
A  M A G Y A R  K Ö Z T Á R S A S Á G  H I V A T A L O S  L A P J A
2010. október 25., hétfõ

Tar ta lom jegy zék

11/2010. (X. 25.) KIM 
rendelet

A jogszabályszerkesztésrõl  szóló 61/2009. (XII. 14.) IRM rendelet
módosításáról és egyes rendelkezéseinek hatályon kívül helyezésérõl 23445

242/2010. (X. 25.) KE 
határozat

Kitüntetés adományozásáról 23447

243/2010. (X. 25.) KE 
határozat

Kitüntetés adományozásáról 23448

244/2010. (X. 25.) KE 
határozat

Kitüntetés adományozásáról 23450

245/2010. (X. 25.) KE 
határozat

Kitüntetés adományozásáról 23452

246/2010. (X. 25.) KE 
határozat

Kitüntetés adományozásáról 23453

247/2010. (X. 25.) KE 
határozat

Kitüntetés adományozásáról 23454

248/2010. (X. 25.) KE 
határozat

Kitüntetés adományozásáról 23459

249/2010. (X. 25.) KE 
határozat

Kitüntetés adományozásáról 23460

250/2010. (X. 25.) KE 
határozat

Az 1956-os Emlékérem és az 1956-os Emléklap adományozásáról 23461

251/2010. (X. 25.) KE 
határozat

Kitüntetés adományozásáról 23462

252/2010. (X. 25.) KE 
határozat

Kitüntetés adományozásáról 23463

253/2010. (X. 25.) KE 
határozat

Kitüntetés adományozásáról 23464

254/2010. (X. 25.) KE 
határozat

Kitüntetés adományozásáról 23466

255/2010. (X. 25.) KE 
határozat

Kitüntetés adományozásáról 23468

256/2010. (X. 25.) KE 
határozat

Kitüntetés adományozásáról 23469

257/2010. (X. 25.) KE 
határozat

Kitüntetés adományozásáról 23470
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258/2010. (X. 25.) KE 
határozat

Kitüntetés adományozásáról 23470

259/2010. (X. 25.) KE 
határozat

Tûzoltó altábornagyi elõléptetésrõl 23471

260/2010. (X. 25.) KE 
határozat

Dandártábornoki kinevezésrõl 23471

261/2010. (X. 25.) KE 
határozat

Rendõr dandártábornoki kinevezésrõl 23472

262/2010. (X. 25.) KE 
határozat

Bírák felmentésérõl és bírák kinevezésérõl 23472

263/2010. (X. 25.) KE 
határozat

Bírák felmentésérõl és bírák kinevezésérõl 23473

264/2010. (X. 25.) KE 
határozat

Egyetemi tanári kinevezésrõl 23474

265/2010. (X. 25.) KE 
határozat

Rendõr dandártábornok szolgálati viszonyának megszüntetésérõl 
és szolgálati nyugállományba helyezésérõl 23475

266/2010. (X. 25.) KE 
határozat

Dandártábornok szolgálati viszonyának megszüntetésérõl 
és szolgálati nyugállományba helyezésérõl 23475

267/2010. (X. 25.) KE 
határozat

Rendõr dandártábornok szolgálati viszonyának megszüntetésérõl 
és szolgálati nyugállományba helyezésérõl 23476

268/2010. (X. 25.) KE 
határozat

Kitüntetés adományozásáról 23476

1220/2010. (X. 25.) Korm. 
határozat

Az Önkormányzatok Nemzeti Együttmûködési Fórumának létrehozásáról,
valamint a Kormány és a helyi önkormányzatok közötti együttmûködés 
és párbeszéd megerõsítésérõl 23477

43/2010. (X. 25.) KüM 
határozat

A Magyar Köztársaság Kormánya és a Macedón Köztársaság Kormánya
között a katasztrófák esetén történõ együttmûködésrõl és kölcsönös
segítségnyújtásról  szóló, Szkopjéban, 2009. szeptember hónap 10-én kelt
Egyezmény kihirdetésérõl  szóló 2009. évi CXLIII. törvény 2. és 3.  §-ai
hatálybalépésérõl 23478
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V. A Kor mány tag ja i nak ren de le tei

A közigazgatási és igazságügyi miniszter 11/2010. (X. 25.) KIM rendelete
a jogszabályszerkesztésrõl  szóló 61/2009. (XII. 14.) IRM rendelet módosításáról 
és egyes rendelkezéseinek hatályon kívül helyezésérõl

A jogalkotásról  szóló 1987. évi XI. törvény 62.  §-ában kapott felhatalmazás alapján – az egyes miniszterek, valamint
a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl  szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 12.  § a) pontjában
meghatározott feladatkörömben eljárva – a következõket rendelem el:

1.  § (1) Hatályát veszti a jogszabályszerkesztésrõl  szóló 61/2009. (XII. 14.) IRM rendelet (a továbbiakban: Jszr.)
 1. 2.  §-a,
 2. 3.  § (3) bekezdése,
 3. 9.  § (1) és (2) bekezdése,
 4. 20.  § (3) bekezdése,
 5. 21.  § (2) bekezdése,
 6. 44.  § (1) és (2) bekezdése,
 7. 46.  § (4) bekezdése,
 8. 50.  § (2) bekezdés e) pont ec) alpontja,
 9. XI. Fejezete,
10. 105.  § (3) bekezdés a) pontja,
11. 118.  § (2) bekezdése,
12. 121.  § (4) bekezdés a) pontja,
13. 129.  §-a és
14. XIX. Fejezete.

(2) Hatályát veszti a Jszr.
 1. 6.  § b) pontjában az „a bevezetõ részében,”,
 2. 46.  § (1) bekezdésében a „legalább háromelemû”,
 3. 66.  § (1) bekezdésében a „további”,
 4. 118.  § (1) bekezdésében a „, valamint a (2) bekezdésben foglalt kivétellel”
szövegrész.

2.  § Ez a rendelet a kihirdetését követõ napon lép hatályba.

3.  § (1) A Jszr. 27.  § (1)–(3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezések lépnek:
„(1) Merev hivatkozásban a 2004. évi XXX. törvénnyel kihirdetett és a 2007. évi CLXVIII. törvénnyel kihirdetett lisszaboni 
szerzõdéssel módosított, az Európai Közösséget létrehozó szerzõdés
a) megjelölése: „az Európai Unió mûködésérõl  szóló szerzõdés”,
b) rövid megjelölése: „EUMSz”.
(2) Merev hivatkozásban a 2004. évi XXX. törvénnyel kihirdetett és a 2007. évi CLXVIII. törvénnyel kihirdetett lisszaboni
szerzõdéssel módosított, az Európai Atomenergia-közösség létrehozásáról  szóló szerzõdés
a) megjelölése: „az Európai Atomenergia-közösség létrehozásáról  szóló szerzõdés”,
b) rövid megjelölése: „EAKSz”.
(3) Merev hivatkozásban a 2004. évi XXX. törvénnyel kihirdetett és a 2007. évi CLXVIII. törvénnyel kihirdetett lisszaboni
szerzõdéssel módosított, az Európai Unióról  szóló szerzõdés
a) megjelölése: „az Európai Unióról  szóló szerzõdés”,
b) rövid megjelölése: „EUSz”.”
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(2) A Jszr. 36.  § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(3) A jogszabály alapegysége a szakasz. A jogszabály tervezetének tagolása során szakasznál magasabb szintû
szerkezeti egység akkor alakítható ki, ha az alacsonyabb szintû szerkezeti egységek alkalmazásával a jogszabály
áttekinthetõsége nem biztosítható.”

(3) A Jszr. 100.  § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) Jogszabály kizárólag
a) szerkezeti egysége valamely hatályos szövegrésze helyébe lépõ szöveg megállapításával (a továbbiakban:
szövegcserés módosítás),
b) a hatályos szerkezeti egysége helyébe lépõ szerkezeti egység szövegének megállapításával, illetve a hatályos
szerkezeti egységében foglalt mondat helyébe lépõ mondat szövegének megállapításával (a továbbiakban együtt:
újraszabályozás),
c) új szerkezeti egységgel  való kiegészítésével, illetve hatályos szerkezeti egysége új mondattal  való kiegészítésével
(a továbbiakban együtt: kiegészítés), vagy
d) még hatályba nem lépett szerkezeti egysége eltérõ szöveggel történõ hatálybaléptetésével
módosítható.”

(4) A Jszr. 106.  § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(3) Hatálytalan szerkezeti egység nem szabályozható újra, ehelyett a 108.  § (4) bekezdése szerint kell eljárni.”

(5) A Jszr. 108.  § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) Törvény – a (4) bekezdés szerinti eset kivételével – nem egészíthetõ ki új könyvvel.”

(6) A Jszr. 127.  §-a a következõ (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) Táblázatot és a 132.  § szerinti idézetet a jogszabály melléklete tartalmazhat.”

(7) A Jszr.
1. 46.  § (2) bekezdés b) pontjában a „legalább három, egymással azonos logikai kapcsolatban álló elembõl”

szövegrész helyébe az „egymással azonos logikai kapcsolatban álló elemekbõl”,
2. 51.  § (5) bekezdésében az „alkotmánymódosító” szövegrész helyébe az „alkotmányozó”, és
3. 75.  § (1) bekezdés d) pontjában a „legfeljebb három minisztert” szövegrész helyébe a „több minisztert”
szöveg lép.

4.  § (1) Hatályát veszti a Jszr. 1. mellékletének
1. 2.2.1., 2.2.2., 2.3.1., valamint 2.3.2. pontja,
2. 10. pontja és
3. 19. pontja.

(2) A Jszr. 1. melléklet 6. pontjában az „alkotmánymódosító” szövegrész helyébe az „alkotmányozó” szöveg lép.

Dr. Navracsics Tibor s. k.,
közigazgatási és igazságügyi miniszter
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IX. Ha tá ro za tok Tá ra

A köztársasági elnök 242/2010. (X. 25.) KE határozata
kitüntetés adományozásáról

Az Alkotmány 30/A.  § (1) bekezdése j) pontja, valamint a Magyar Köztársaság kitüntetéseirõl  szóló 1991. évi XXXI. törvény 2.  §
(1) bekezdése alapján a miniszterelnök elõterjesztésére

világszerte nagyra becsült sportolói pályafutása, edzõi-nevelõi tevékenysége, példaértékû életútja elismeréseként
Gyarmati Dezsõ háromszoros olimpiai bajnok vízilabdázónak, edzõnek, a Nemzet Sportolójának a

MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI ÉRDEMREND
nagykeresztje
polgári tagozata

kitüntetést adományozom.

