biz to sí t az elõ fi ze tõk nek.

A jog sza bály gyûj te mé nyek árát az elõ fi ze té si díj tar tal maz za.

2009. ja nu ár 1-jé tõl

– a Bel ügyi Köz löny tar tal maz za a Sport Ér te sí tõt, a Tu risz ti kai Ér te sí tõt és az Ön kor mány zatok Köz lönyét,

– a Szo ciá lis Köz löny és a Mun ka ügyi Köz löny – össze vo nást kö ve tõ en – Szo ciá lis és Mun ka ügyi Köz löny
néven, egy lap ként  jelenik meg,

– az Ok ta tá si Köz löny és a Kul tu rá lis Köz löny ko ráb bi elõ fi ze tõi az Ok ta tá si és Kul tu rá lis Köz lönyben
 találhatják meg a szá muk ra fon tos in for má ci ó kat,

– az Egész ség biz to sí tá si Köz löny az Egész ség ügyi Köz lönybe in teg rá lódott, az ér dek lõ dõk az Egész ség-
ügyi Köz löny bõl tá jé ko zód hat nak az ez idá ig két lap ban kö zölt in for má ci ók ról.

Magyar Köz löny Lap- és Könyvkiadó Kft.
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A Ma gyar Köz lönyt szer kesz ti a Mi nisz ter el nö ki Hi va tal, a Szer kesz tõ bi zott ság köz re mû kö dé sé vel. A Szer kesz tõ bi zott ság
 elnöke: dr. Pet ré tei Jó zsef. A szer kesz té sért fe le lõs: dr. Tor dai Csa ba. Bu da pest V., Kos suth tér 1–3.
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.
A pa pír ala pon ter jesz tett Ma gyar Köz löny a kor mány za ti por tá lon köz zé tett hi te les elekt ro ni kus do ku men tum ol dal hû má so la ta.
A Ha tá ro za tok Tára hi va ta los lap tar tal ma a Ma gyar Köz löny IX. ré szé ben je le nik meg.

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 Ma gyar Pos ta 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 VIII., So mo gyi Béla u. 6. szám alat ti Köz löny bolt ban (tel.: 318-8411),
 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.
2009. évi éves elõ fi ze té si díj: 151 452 Ft. Egy pél dány ára: 315 Ft 16 ol dal ter je de le mig, utá na +8 ol da lan ként +270 Ft.

HU ISSN 0076—2407
09.0577 – 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.

Elõ fi ze té si bank szám la szám: MKB Bank 10300002–20377199–70213285

Tisz telt Elõ fi ze tõk!
Tá jé koz tat juk Önö ket, hogy a ki adónk ter jesz té sé ben le võ la pok ra és elekt ro ni kus ki ad vá nyok ra szó ló elõ fi ze té sü ket  folyamatosnak
 tekintjük. Csak ak kor kell vál to zást be je len te ni ük a 2009. év re vo nat ko zó elõ fi ze tés re, ha a példány számot, eset leg a cím lis tát
 módosítják, vagy új lap ra sze ret né nek elõ fi zet ni (pon tos szál lí tá si, név- és ut ca cím-meg je lö lés sel).   Kér jük, hogy az eset le ges mó do sí tást
(cím- és pél dány szám vál to zás)  szíveskedjenek le vél ben vagy fa xon meg kül de ni. Fel hív juk   szíves fi gyel mü ket, hogy a lap szállításról
 kizárólag az  elõfizetési díj be ér ke zé sét kö ve tõ en in téz ke dünk. Fon tos, hogy az elõ fi ze té si  díjakat a meg adott
10300002-20377199-70213285 sz. szám lá ra utal ják, il let ve a ki adó ál tal ki kül dött kész pénz-át uta lá si meg bí zá son fi zes sék be. Kész pén zes 
be fi ze tés ki zá ró lag a Ma gyar Köz löny Lap- és Könyv ki adó ügy fél szol gá la tán (1085 Bu da pest, So mo gyi Bé la u. 6.) le het sé ges. ( Levélcím:
 Magyar Köz löny Lap- és Könyvkiadó , 1394 Bu da pest, 62. Pf. 357. Fax: 318-6668).

A 2009. évi elõ fi ze té si dí jak
(Az árak az áfát tar tal maz zák.)

Ma gyar Köz löny 151 452 Ft/év
Az Al kot mány bí ró ság Ha tá ro za tai 27 972 Ft/év
Bel ügyi Köz löny 39 564 Ft/év
Egész ség ügyi Köz löny 39 564 Ft/év
Föld mû ve lés ügyi
 és Vi dék fej lesz té si Ér te sí tõ 27 468 Ft/év
Köz be szer zé si Ér te sí tõ 96 516 Ft/fél év

Szo ci á lis és Mun ka ügyi Köz löny 39 564 Ft/év
Ok ta tá si és Kul tu rá lis Köz löny 31 500 Ft/év
Pénz ügyi Köz löny 45 108 Ft/év
Ügyész sé gi Köz löny 9 324 Ft/év
Bûn ügyi Szem le 12 600 Ft/év
L'u do vé no viny 7 308 Ft/év
Ne ue Ze i tung 7 056 Ft/év
Pénz ügyi Szem le 23 100 Ft/év

CD-Cég köz löny
A Cég köz löny köz le mé nye i nek he ten te meg je le nõ, ol dal hû gyûj te mé nye CD-n, me lyen a köz le mé nyek gyors meg ta lá lá sát ke re sõ funk ció se gí ti.

A CD 2009. évi éves elõ fi ze té si dí jai
(Ára ink a 20%-os áfát tar tal maz zák.)

Ön ál ló vál to zat 141 696 Ft

 5 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 207 936 Ft
10 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 274 176 Ft

 25 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 472 890 Ft
 50 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 804 096 Ft

A MAGYAR HIVATALOS JOGSZABÁLYTÁR (DVD)
ha tá lyos jog sza bá lyok hi va ta los szá mí tó gé pes gyûj te mé nyé nek 2009. évi éves elõ fi ze té si dí jai

(Ára ink a 20%-os áfát tar tal maz zák.)

Ön ál ló vál to zat 97 200 Ft
 5 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 171 600 Ft
10 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 216 000 Ft

 25 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 351 000 Ft
 50 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 459 000 Ft
100 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 780 000 Ft

AZ EU-JOGSZABÁLYTÁR (DVD)
Az Eu ró pai Unió Jog sza bá lyai gyûj te mé nyé nek 2009. évi éves elõ fi ze té si dí ja

(Ára ink a 20%-os áfát tar tal maz zák.)

Ön ál ló vál to zat 86 400 Ft
 5 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 156 000 Ft
10 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 192 000 Ft

 25 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 312 000 Ft
 50 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 408 000 Ft
100 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 708 000 Ft

Fa csi mi le Ma gyar Köz löny. A hi va ta los lap 2008-as év fo lya ma je le nik meg CD-n az ere de ti kül alak meg õr zé sé vel, de könnyen ke zel he tõ en.
Ára: 18 480 Ft + áfa.