Budapest, 2010. október 15.

Schmitt Pál s. k.,
köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Budapest, 2010. október 19.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

KEH ügyszám: VIII-1/04235/2010.
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A köztársasági elnök 243/2010. (X. 25.) KE határozata
kitüntetés adományozásáról

Az Alkotmány 30/A.  § (1) bekezdése j) pontja, valamint a Magyar Köztársaság kitüntetéseirõl  szóló 1991. évi XXXI. törvény 2.  §
(1) bekezdése alapján a miniszterelnök elõterjesztésére

a Gyulafehérvári Székesegyház és más nagyértékû egyházi mûemlékek restaurálásában, az erdélyi magyar és más
nemzetiségû katolikusság, a magyar nemzeti közösség megtartásában, annak fáradhatatlan szolgálatában és
erõsítésében, a hitélet elmélyítésében szerzett kimagasló érdemeiért
Jakubinyi György Miklósnak, a Római Katolikus Egyház, Gyulafehérvári Fõegyházmegye érsekének a

MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI ÉRDEMREND
nagykeresztje
polgári tagozata;

a Dévai Szent Ferenc Alapítvány létrehozásáért, a gyermekek és a fiatalok védelme érdekében végzett példaértékû
keresztényi közösségszervezõ, nevelõ, humanitárius tevékenysége elismeréseként
Böjte Csaba ferences rendi szerzetesnek, a Dévai Szent Ferenc Alapítvány alapítójának,
a közép-európai, különösen a magyar–cseh történelmi és politikai összefüggéseknek a publicisztika eszközeivel
történõ hiteles és következetes bemutatásáért
Bohumil Dolezal, politológusnak, publicistának,
a szlovákiai református keresztyén egyház hitéleti tevékenysége, az egyetemes magyar reformátusság összefogása,
valamint a Selye János Egyetem megalakítása és mûködése érdekében végzett munkássága elismeréseként
Erdélyi Gézának, a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház nyugalmazott püspökének, lelkésznek,
az egyetemes magyar kultúra és a magyar nyelv ápolása és kutatása érdekében végzett példaértékû, tudományos,
oktatói, kutatói és iskolateremtõ munkássága elismeréseként
Péntek Jánosnak, a Magyar Tudományos Akadémia külsõ tagjának, a Babes-Bolyai Tudományegyetem professzorának, 
a Szabó T. Attila Nyelvtudományi Intézete szakmai igazgatójának, a Kolozsvári Akadémiai Bizottság elökének a

MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI ÉRDEMREND
középkeresztje
polgári tagozata;

a romániai magyar közösség médiában történõ kulturális érdekképviselete érdekében végzett tevékenysége,
mûvészeti alkotómunkássága elismeréseként
Boros Zoltánnak, a Magyar Újságírók Romániai Egyesülete alelnökének, zeneszerzõnek, TV-szerkesztõnek,
a magyar nyelv mûvelése és kincsei bemutatása, valamint néprajzi hagyományaink tudományos értékû
közzétételében, Szatmár földrajzi és vízrajzi helyneveinek feltárásában végzett tudományos tevékenységéért,
valamint a szatmárnémeti önálló magyar tannyelvû líceumi oktatás visszaállításában, újjászervezésében, a magyar
egyházi és közösségi ingatlan restitúció elérésében végzett tevékenysége elismeréseként
Bura László középiskolai tanárnak, óraadó adjunktusnak,
a magyar történelem színvonalas, szakavatott, hiánypótló kutatásáért és a cseh közvélemény számára történõ
bemutatásáért, tudományos és gazdag publikációs tevékenysége elismeréseként
dr. Eva Irmanová-nak, a Cseh Tudományos Akadémia Közép- és Kelet Európai Történeti Intézete, Károly Egyetem
Társadalomtudományi Kar oktatójának, történésznek,
nemzetiségi színházalapító, színházmûvelõ tevékenységéért, valamint a szlovákiai magyar közéletben játszott több
évtizedes kiemelkedõ kultúrateremtõ munkájáért
Kolár Péternek, a kassai Thália Színház igazgatójának,
az erdélyi magyar pedagógus társadalom érdekében, folyamatos továbbképzésük biztosításában, a fiatal nemzedékek 
nemzeti elkötelezettségû oktatásában-nevelésében végzett több évtizedes munkássága elismeréseként
Lászlófy Pál István, nyugalmazott gimnáziumi igazgatónak, a Romániai Magyar Pedagógusok Szövetsége elnökének,
a Kárpátaljai Magyar Pedagógus Szövetség elnökeként a kárpátaljai magyarság fennmaradásáért, identitásának
megõrzéséért végzett munkássága elismeréseként,
dr. Orosz Ildikónak, a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Fõiskola tanárának, a Kárpátaljai Magyar Pedagógus
Szövetség elnökének,
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a nemzeti kisebbségek kollektív jogainak érvényesítéséért és a kisebbségi autonómia-koncepció meg valósításáért
végzett több évtizedes nemzetközi munkássága elismeréseként
Christoph Pan-nak, a Dél-Tiroli Népcsoport Intézet vezetõjének,
a magyar–olasz irodalmi és mûvelõdéstörténeti értékek ápolásáért, a két ország közötti tudományos és kulturális
kapcsolatok fejlesztéséért, több évtizedes tanári, kutatói és tudományszervezõi tevékenységéért
dr. Sárközy Péternek, a Római „La Sapienza” Tudományegyetem Magyar Tanszék egyetemi tanárának, a Magyar
Tudományos Akadémia Irodalomtudományi Intézet tudományos tanácsadójának,
több évtizedes, a romániai magyar és az erdélyi természettudományi, különösen a fizikai, csillagászati és matematikai
gondolkodás terjesztése és megismertetése érdekében végzett munkássága, tudományos és szakmai-közéleti
tevékenysége elismeréseként
Toró Tibornak, a Magyar Tudományos Akadémia külsõ tagjának, nyugalmazott elméleti fizikusnak a

MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI ÉRDEMREND
tisztikeresztje
polgári tagozata;

a gyimesfelsõloki Árpád-házi Szent Erzsébet Római Katolikus Líceum alapításáért és vezetéséért, valamint a csángó
magyarság megmaradása, identitásának megõrzése érdekében végzett tevékenységéért
Berszán Lajos atyának, a gyimesfelsõloki Árpád-házi Szent Erzsébet Líceum nyugalmazott igazgatójának, 
szerteágazó mûvészetszervezõ, mûvészetfejlesztõ tevékenységéért, Kassa város és vonzáskörzete mûvészeti és
kulturális életét gazdagító munkájáért
Gazdag Józsefnek, a kassai Löffler Béla Múzeum igazgatójának,
a magyar nyelvû bírói gyakorlat és a magyar nyelv egyenrangú hivatalos használatának a Vajdaságban történõ
meghonosítása érdekében végzett tevékenysége elismeréseként
id. dr. Korhecz Tamás nyugalmazott bírónak,
az erdélyi magyar sorsot megrázó erõvel kifejezõ, szimbolikus erejû hiteles festõi és grafikusi életmûve elismeréseként
Kusztos Endre festõ- és grafikusmûvésznek, a Romániai Képzõmûvészek Szövetsége tagjának, 
újító igényû filmrendezõi tevékenysége, valamint a magyar–bolgár kulturális, különösen a filmmûvészeti kapcsolatok
fejlesztése és ápolása érdekében végzett tevékenysége elismeréseként
Mircso Nikolov Manolov filmrendezõnek, 
sokoldalú képzõmûvészeti munkássága, lelkipásztori tevékenysége elismeréseként
Puskás László festõmûvésznek, görög katolikus papnak,
több évtizedes tudományos, kutatói és intézetvezetõi tevékenységéért, valamint a magyar kutatók támogatásáért,
külföldi tanulmányaik, továbbképzésük biztosítása érdekében végzett munkájáért
dr. Sárközi László nyugalmazott orvosprofesszornak a

MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI ÉRDEMREND
lovagkeresztje
polgári tagozata

kitüntetést adományozom.

Budapest, 2010. október 15.

Schmitt Pál s. k.,
köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Budapest, 2010. október 19.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

KEH ügyszám: VIII-1/04203/2010.
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A köztársasági elnök 244/2010. (X. 25.) KE határozata
kitüntetés adományozásáról

Az Alkotmány 30/A.  § (1) bekezdése j) pontja, valamint a Magyar Köztársaság kitüntetéseirõl  szóló 1991. évi XXXI. törvény 2.  §
(1) bekezdése alapján a miniszterelnök elõterjesztésére

az agyi mechanizmusok feltárásában, kutatásában végzett, nemzetközileg is számon tartott munkásságáért,
példaértékû tudományos életútja elismeréseként
Knoll Józsefnek, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagjának, Állami- és Széchenyi-díjas farmakológusnak,
a Semmelweis Egyetem Farmakológiai és Farmakoterápiás Intézet professor emeritusának,
az alkotmányos rend védelme érdekében végzett tevékenysége, alkotmányos alapjogok, a választójog és
a közjogtörténet tárgyában végzett kutatásaiért, oktatói, publikációs és szakmai-közéleti tevékenysége
elismeréseként
dr. Kukorelli Istvánnak, a Magyar Tudományos Akadémia doktorának, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Állami- és
Jogtudományi Kar egyetemi tanárának, volt alkotmánybírónak,
a neurális hálózatok, a nemlineáris rendszerek és hálózatok, a vizuális információfeldolgozás, valamint a celluláris
szuperszámítógépek terén végzett nemzetközileg is elismert tudományos, kutatói munkássága, oktatói tevékenysége 
elismeréseként
Roska Tamásnak, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagjának, Széchenyi-díjas villamosmérnöknek, a Pázmány
Péter Katolikus Egyetem Információs Technológiai Kar prodékánjának, egyetemi tanárnak, a Magyar Tudományos
Akadémia Számítástechnikai és Automatizálási Kutató Intézet kutatóprofesszorának,
nemzetközileg is elismert, a színpadi néptáncot megújító koreográfusi és mûvészetoktatói tevékenységéért,
népmûvészeti örökségünk ápolásáért, életmûve elismeréseként
Timár Sándor Állami-díjas koreográfusnak a

MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI ÉRDEMREND
középkereszt a csillaggal
polgári tagozata;

a magyarság egysége melletti kiállásáért, a keresztényi értékek következetes képviseletéért, az egyházi mûemlékeink
megóvása érdekében végzett tevékenységéért
dr. Bábel Balázs kalocsa-kecskeméti érseknek,
egyházjogi, elméleti munkásságáért, példaértékû, következetes és nagyra becsült életútja elismeréseként
dr. Boleratzky Lóránd egyházjogásznak, volt egyetemi magántanárnak, nyugalmazott ügyvédnek,
több évtizedes tudományos, kutatói munkássága, a jövõ teológusnemzedékének pásztorolása terén végzett
tevékenysége, példaértékû életútja elismeréseként
dr. Bolyki Jánosnak, a nyelvtudomány doktorának, a Károli Gáspár Református Egyetem professor emeritusának,
a botanika, az ökológia és a környezetvédelem terén végzett, nemzetközileg is nagyra becsült tudományos, kutatói,
tudománypolitikai munkássága elismeréseként
Borhidi Attilának, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagjának, Széchenyi-díjas botanikusnak, a Pécsi
Tudományegyetem Növénytani Tanszéke professor emeritusának,
a magyar nukleáris és atomenergetikai szakemberképzés terén végzett iskolateremtõ tevékenységéért, a Budapesti
Mûszaki és Gazdaságtudományi Egyetem oktatóreaktorának tervezése, létesítése és üzemeltetése során kifejtett sok
évtizedes kimagasló munkájáért, a hazai atomenergetikai közéletben betöltött aktív és iránymutató szerepéért
dr. Csom Gyulának, a mûszaki tudomány doktorának, Széchenyi-díjas gépészmérnöknek, a Budapesti Mûszaki és
Gazdaságtudományi Egyetem Nukleáris Technikai Intézete professor emeritusának,
méltán nagy közönségsikernek örvendõ pályafutásáért, generációk elismerésétõl és szeretetétõl övezett zeneszerzõi
és elõadómûvészi tevékenységéért
Demjén Ferenc elõadómûvésznek, szövegírónak, zeneszerzõnek,
az õsi hagyományok tiszteletben tartása és ápolása, a közösség összekovácsolása, a vallásos zsidó élet fenntartása,
szervezése érdekében végzett tevékenysége elismeréseként
Deutsch Róbert fõrabbinak, a Budapesti Rabbiság igazgatójának, a Rabbitestület vezetõjének,
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a Nemzetközi Gyermekmentõ Szolgálat alapítójaként a rendszerváltás óta eltelt idõben a fizikailag, értelmileg sérült,
az árva és a szociálisan hátrányos helyzetû gyermekek felkarolásáért, életkörülményeik javításáért, illetve
a gyermekintézmények segítésére tett erõfeszítéséért
dr. Edvi Péter Tamásnak, az állatorvostudomány kandidátusának, a Nemzetközi Gyermekmentõ szolgálat alapító
elnökének,
a magyar híradástechnikai ipar export fõvállalkozásának megszervezése területén végzett kiemelkedõen eredményes
munkája elismeréseként
Fodor István Széchenyi-díjas villamosmérnöknek,
a nemzet szolgálatában végzett kimagasló, példamutató tevékenységéért, a határon túli magyarság identitásának
megõrzését hatékonyan szolgáló oktatási és kulturális programok életre keltéséért, a felvidéki magyarság körében
történõ anyanyelvi oktatás ösztönzéséért
dr. Halzl Józsefnek, a Rákóczi Szövetség elnökének,
a Nyugati (Dunántúli) Evangélikus Egyházkerület újjászervezéséért, az egyházak között végzett értékteremtõ és
értékmentõ szolgálatáért, igényes lelkipásztori, egyházvezetõi munkásságáért
Ittzés János evangélikus lelkésznek, a Nyugati (Dunántúli) Evangélikus Egyházkerület püspökének,
a hazai irányításelmélet, valamint ezen tudományág információ-technológiai alapjainak és hazai iskolájának a Magyar
Tudományos Akadémia Számítástechnikai és Automatizálási Kutatóintézeten belüli megteremtésében, nemzetközi
képviseletében, a Magyar Tudományos Akadémia vezetésében és a hazai tudományos közéletben mind kutatói, mind
vezetõi és tudománypolitikai téren végzett munkássága elismeréseként
Keviczky Lászlónak, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagjának, Széchenyi-díjas villamosmérnöknek, a Magyar
Tudományos Akadémia Számítástechnikai és Automatizálási Kutatóintézet kutatóprofesszorának,
világszerte nagyra becsült sportolói pályafutása, olimpiai és világbajnokokat nevelõ edzõi-nevelõi tevékenysége,
példaértékû életútja elismeréseként
Kulcsár Gyõzõ olimpiai bajnok vívónak, mesteredzõnek, a Nemzet Sportolójának, Magyar Vívó Szövetség szövetségi
kapitányának,
a keresztényi és egyetemes emberi értékek közvetítéséért és képviseletéért, példaértékû életútja elismeréseként
dr. Olaffson Károly Placidnak, a Budai Ciszterci Szent Imre Plébánia bencés szerzetesének, tanárnak,
Magyarország gazdasági fellendülését elõsegítõ, maradandó értéket létrehozó és követendõ példát mutató
– az innováció és a tehetséggondozás területén végzett – két évtizedes munkássága elismeréseként
dr. Pakucs Jánosnak, az Olajterv Holding Kft. ügyvezetõ igazgatójának, a Magyar Innovációs Szövetség tiszteletbeli
elnökének,
a magyar állam és az egyház közötti újszerû kapcsolatrendszer kidolgozásáért, a nemzet szolgálatában végzett
tevékenysége, példaértékû életútja elismeréseként
dr. Pálos Miklós ügyvédnek, volt államtitkárnak,
az egyházi iskolák újraindításában és mûködtetésében vállalt meghatározó szerepéért, keresztényi értékeket
képviselõ lelkipásztori és egyházvezetõi munkásságáért
dr. Pápai Lajos gyõri megyéspüspöknek,
az igazságszolgáltatásban végzett több évtizedes elhivatott tevékenysége, oktató-nevelõi munkája, szakmai
életpályája elismeréseként
dr. Uttó Györgynek, a Legfelsõbb Bíróság tanácselnökének a

MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI ÉRDEMREND
középkeresztje
polgári tagozata;
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a politikai üldözöttek érdekképviselete érdekében végzett munkássága, példaértékû életútja elsimeréseként
Krasznay Béla nyugalmazott ezredesnek, a Recski Szövetség elnökének a

MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI ÉRDEMREND
középkeresztje
katonai tagozata

kitüntetést adományozom.

Budapest, 2010. október 14.

Schmitt Pál s. k.,
köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Budapest, 2010. október 19.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

KEH ügyszám: VIII-1/04157/2010.

A köztársasági elnök 245/2010. (X. 25.) KE határozata
kitüntetés adományozásáról

Az Alkotmány 30/A.  § (1) bekezdése j) pontja, valamint a Magyar Köztársaság kitüntetéseirõl  szóló 1991. évi XXXI. törvény 2.  §
(1) bekezdése alapján a miniszterelnök elõterjesztésére

a magyarországi kerámiaipar és Hódmezõvásárhely fejlõdésének elõsegítése, valamint a munkahely-teremtés
érdekében végzett több éves tevékenysége elismeréseként
Wendelin Franz Egon Luitwinus Maria von Boch-Galhau-nak, a Villeroy and Boch AG elnökének a

MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI ÉRDEMREND
középkereszt a csillaggal
polgári tagozata

kitüntetést adományozom.

Budapest, 2010. október 15.

Schmitt Pál s. k.,
köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Budapest, 2010. október 19.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

KEH ügyszám: VIII-1/04204/2010.
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A köztársasági elnök 246/2010. (X. 25.) KE határozata
kitüntetés adományozásáról

Az Alkotmány 30/A.  § (1) bekezdése j) pontja, valamint a Magyar Köztársaság kitüntetéseirõl  szóló 1991. évi XXXI. törvény 2.  §
(1) bekezdése alapján a miniszterelnök elõterjesztésére

a magyar és a kelet-közép európai régió energiaellátásának diverzifikálásában és biztonságának fokozásában,
a MOL csoport üzleti modelljének kialakításában végzett tevékenysége elismeréseként
Hernádi Zsoltnak, a MOL Nyrt. elnök-vezérigazgatójának a

MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI ÉRDEMREND
középkereszt a csillaggal
polgári tagozata;

a jogszabályoknak a széles közvélemény számára szuggesztív, kiváló retorikai képességekkel és bölcsességgel történõ
megismertetése és közérthetõvé tétele, valamit ügyvédi, bírói és közéleti tevékenysége, életútja elismeréseként
dr. Erõss Pál ügyvédnek, volt legfelsõbb bírósági bírónak a

MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI ÉRDEMREND
középkeresztje
polgári tagozata;

példaértékû életútja elismeréseként
Bittsánszky Gézának, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Kar oktatási és akkreditációs ügyek
koordinátorának,
a magyar gasztronómia nemzetközi hírnevét öregbítõ, határainkon túl is nagyra becsült munkássága, gazdag
publikációs és szakmai-közéleti tevékenysége elismeréseként
Lukács István Oscar-díjas mesterszakácsnak a

MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI ÉRDEMREND
tisztikeresztje
polgári tagozata;

eredményes gyógyítói és kórházvezetõi munkájáért, az egészségmegõrzés, az egészséges életmódra nevelés
érdekében végzett sokoldalú tudományos, kutatói és szakmai-közéleti tevékenysége elismeréseként
dr. Bedros Jonathán Róbert egészségügyi szakközgazdásznak, a Pest Megyei Flór Ferenc Kórház fõigazgató
fõorvosának,
1956 eszméinek ápolásáért, a forradalom és szabadságharc eseményeit bemutató könyveiért, életútja elismeréseként
Fakász Tibor nyugalmazott tanárnak,
életútja elismeréseként
Forgó Lászlónak, a Politikai Elítéltek Közössége tagjának,
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elkötelezett és eredményes gyógyítói és vezetõi munkája, az orvos és egészségügyi szakemberképzésben végzett
oktató-nevelõ, valamint szakmai-közéleti tevékenysége elismeréseként
dr. Velkey Györgynek, a magyarországi Református Egyház Bethesda Gyermekkórháza fõigazgatójának a

MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI ÉRDEMREND
lovagkeresztje
polgári tagozata

kitüntetést adományozom.

Budapest, 2010. október 15.

Schmitt Pál s. k.,
köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Budapest, 2010. október 19.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

KEH ügyszám: VIII-1/04237/2010.

A köztársasági elnök 247/2010. (X. 25.) KE határozata
kitüntetés adományozásáról

Az Alkotmány 30/A.  § (1) bekezdése j) pontja, valamint a Magyar Köztársaság kitüntetéseirõl  szóló 1991. évi XXXI. törvény 2.  §
(1) bekezdése alapján a miniszterelnök elõterjesztésére

a magyar gazdaság fejlesztése érdekében végzett munkássága, valamint kiemelkedõ társadalmi-közéleti
tevékenysége elismeréseként
Csák János Zoltán üzletembernek a

MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI ÉRDEMREND
középkeresztje
polgári tagozata;

a magyar germanisztika és irodalomtudomány terén végzett, nemzetközileg is számon tartott tudományos, kutatói
munkásságáért, oktatói, vezetõi és szakmai közéleti tevékenysége elismeréseként
dr. Bernáth Árpádnak, az irodalomtudomány doktorának, a Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar
Germán Filológiai Intézet egyetemi tanárának,
a magyar sport nemzetközi hírnevét öregbítõ, a kajak-kenu maraton szakágban elért eredményeiért, sportpályafutása
elismeréseként
Csabai Edvin 17-szeres kajak-kenus világbajnoknak,
több évtizedes, méltán népszerû színészi munkássága, mûvészi életútja elismeréseként
Gombos Katalin színmûvésznek, Érdemes Mûvésznek,
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a XIX. századi magyar irodalom terén végzett tudományos, kutatói munkásságáért, publikációs, oktatói, valamint
egyetemvezetõi tevékenységéért
dr. Imre Lászlónak, a Magyar Tudományos Akadémia levelezõ tagjának, a Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Kar 
Magyar Irodalom- és Kultúratudományi Intézet egyetemi tanárának,
az ügyészség szervezetében végzett több évtizedes hivatása iránti elkötelezettséggel végzett munkássága, szakmai
életútja elismeréseként
dr. Kaszapné dr. Szolnoki Erzsébetnek, a Gyõri Fellebbviteli Fõügyészség fõügyész-helyettesének,
az orvosi genetika önálló diszciplínaként történõ bevezetése, oktatása és a genetikai kutatás terén végzett,
nemzetközileg is nagyra becsült tevékenysége elismeréseként
dr. Kosztolányi Györgynek, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagjának, a Pécsi Tudományegyetem Klinikai
Központ Orvosi Genetikai Intézet egyetemi tanárának,
több évtizedes sportolói, edzõi, szakirodalmi és oktató-nevelõi, nemzetközileg is számon tartott tevékenységéért,
életpályája elismeréseként
Kulcsár Gergely olimpiai ezüstérmes gerelyhajítónak, edzõnek,
több évtizedes gyógyító és tudományos munkásságáért, a gyermekorvos-utánpótlás biztosítása érdekében végzett
oktató-nevelõ tevékenysége elismeréseként
dr. Madácsy Lászlónak, a Magyar Tudományos Akadémia doktorának, a Semmelweis Egyetem Általános
Orvostudományi Kar I. számú Gyermekgyógyászati Klinika nyugalmazott egyetemi tanárának,
nemzetközileg elismert szervezet- és munkaszociológiai kutatásaiért, szakmai-közéleti és publikációs tevékenységéért
dr. Makó Csabának, a szociológiai tudomány doktorának, a Magyar Tudományos Akadémia Szociológiai Kutatóintézet
tudományos tanácsadójának,
a keresztény könnyûzene mûfajának hazai megteremtéséért, tiszta erkölcsi értékeket képviselõ mûvészetéért
Sillye Jenõ zeneszerzõnek, egyházi könnyûzenésznek,
a csõdjog területén végzett több évtizedes kutatásaiért, oktatói és tudományszervezõi tevékenységéért, a Károli
Gáspár Református Egyetem civilisztikai képzésének beindításáért, jegyzetírói és publicisztikai munkásságáért
dr. Török Gábornak, az állam- és jogtudomány doktorának, a Magyar Tudományos Akadémia jogtudományi Intézet
tudományos tanácsadójának, a Corvinus Egyetem Közigazgatástudományi Kar, Károli Gáspár Református Egyetem
Állam- és Jogtudományi Kar tanszékvezetõ egyetemi tanárának,
kísérletezõ kedvû, új technikai megoldásokat alkalmazó tervezõi, festõmûvészi munkásságáért, díszlet- és
látványtervezõ tevékenységéért, mûvészi életútja elismeréseként
Wegenast Róbert díszlettervezõnek, festõmûvésznek a

MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI ÉRDEMREND
tisztikeresztje
polgári tagozata;

példaértékû lelkészi és katonai szolgálata, sokoldalú humanitárius tevékenysége elismeréseként
Berta Tibor ezredesnek, a Honvédelmi Minisztérium Tábori Lelkészi Szolgálat Katolikus Tábori Püspökség általános
helynökének,
beosztásaiban végzett kiemelkedõ teljesítménye, katonai szolgálata elismeréseként
Frigyer László mérnök vezérõrnagynak, a Magyar Honvédség Összhaderõnemi Parancsnokság logosztikai erõk
fõnökének, parancsnokhelyettesnek,
dr. Lehel György dandártábornoknak, a NATO Távközlési és Információs Rendszereket Üzemeltetõ és Támogató Hivatal
(NCSA) törzsigazgatójának a

MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI ÉRDEMREND
tisztikeresztje
katonai tagozata;
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a kajak-kenu sportágban végzett sikeres edzõi, nevelõi tevékenysége elismeréseként
Babella Lászlónak, a Váci Hajó Sport Egyesület edzõjének,
a magyar népmûvészeti hagyományok ápolásáért, különösen a népi kézmûvesség népszerûsítése érdekében végzett
tevékenysége elismeréseként
Beszprémy Katalin népmûvésznek, népmûvelõnek, a Hagyományok Háza tárvezetõjének,
közel négy évtizedes igényes fõszerkesztõi tevékenységéért, a folyóirat tartalmának megújítása érdekében végzett
munkája elismeréseként
Csákváry Ferencnek, a Honvédelmi Minisztérium Hadtörténeti Intézet és Múzeum Hadtörténelmi Közlemények
Szerkesztõsége fõszerkesztõjének,
a földmérés és térképészet területén végzett több mint négy évtizedes szakmai és vezetõi tevékenysége
elismeréseként
dr. Csontos Lajosnak, a Geodéziai és Térképészeti Zrt. vezérigazgató-helyettesének,
sokoldalú kémiai kutatásaiért, több évtizedes oktatói-nevelõi tevékenysége elismeréseként
dr. Dinya Zoltánnak, a kémiai tudomány doktorának, a Nyíregyházi Fõiskola Természettudományi és Informatikai Kar
egyetemi tanárának,
több évtizedes sokoldalú zenei munkája, meghatározó jelentõségû fesztiválok létrehozása, kortárs mûvek
bemutatása, a magyar zene nemzetközi hírnevének öregbítése érdekében végzett tevékenysége elismeréseként
Dobra Jánosnak, a Budapest Tomkins Énekegyüttes Liszt Ferenc-díjas karmesterének,
az ügyészség szervezetében több évtizedes hivatása iránti elkötelezettséggel végzett munkássága, szakmai életútja
elismeréseként
dr. Dvorzsák Annának, a Budapesti XI. és XXII. Kerületi Ügyészség vezetõ ügyészének,
dr. Kapuvári Ágnesnek, a Legfõbb Ügyészség ügyészének,
dr. Papp László Antalnak, a Sátoraljaújhelyi Városi Ügyészség vezetõ ügyészének,
a mezõgazdasági gépek üzemeltetése, a mezõgazdasági rendszertechnika és informatika terén végzett több
évtizedes oktatói, tananyagfejlesztõi munkássága, vezetõi tevékenysége elismeréseként
dr. Faust Dezsõnek, a mezõgazdasági tudomány kandidátusának, a Szent István Egyetem Gépészmérnöki Kar
Rendszertani és Menedzsment Intézet professor emeritusának,
a XX. századi nemzetközi kapcsolatok terén végzett tudományos kutatói és kutatásszervezõi munkássága,
az egyetemen folyó történelem alap- és doktori képzés fejlesztése érdekében végzett oktatói, vezetõi tevékenysége
elismeréseként
dr. Fisher Ferencnek, a Magyar Tudományos Akadémia doktorának, a Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi
Kar egyetemi tanárának, a Történettudományi Intézet igazgatójának,
a Liszt Ferenc Kamarazenekarban – annak alapító tagjaként – végzett négy évtizedes mûvészi és oktatói munkássága
elismeréseként
Frank Mária gordonkamûvésznek,
a térségi együttmûködés terén, valamint Gyál város fejlesztése érdekében végzett két évtizedes, a település lakossága
által nagyra becsült polgármesteri tevékenysége elismeréseként
Gyimesi Istvánnak, Gyál Város volt polgármesterének,
a magyar gépgyártás tárgyi, szellemi örökségének ápolása, értékmentõ, értékalkotó és közösségformáló
tevékenysége elismeréseként
Hajdu Ráfis Jánosnak, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Múzeumi Igazgatóság tiszteletbeli örökös
múzeumigazgatójának, a mezõkövesdi Mezõgazdasági Gépmúzeum nyugalmazott múzeumvezetõjének,
a városfejlesztés érdekében végzett sokirányú munkája, két évtizedes polgármesteri tevékenysége elismeréseként
Hárs Józsefnek, Bóly Város polgármesterének,
közel négy évtizedes oktatói-nevelõi munkássága, a testnevelés-szakos tanárképzés egyetemi szintre emelése
érdekében végzett sokoldalú tevékenysége elismeréseként
dr. Honfi Lászlónak, az Eszterházy Károly Fõiskola tanszékvezetõ fõiskolai tanárának, a Testnevelési és Sporttudományi
Intézet igazgatójának,
kertészeti, illetve szõlõtermesztési kutatásaiért, a kertészmérnök-képzés érdekében végzett oktató-nevelõ
munkásságáért, vezetõi tevékenységéért
dr. Kocsis Lászlónak, a mezõgazdasági tudomány kandidátusának, a Pannon Egyetem Georgikon Szak
dékán-helyettesének, tanszékvezetõ egyetemi tanárnak,
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a hazai mûvelõdésgazdaságtani kutatások elindításáért, oktató-nevelõ munkásságáért, sokirányú szakmai-közéleti
tevékenysége elismeréseként
dr. Koncz Gábor egyetemi magántanárnak, közgazdásznak, a Modern Üzleti Tudományok Fõiskolája fõiskolai
tanárának, a Magyar Kultúra Alapítvány igazgatójának,
a különleges fémek és ötvözetek elõállítása területén elért tudományos és mûszaki eredményeiért, sokrétû
tudományszervezõ tevékenységéért
dr. Konczos Gézának, a kémiai tudomány kandidátusának, a Magyar Tudományos Akadémai Szilárdtestfizikai és Optikai 
Kutató Intézet nyugalmazott tudományos osztályvezetõjének,
hidroökológiai kutatásaiért, a környezet- és természetvédelem érdekében végzett tudományos, oktatói, szakértõi és
publikációs tevékenysége elismeréseként
dr. Körmendi Sándornak, a Kaposvári Egyetem Állattudományi Kar tanszékvezetõ egyetemi docensének,
a magyar bábmûvészet nemzetközi hírnevének öregbítése érdekében végzett sokoldalú mûvészi, mûvészetoktatói és
vezetõi tevékenysége elismeréseként
Lengyel Pálnak, a Harlekin Bábszínház igazgató-fõrendezõjének,
a magyar kertészet és a gyümölcstermesztés területén végzett több mint négy évtizedes munkássága, sokoldalú
szakmai-közéleti tevékenysége elismeréseként
dr. Lux Róbertnek, a FruitVeb Magyar Zöldség-Gyümölcs Szakmaközi Szervezet és Terméktanács alelnökének,
több évtizedes tudományszervezõi tevékenységéért, valamint az anyagszerkezet feltárásában,
az elektronspektroszkópia ipari alkalmazások számára is hasznosítható gyakorlati módszerré fejlesztésében végzett
nemzetközileg is számon tartott kiemelkedõ kutatómunkájáért
dr. Menyhárd Miklósnak, a fizikai tudomány doktorának, a Magyar Tudományos Akadémia Mûszaki Fizikai és
Anyatudományi Kutatóintézet tudományos tanácsadójának, a Magyar Tudományos Akadémia Mûszaki Fizikai és
Anyatudományi Kutatóintézet Tudományos Tanácsa elnökének,
a magyar villamosenergia-ipari rendszerirányítás egyközpontú távkezelésének elõkészítéséért és bevezetéséért,
az energiaellátás biztonságának és megbízhatóságának erõsítéséért, a nemzetközi villamosenergia-ipari
szervezetekben végzett tevékenységéért
Oroszki Lajosnak, a MAVIR Magyar Villamosenergia-ipari Átviteli Rendszerirányító Zrt. rendszerirányítási és informatikai 
vezérigazgató-helyettesének,
a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen végzett oktatói tevékenységéért, a kommunikáció témakörében folytatott
sokoldalú munkássága elismeréseként
P. Kiss Ulrich SJ jezsuita atyának, a Szent Ignác Jezsuita Szakkollégium rektorának,
kutatói és tudományszervezõi munkásságáért, eredményes oktatói, utánpótlásnevelõi tevékenysége elismeréseként
dr. Padisák Juditnak, a Pannon Egyetem Mérnöki Kar egyetemi tanárának, az Anaitikai, Környzettudományi és
Limnológiai Intézet igazgatójának,
a spektroszkópia, az izommûködés molekuláris eseményei terén végzett kutatói munkája, oktatói, vezetõi
tevékenysége elismeréseként
dr. Ringler Andrásnak, a biológiai tudomány kandidátusának, a Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi 
Kar Orvosi Fizikai és Biofizikai Intézet tanszékvezetõ egyetemi docensének,
a magyar borkultúra fejlesztése, a borászati szaknyelv kialakítása és a fejlett európai országokkal azonos szintû
borfelhasználói oktatás magyarországi létrehozása terén végzett munkássága elismeréseként
dr. Rohály Gábor borászati publicistának, nyugalmazott orvosnak,
a magyar kóruskultúra nemzetközi hírnevének öregbítése, nemzedékek zenei anyanyelvi nevelése érdekében végzett, 
határainkon túl is számon tartott munkássága elismeréseként
Strausz Kálmánnak, a Honvéd Férfikar karnagyának, mûvészeti vezetõnek,
a geofizika területén végzett több évtizedes oktatói és tudományszervezõi munkássága, a Föld Bolygó Nemzetközi
Éve programsorozatban végzett tudományos, ismeretterjesztõi és tudományszervezési munkájáért, különösen
a Nemzetközi Geomágnesességi és Aeronómiai Szövetség 11. tudományos világkonferenciája megszervezéséért
dr. Szarka Lászlónak, a földtudomány doktorának, a Magyar Tudományos Akadémia Geodéziai és Geofizikai
Kutatóintézet tudományos igazgatóhelyettesének, tudományos tanácsadónak,
a magyar népi hagyományok ápolása, a paraszti élet és a népszokások bemutatása terén végzett rendkívül sokoldalú
irodalmi, kutatói, szerkesztõi munkássága elismeréseként
Szenti Tibor néprajzkutatónak, Hódmezõvásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata mûvészeti tanácsadójának,
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Tápiószentmárton, valamint a Tápió-menti térség fejlesztése érdekében végzett negyedszázados településvezetõi
tevékenysége elismeréseként
Tóth Jánosnak, Tápiószentmárton Nagyközség polgármesterének,
a hazai gyermekurológia meglapítása érdekében végzett iskolateremtõ tevékenységéért, gyógyító-, oktató- és
kutatómunkájáért, a Heim Pál Gyermekkórház Európa-szerte elismert gyermekurológiai centruma létrehozásáért
dr. Tóth Józsefnek, a Fõvárosi Önkormányzat Heim Pál Gyermekkórház gyermekurológusának, nyugalmazott
fõorvosnak,
a magyar erdõgazdálkodás, az erdõk védelme terén végzett, nemzetközileg is elismert tudományos, kutatói, oktatói és 
szakmai-közéleti tevékenysége elismeréseként
dr. Varga Ferencnek, a mezõgazdasági tudomány kandidátusának, a Nyugat-magyarországi Egyetem Erdõmérnöki Kar
professor emeritusának,
a tornasportban bevezetett újításaiért, határainkon túl is nagyra becsült, sikeres edzõi és oktatói tevékenysége
elismeréseként
dr. Vígh László mesteredzõnek, a Magyar Testnevelési Egyetem nyugalmazott tanárának,
az ország állattenyésztési informatikai nyilvántartási rendszereinek kiépítése és fejlesztése érdekében végzett
munkássága elismeréseként
dr. Zsilinszky Lászlónak, a Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal Központ Állattenyésztési Igazgatóság volt
igazgatójának a

MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI ÉRDEMREND
lovagkeresztje
polgári tagozata;

beosztásaiban végzett kiemelkedõ teljesítménye, katonai szolgálata elismeréseként
dr. Böröndi Gábor dandártábornoknak, a Magyar Honvédség 5. Bocskai István Lövészdandár dandárparancsnokának,
az egészségügy területén végzett több évtizedes gyógyítói, vezetõi tevékenysége elismeréseként
dr. Kemény Márta orvos ezredesnek, a Honvédelmi Minisztérium Állami Egészségügyi Központ, Járóbeteg Szakrendelõ
Intézet, II. számú. Speciális Rendeltetésû Rendelõ rendelõvezetõ fõorvosának a

MAGYAR KÖZTÁRSASÁI ÉRDEMREND
lovagkeresztje
katonai tagozata

kitüntetést adományozom.

Budapest, 2010. október 15.

Schmitt Pál s. k.,
köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Budapest, 2010. október 19.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

KEH ügyszám: VIII-1/04206/2010.
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A köztársasági elnök 248/2010. (X. 25.) KE határozata
kitüntetés adományozásáról

Az Alkotmány 30/A.  § (1) bekezdése j) pontja, valamint a Magyar Köztársaság kitüntetéseirõl  szóló 1991. évi XXXI. törvény 2.  §
(1) bekezdése alapján a miniszterelnök elõterjesztésére

több évtizedes pedagógusi és iskolavezetõi munkájáért, az egyházak társadalmi szerepének elismertetése érdekében
végzett tevékenységéért
dr. Kálmán Attilának, a Dunántúli Református Egyházkerület volt fõgondnokának, a Zsinat egykori világi elnökének, a

MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI ÉRDEMREND
középkeresztje
polgári tagozata;

az igazságszolgáltatásban végzett példaértékû bírói munkássága, vezetõi tevékenysége elismeréseként
dr. Bartkó Leventének, a Pest Megyei Bíróság tanácselnökének,
dr. Feleky Istvánnak, a Bács-Kiskun Megyei Bíróság kollégiumvezetõjének,
Gimesiné dr. Karácsonyi Ildikónak, a Fõvárosi Bíróság tanácselnökének,
dr. Mányoki Zsoltnak, a Szegedi Ítélõtábla tanácselnökének,
dr. Pápainé dr. Deés Erzsébetnek, a Zala Megyei Bíróság tanácselnökének,
több évtizedes kiemelkedõ tudományos, oktatói és példaértékû intézményvezetõi tevékenysége elismeréseként
dr. Gaál Endre érseki tanácsosnak, nagyprépostnak, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Vitéz János Kar dékánjának,
a katolikus bibliatudomány oktatásában, kutatásában végzett munkássága, eredményeinek széles kultúrtörténeti
kitekintésû publikálása, életútja elismeréseként
dr. Rózsa Huba teológusnak, pápai protonotáriusnak, a Székesfehérvári Egyházmegye papjának, a Pázmány Péter
Katolikus Egyetem professor emeritusának,
antropológiai kutatásaiért, több évtizedes tudományos, szakértõi munkásságáért, vezetõi és szakmai közéleti
tevékenységéért
dr. Susa Évának, a biológiai tudomány kandidátusának, humánbiológusnak, orvosszakértõnek, az Igazságügyi
Szakértõi és Kutatóintézetek fõigazgatójának a

MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI ÉRDEMREND
tiszti keresztje
polgári tagozata;

több évtizedes szakmai munkássága, Hódmezõvásárhely kulturális életében játszott sokoldalú tevékenysége
elismeréseként
Almási Istvánnak, a Molnár Dixiland Zenekar alapítójának, Hódmezõvásárhely alpolgármesterének,
a büntetõjog szakterületén végzett sokoldalú tudományos és oktatói tevékenysége elismeréseként
dr. Busch Bélának, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Állami- és Jogtudományi Kar Büntetõjogi Tanszék egyetemi
docensének,
az igazságszolgáltatásban végzett példaértékû bírói munkássága, vezetõi tevékenysége elismeréseként
dr. Cseh Attilának, a Csongrád Megyei Bíróság elnökhelyettesének,
az orosz kultúra – és eszmetörténet, valamint a kelet-európai mûvelõdés – és politikatörténet területén végzett több
évtizedes tudományos, kutató, oktató és publikációs tevékenysége elismeréseként
dr. Gereben Ágnesnek, az irodalomtudomány kandidátusának, az Eötvös Loránd Tudományegyetem
Bölcsészettudományi Kar Mûvelõdéstörténeti Tanszék tudományos fõmunkatársának,
a nemzet érdekét mindig szem elõtt tartó közgazdasági gondolkodásáért, sokoldalú gazdasági, vezetõi,
kutató-fejlesztõi tevékenységéért, életmûve elismeréseként
Mándoki Andor kohómérnöknek, külkereskedelmi közgazdásznak, a Magyar Vas- és Acélipari Egyesülés nyugalmazott
mûszaki igazgatójának, a „Kapu” címû folyóirat gazdasági rovata vezetõjének,
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több évtizedes lelkipásztori, oktatói és karitatív tevékenységéért, a keresztényi értékek következetes képviseletéért,
életútja elismeréseként
P. Szõke János Szalézi atyának, a Don Bosco Kiadó igazgatójának,
több évtizedes pedagógiai és szervezõi tevékenysége, példaértékû életútja elismeréseként
Schulek Mátyásnak, a Deák Téri Evangélikus Gimnázium nyugalmazott igazgatójának,
a családokért és a gyermekekért végzett közösségszervezõ és közösségépítõ munkája elismeréseként
dr. Szabó Endrének, a Nagycsaládosok Országos Egyesületének volt elnökének, a Kõbányai Egészségügyi Szolgálat
ENDRE-MED Kft. háziorvosának,
érdekvédelmi tevékenysége, példaértékû életútja elismeréseként
Takács Jánosnak, a Piarista Diákszövetség országos választmánya tagjának, a Hortobágyi Kényszermunkára
Elhurcoltak Egyesülete tiszteletbeli elnökének a

MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI ÉRDEMREND
lovagkeresztje
polgári tagozata

kitüntetést adományozom.

Budapest, 2010. október 14.

Schmitt Pál s. k.,
köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Budapest, 2010. október 19.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

KEH ügyszám: VIII-1/04156/2010.

A köztársasági elnök 249/2010. (X. 25.) KE határozata
kitüntetés adományozásáról

Az Alkotmány 30/A.  § (1) bekezdése j) pontja, valamint a Magyar Köztársaság kitüntetéseirõl  szóló 1991. évi XXXI. törvény 2.  §
(1) bekezdése alapján a miniszterelnök elõterjesztésére

a hazafias helytállással példát mutató, a magyar függetlenséget szolgáló, a társadalmi párbeszéd, a társadalmi béke,
a nemzet egységének meg valósítása, a békés rendszerváltozás megteremtése érdekében kifejtett tevékenysége
elismeréseként
Boros Sándornak, a Nagy Imre Társaság tagjának,
András Sándor költõnek, irodalomtörténésznek,
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Mervó Zoltánnak, a Nagy Imre Társaság Hajdú-Bihar Megyei Szervezete elnökének,
dr. Szõllõsy Pálnak, az Európai Protestáns Magyar Szabadegyetem elnökségi tagjának a

NAGY IMRE ÉRDEMREND

kitüntetést

adományozom.

Budapest, 2010. október 15.

Schmitt Pál s. k.,
köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Budapest, 2010. október 19.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

KEH ügyszám: VIII-1/04242/2010.

A köztársasági elnök 250/2010. (X. 25.) KE határozata
az 1956-os Emlékérem és az 1956-os Emléklap adományozásáról

Az Alkotmány 30/A.  § (1) bekezdés j) pontjában biztosított jogkörömben, az 1956-os Emlékérem és Emléklap alapításáról  szóló
1991. évi XLIII. törvény 2.  § (1) bekezdése alapján a miniszterelnök elõterjesztésére

Farkas Lászlónak,
Hódos Ernõnek,
Józsa Sándornak,
Kóródy Lajos Andrásnak,
Lakatos Ferenc Sándornak,
Maleczki Miklósnak,
Mezei Árpádnak,
Simon Jánosnak,
Ujlaki Dénes Tibornak az

1956-os Emlékérmet;

Feledy Péternek,
Haás György Imrének,
Hencz Erik Gyõzõnek,
dr. Kahler Frigyesnek,
Lukács József Istvánnak,
Matthaeidesz Konrád Sándornak,
Mihala Tibornénak,
dr. M. Kiss Sándornak,
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Rózsa Pál Nándornénak,
özv. Szabó Lajos Bélánénak,
Varjú Ferenc Józsefnek az

1956-os Emléklapot;

Hubina Mihálynak,
Nagy Szeder Istvánnak,
Pap Istvánnak,
Péter Balázsnak,
Pétervári (Pavlicz) Jánosnak

az 1956-os Emlékérmet, posztumusz

adományozom.

Budapest, 2010. október 4.

Schmitt Pál s. k.,
köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Budapest, 2010. október 6.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

KEH ügyszám: VIII-3/03865/2010.

A köztársasági elnök 251/2010. (X. 25.) KE határozata
kitüntetés adományozásáról

Az Alkotmány 30/A.  § (1) bekezdése j) pontja, valamint a Magyar Köztársaság kitüntetéseirõl  szóló 1991. évi XXXI. törvény 2.  §
(1) bekezdése alapján a miniszterelnök elõterjesztésére

társadalmi-közéleti tevékenysége, példaértékû életútja elismeréseként
Birkés Kelemennek, a Komárom-Esztergom Megyei POFOSZ elnökének,
dr. Lázár Imrének, a POFOSZ Hajdú-Bihar Megyei Szervezet elnökének,
a politikai üldözöttek érdekképviselete érdekében végzett munkássága, példaértékû életútja elismeréseként
dr. Kõrösmezey Lászlónak, a Recski Szövetség fõtitkárának a

MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI ÉRDEMREND
tisztikeresztje,
polgári tagozata;
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társadalmi-közéleti tevékenysége, példaértékû életútja elismeréseként
Jakab Béla nyugalmazott ezredesnek, a POFOSZ Katonai Bizottsága volt vezetõjének a

MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI ÉRDEMREND
tisztikeresztje,
katonai tagozata;

társadalmi-közéleti tevékenysége, példaértékû életútja elismeréseként
dr. Ásványi Rezsõnek, a POFOSZ humánpolitikai elnökhelyettesének,
Horváth János Károlynak, a POFOSZ Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Szervezete elnökének,
Trencsényi Lászlónak, az 56-os Alapítvány kuratóriumi tagjának, a TIB gazdasági alelnökének,
a politikai üldözöttek érdekképviselete érdekében végzett munkássága, példaértékû életútja elismeréseként
Kiss Dánielnek, a Recski Szövetség tagjának,
Madaras Ferencnek, a Recski Szövetség tagjának,
Rippel Jánosnak, a Recski Szövetség tagjának a

MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI ÉRDEMREND
lovagkeresztje,
polgári tagozata

kitüntetést adományozom.

Budapest, 2010. október 15.

Schmitt Pál s. k.,
köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Budapest, 2010. október 19.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

KEH ügyszám: VIII-1/04205/2010.

A köztársasági elnök 252/2010. (X. 25.) KE határozata
kitüntetés adományozásáról

Az Alkotmány 30/A.  § (1) bekezdése j) pontja, valamint a Magyar Köztársaság kitüntetéseirõl  szóló 1991. évi XXXI. törvény 2.  §
(1) bekezdése alapján a külügyminiszter elõterjesztésére

Bányai Jánosnak, József Attila-díjas írónak, irodalomtörténésznek;
Nguyen Van Dinhnek, a Vietnámi Tudományos és Technológiai Minisztérium szakfõtanácsadójának;
Novák Józsefnek, az Amerikai Magyar Baptista Gyülekezet (Alhambra, California) lelkipásztorának;
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Rus Fodor Dórának, a tordai Jósika Miklós Elméleti Líceum igazgatójának,
ifj. Vajtay Istvánnak, a McCarter & English Law Firm ügyvédi iroda jogászának, adóügyi ügyvédnek és
társtulajdonosának a

MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI ARANY ÉRDEMKERESZT
(polgári tagozat)

kitüntetést,

Hidi Endrének, keramikus mûvésznek, egyéni vállalkozónak;
Zaha Alexandrának, a Zrínyi Ifjúsági Kör hétvégi iskola vezetõjének, a Horizons Lakberendezési Vállalat
adminisztrátorának a

MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI EZÜST ÉRDEMKERESZT
(polgári tagozat)

kitüntetést

adományozom.

Budapest, 2010. október 14.

Schmitt Pál s. k.,
köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Budapest, 2010. október 22.

Martonyi János s. k.,
külügyminiszter

KEH ügyszám: VIII-1/04043/2010.

A köztársasági elnök 253/2010. (X. 25.) KE határozata
kitüntetés adományozásáról

Az Alkotmány 30/A.  § (1) bekezdése j) pontja, valamint a Magyar Köztársaság kitüntetéseirõl  szóló 1991. évi XXXI. törvény 2.  §
(1) bekezdése alapján a nemzeti erõforrás miniszter elõterjesztésére

Béres Györgynének, a budapesti (II. kerület) Szabó Lõrinc Két Tannyelvû Általános Iskola és Gimnázium mentor
tanárának;
dr. Brückner Hubának, a Fulbright Magyar–Amerikai Oktatási Csereprogram Bizottság vezetõjének;
dr. Egedy Gergelynek, a politikatudomány kandidátusának, a Budapesti Corvinus Egyetem Közigazgatás-tudományi Kar 
tanszékvezetõjének és egyetemi tanárának;
Hadzsikosztova Gabriellának, a Bolgár Mûvelõdési és Kulturális Nonprofit Kft. színházmûvészeti vezetõjének;
Karikó Teréznek, Liszt Ferenc-díjas magánénekesnek, a Szegedi Nemzeti Színház nyugalmazott magánénekesének és
énekmesternek;
Laurencz Lászlónak, kézilabda szakedzõnek és mesteredzõnek;
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dr. Mády Ferencnek, az orvostudomány kandidátusának, a Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Kar
Ortopédiai Klinika ortopéd –, traumatológus és kézsebész szakorvosának;
Mezey Bélának, a Magyar Állami Operaház fotómûvészének;
dr. Nemes Zoltánnak, az orvostudomány doktorának, a Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum
egyetemi tanárának;
Nemesné Antal Magdolnának, a budapesti (III. kerület) Szent Miklós Általános Iskola, Diákotthon és Gyermekotthon
igazgatóhelyettesének;
dr. P. Tóth Bélánénak, a Szentendrei Református Gimnázium nyugalmazott igazgatójának;
Rozgonyi Évának, Liszt Ferenc-díjas karnagynak, a Szegedi Tudományegyetem Vántus István Gyakorló Zenemûvészeti
Szakközépiskola tanárának;
Simon Lászlónak, a Magyar Tudományos Akadémia doktorának, az Eötvös Loránd Tudományegyetem
Természettudományi Kar Matematikai Intézet egyetemi tanárának;
Szelényi Gézának, a veszprémi Jendrassik-Venesz Középiskola és Szakiskola igazgatójának a

MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI ARANY ÉRDEMKERESZT
(polgári tagozat)

kitüntetést,

Bognár Ferencnének, a Közgyûjteményi Ellátó Szervezet gazdasági osztályvezetõjének;
Bókai Mária nyugalmazott színmûvésznek;
Brandtmüller Istvánnak, a Dél-dunántúli Regionális Egészségbiztosítási Pénztár szolgáltatási igazgató-helyettesének
és kirendeltség-vezetõjének;
Csenky Lászlónak, a Nemzeti Táncszínház Nonprofit Kft. színpadmesterének,
Eperjessy Katalinnak, a budapesti (II. kerület) Than Károly Ökoiskola Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola
tanárának;
dr. Farkasné dr. Fekete Máriának, a Szent István Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Közgazdaságtani
Intézet egyetemi docensének;
Förster Zsuzsannának, a Magyar Cirkusz és Varieté Nonprofit Kft. Fõvárosi Nagycirkusz gazdasági vezetõjének;
Gonda Attilának, a budapesti (XII. kerület) Hegyvidéki Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Oktatási és Közmûvelõdési
Iroda közmûvelõdési referensének;
Gresó Erzsébetnek, a Szegedi Tudományegyetem Rektori Hivatala nyugalmazott osztályvezetõjének;
Haraszti Gábornak, a Tájak–Korok–Múzeumok Egyesülete ügyvezetõ elnökének;
Károly Sárának, a budapesti (XVII. kerület) Szabadság Sugárúti Általános Iskola iskolapszichológusának;
Kocsis Istvánnak, atlétikai szakedzõnek, a Szolnoki MÁV Sport Egyesület edzõjének, a Megyei Atlétikai Szövetség
elnökhelyettesének, a szolnoki Gépipari, Közlekedési Szakközép- és Szakiskola Baross Gábor Tagintézmény vezetõ
testnevelõ tanárának;
Liszkay Máriának, a Filharmónia Budapest Nonprofit Kft. fesztivál menedzserének;
dr. Matos Lajosnak, az orvostudomány kandidátusának, a Fõvárosi Önkormányzat Szent János Kórháza Kardiológiai
Járóbeteg Szakrendelés kardiológus szakorvosának;
Molnár Tamásnak, a gyöngyösi Berze Nagy János Gimnázium igazgató-helyettesének;
dr. Oláh Lajosnak, a budapesti (XV. kerület) Deák Ferenc utcai Háziorvosi Rendelõ háziorvosának;
Pál István népzenésznek, a Hagyományok Háza zenekarvezetõ prímásának;
Sterbinszky László Liszt Ferenc-díjas balettmûvésznek, a Magyar Állami Operaház balettmesterének;
Szabó Lajosnak, a Rajkó Mûvészegyüttes szólamvezetõ csellistájának;
Tantalics Béla lenti nyugalmazott tanárnak, a Honismereti Egyesület titkárának, a Lenti – Rákóczi Szövetség tiszteletbeli 
elnökének;
Várnagy Attilának, a Filharmónia Dél-Dunántúli Nonprofit Kft. ügyvezetõ igazgatójának;
Zalán Györgynének, a taksonyi Taksony Vezér Német Nemzetiségi Általános Iskola igazgató-helyettesének a

MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI EZÜST ÉRDEMKERESZT
(polgári tagozat)

kitüntetést,
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Bieber Ferenc soroksári hagyományõrzõnek;
Jankovits Jenõnek, a gyöngyösi Mátra Mûvelõdési Központ (Gyöngyösi Játékszín) mûvészeti együttes vezetõjének;
Kiss Istvánnénak, az egri Hunyadi Mátyás Általános Iskola tanítójának a

MAGYAR KÖZTÁRSASÁG BRONZ ÉRDEMKERESZT
(polgári tagozat)

kitüntetést

adományozom.

Budapest, 2010. október 14.

Schmitt Pál s. k.,
köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Budapest, 2010. október 19.

Réthelyi Miklós s. k.,
nemzeti erõforrás miniszter

KEH ügyszám: VIII-1/04044/2010.

A köztársasági elnök 254/2010. (X. 25.) KE határozata
kitüntetés adományozásáról

Az Alkotmány 30/A.  § (1) bekezdése j) pontja, valamint a Magyar Köztársaság kitüntetéseirõl  szóló 1991. évi XXXI. törvény 2.  §
(1) bekezdése alapján a közigazgatási és igazságügyi miniszter elõterjesztésére

Brückner Ákos Elõdnek, a Budai Ciszteri Szent Imre Plébánia plébánosa, ciszterci szerzetesnek,
Havas István piarista tanárnak, a brüsszeli Katolikus Misszió lelkészének,
Horváth Ernõnek, a POFOSZ XI. kerületi Szervezete elnökének,
Kanter Ferencnek, az 56-os Szövetség fõtitkárának,
Kertész Gábornak, a Nyíregyházi Zsidó Hitközség vezetõjének,
Kis Imrének, a POFOSZ XI. kerületi Szervezete elnökhelyettesének,
dr. Lefkánits Györgynek, a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Kegyelmi Fõosztály vezetõ fõtanácsosának,
Schmidt Ferencnek, az 56-os Szövetség várpalotai elnökének,
Simon Ferencnek, a hódmezõvásárhelyi Bethlen Gábor Református Gimnázium középiskolai tanárának, a

MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI ARANY ÉRDEMKERESZT
(polgári tagozat)

kitüntetést,

dr. Halász Zsoltnak, az Országgyûlési Biztosok Hivatala vezetõ tanácsosának,
Hegedûsné Dékány Magdolnának, Hódmezõvásárhely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal nyugalmazott
kulturális referensének,
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Kapcsos Jánosnak, az 56-os Szövetség Országos Elnöksége tagjának,
Major Attila nyugalmazott épületgépésznek, a Társadalmi Igazságtétel Bizottság tagjának,
Nagy Sándornak, az 56-os Szövetség aktív tagjának,
Németh Árpádnénak, a POFOSZ gazdasági elnökhelyettesének,
Pásztor Gyulának, az 56-os Szövetség Országos Elnöksége tagjának,
dr. Salamon Antalnénak, a Magyar Tudományos Akadémia Semmelweis Egyetem Neuromorfológiai és Neuroendokrin
Kutatócsoport laboratóriumi szakasszisztensének,
Somlai Tamásnak, az Autonóm Ortodox Izraelita Hitközség fõtitkárának,
dr. Szajbély Katalinnak, az Országgyûlési Biztosok Hivatala fõosztályvezetõ-helyettesének,
Szûcs Gézának, az 56-os Szövetség területi vezetõjének,
Ifj. dr. Zlinszky Jánosnak, az Országgyûlési Biztosok Hivatala stratégiai és tudományos fõosztályvezetõjének a

MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI EZÜST ÉRDEMKERESZT
(polgári tagozat)

kitüntetést,

Boér Lajos honvéd alezredesnek, a Társadalmi Igazságtétel Bizottság tagjának

MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI EZÜST ÉRDEMKERESZT
(katonai tagozat)

kitüntetést,

Bakos Istvánnak, a Legfõbb Ügyészség csoportvezetõjének a

MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI BRONZ ÉRDEMKERESZT
(polgári tagozat)

kitüntetést

adományozom.

Budapest, 2010. október 15.

Schmitt Pál s. k.,
köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Budapest, 2010. október 20.

Navracsics Tibor s. k.,
közigazgatási és igazságügyi miniszter

KEH ügyszám: VIII-1/04241/2010.
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A köztársasági elnök 255/2010. (X. 25.) KE határozata
kitüntetés adományozásáról

Az Alkotmány 30/A.  § (1) bekezdése j) pontja, valamint a Magyar Köztársaság kitüntetéseirõl  szóló 1991. évi XXXI. törvény 2.  §
(1) bekezdése alapján a belügyminiszter elõterjesztésére

Csernyikné dr. Póth Ágnesnek, a Rendõrtiszti Fõiskola tanszékvezetõ fõiskolai tanárának,
Szenes Lajosnak, Tát Nagyközség polgármesterének a

MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI ARANY ÉRDEMKERESZT
(polgári tagozat)

kitüntetést;

Kiss István polgári védelmi alezredesnek, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
Sárospataki Polgári Védelmi Kirendeltség kirendeltségvezetõjének a

MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI ARANY ÉRDEMKERESZT
(katonai tagozat)

kitüntetést;

Palkovics Sándor rend õr alezredesnek, a Baranya Megyei Rendõr-fõkapitányság Pécsi Rendõrkapitányság Gyárvárosi
Rendõrörs örsparancsnokának,
Pásztor József polgári védelmi õrnagynak, a Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Budaörsi Polgári Védelmi
Kirendeltség kirendeltségvezetõjének,
Verebélyi András rend õr alezredesnek, a Heves Megyei Rendõr-fõkapitányság Bûnügyi-technikai Osztály
osztályvezetõjének a

MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI EZÜST ÉRDEMKERESZT
(katonai tagozat)

kitüntetést;

Bartha Anikónak, a Hajdú-Bihar Megyei Rendõr-fõkapitányság, Debreceni Rendõrkapitányság, Bûnügyi Osztály
Elemzõ-Értékelõ és Körözési Alosztály adatrögzítõjének a

MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI BRONZ ÉRDEMKERESZT
(polgári tagozat)

kitüntetést;
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Magyari Endre büntetés-végrehajtási fõtörzszászlósnak, a Váci Fegyház és Börtön fõápolójának,
Uri-Kovács István rend õr törzszászlósnak, a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Rendõr-fõkapitányság Szolnoki
Rendõrkapitányság Közlekedésrendészeti Osztály szolgálatparancsnokának a

MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI BRONZ ÉRDEMKERESZT
(katonai tagozat)

kitüntetést

adományozom.

Budapest, 2010. október 14.

Schmitt Pál s. k.,
köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Budapest, 2010. október 19.

Pintér Sándor s. k.,
belügyminiszter

KEH ügyszám: VIII-1/04041/2010.

A köztársasági elnök 256/2010. (X. 25.) KE határozata
kitüntetés adományozásáról

Az Alkotmány 30/A.  § (1) bekezdése j) pontja, valamint a Magyar Köztársaság kitüntetéseirõl  szóló 1991. évi XXXI. törvény 2.  §
(1) bekezdése alapján a külügyminiszter elõterjesztésére

Anton Dronkersnek, a De Bakkerij Diakóniai Alapítvány alapító tagjának,
Jacqueline Schoonwaternek, a De Bakkerij Diakóniai Alapítvány alapító tagjának,
Johannes Jacobus Schipaanboordnak, a Kom over en Help szervezet alapító tagjának a

MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI ARANY ÉRDEMKERESZT
(polgári tagozat)

kitüntetést adományozom.

Budapest, 2010. október 15.

Schmitt Pál s. k.,
köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Budapest, 2010. október 21.

Martonyi János s. k.,
külügyminiszter

KEH ügyszám: VIII-1/04207/2010.
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A köztársasági elnök 257/2010. (X. 25.) KE határozata
kitüntetés adományozásáról

Az Alkotmány 30/A.  § (1) bekezdése j) pontja, valamint a Magyar Köztársaság kitüntetéseirõl  szóló 1991. évi XXXI. törvény 2.  §
(1) bekezdése alapján a vidékfejlesztési miniszter elõterjesztésére

Szõllõsi Ferencnek, a Felsõ-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság Felsõszabolcsi Szakmérnöksége
vezetõjének a

MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI EZÜST ÉRDEMKERESZT
(polgári tagozat)

kitüntetést adományozom.

Budapest, 2010. október 14.

Schmitt Pál s. k.,
köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Budapest, 2010. október 20.

Fazekas Sándor s. k.,
vidékfejlesztési miniszter

KEH ügyszám: VIII-1/04045/2010.

A köztársasági elnök 258/2010. (X. 25.) KE határozata
kitüntetés adományozásáról

Az Alkotmány 30/A.  § (1) bekezdése j) pontja, valamint a Magyar Köztársaság kitüntetéseirõl  szóló 1991. évi XXXI. törvény 2.  §
(1) bekezdése alapján a honvédelmi miniszter elõterjesztésére

Böjti István fõhadnagynak, a Magyar Honvédség 25. Klapka György Lövészdandár szakaszparancsnokának a

MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI EZÜST ÉRDEMKERESZT
(katonai tagozat)

kitüntetést

adományozom.

Budapest, 2010. október 14.

Schmitt Pál s. k.,
köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Budapest, 2010. október 20.

Hende Csaba s. k.,
honvédelmi miniszter

KEH ügyszám: VIII-1/04042/2010.
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A köztársasági elnök 259/2010. (X. 25.) KE határozata
tûzoltó altábornagyi elõléptetésrõl

Az Alkotmány 30/A.  §-a (1) bekezdésének i) pontjában biztosított jogkörömben a belügyminiszter elõterjesztésére
dr. Bakondi György tûzoltó vezérõrnagyot 2010. október 23-ai hatállyal tûzoltó altábornaggyá elõléptetem.

Budapest, 2010. október 20.

Schmitt Pál s. k.,
köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Budapest, 2010. október 21.

Pintér Sándor s. k.,
belügyminiszter

KEH ügyszám: IV-6/04190/2010.

A köztársasági elnök 260/2010. (X. 25.) KE határozata
dandártábornoki kinevezésrõl

Az Alkotmány 30/A.  §-a (1) bekezdésének i) pontjában biztosított jogkörömben a belügyminiszter elõterjesztésére
Hazai Lászlóné dr. ezredest 2010. október 23-ai hatállyal dandártábornokká kinevezem.

Budapest, 2010. október 20.

Schmitt Pál s. k.,
köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Budapest, 2010. október 21.

Pintér Sándor s. k.,
belügyminiszter

KEH ügyszám: IV-6/04188/2010.
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A köztársasági elnök 261/2010. (X. 25.) KE határozata
rendõr dandártábornoki kinevezésrõl

Az Alkotmány 30/A.  §-a (1) bekezdésének i) pontjában biztosított jogkörömben a belügyminiszter elõterjesztésére Tasnádi László
rend õr ezredest 2010. október 23-ai hatállyal rend õr dandártábornokká kinevezem.

Budapest, 2010. október 20.

Schmitt Pál s. k.,
köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Budapest, 2010. október 21.

Pintér Sándor s. k.,
belügyminiszter

KEH ügyszám: IV-6/04189/2010.

A köztársasági elnök 262/2010. (X. 25.) KE határozata
bírák felmentésérõl és bírák kinevezésérõl

Az Alkotmány 48.  § (2) bekezdése, valamint a bíróságok szervezetérõl és igazgatásáról  szóló 1997. évi LXVI. törvény 4.  §
(1) bekezdése alapján, az Országos Igazságszolgáltatási Tanács elõterjesztésére

lemondásra tekintettel
dr. Nagy Gábort 2010. november 26-ai hatállyal,
dr. Tündik Erzsébetet 2010. december 30-ai hatállyal,

a bírói tisztségbõl  való felmentés fegyelmi büntetés indítványozására tekintettel
Ruttkayné dr. Vörös Máriát 2011. március 8-ai hatállyal,

nyugállományba helyezés iránti kérelmére
dr. Bodó Balázsnét 2011. március 14-ei hatállyal,
Tóthné dr. Andreánszky Juditot 2011. április 30-ai hatállyal,
dr. Lászlóné Dukai Mártát 2011. június 30-ai hatállyal,
dr. Veszeley Józsefet 2011. augusztus 31-ei hatállyal,
dr. Veszeley Józsefnét 2011. augusztus 31-ei hatállyal,

a felsõ korhatár elérése  miatt
dr. Tóth Évát 2011. március 23-ai hatállyal és
dr. Paál Sándornét 2011. április 22-ei hatállyal

bírói tisztségébõl felmentem;

dr. Erõss Eszter Cecíliát,
dr. Geiger Cecíliát,
Hajduné dr. Csabai Évát,
dr. Herczeg Margit Mártát,
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Nagyné dr. Orbán Piroskát,
dr. Orbán Veronikát,
Puskásné dr. Varga Anikót,
dr. Sinkó Vilmost,
dr. Süke Andrást és
dr. Tahin Szabolcsot
2010. október 1. napjától határozatlan idõtartamra bíróvá,

dr. Aszódi Lászlót,
dr. Decleva Krisztián Zoltánt,
dr. Kovács Ritát,
dr. Máté Kingát,
dr. Orbán Ferencet,
dr. Ruckel-Pandazis Orsolyát és
dr. Veress Lillát
2010. október 1. napjától 2013. szeptember 30. napjáig terjedõ idõtartamra bíróvá,

dr. Kónya Tamást
2010. október 1. napjától 2013. szeptember 30. napjáig terjedõ idõtartamra katonai bíróvá kinevezem.

Budapest, 2010. szeptember 17.

Schmitt Pál s. k.,
köztársasági elnök

KEH ügyszám: IV-4/03703/2010.

A köztársasági elnök 263/2010. (X. 25.) KE határozata
bírák felmentésérõl és bírák kinevezésérõl

Az Alkotmány 48.  § (2) bekezdése, valamint a bíróságok szervezetérõl és igazgatásáról  szóló 1997. évi LXVI. törvény 4.  §
(1) bekezdése alapján, az Országos Igazságszolgáltatási Tanács elõterjesztésére

lemondásra tekintettel
dr. Tóth Andrást 2010. december 1-jei hatállyal,

nyugállományba helyezés iránti kérelmére
Szabóné dr. Bélteky Erzsébetet 2011. március 31-ei hatállyal,
Farkas Istvánné dr.-t 2011. április 14-ei hatállyal,
Ráczné dr. Balogh Katalint 2011. április 30-ai hatállyal,
dr. Hegyi Imrénét 2011. július 31-ei hatállyal

bírói tisztségébõl felmentem;

dr. Ávár Zsuzsannát,
dr. Bagjos Csabát,
dr. Karácsony Mónika Emõkét,
dr. Lemle Mártát,
Pelikánné dr. Gyarmati Gabriellát és
Piroskáné dr. Szakács Zsanett Dórát
2010. november 1. napjától határozatlan idõtartamra,
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dr. Csikiné dr. Mátyás Krisztinát,
dr. Élõ Károlyt,
dr. Gulyás Krisztinát,
dr. Króneisz Gábort és
dr. Tokaji Mónika Fruzsinát
2010. november 1. napjától 2013. október 31. napjáig terjedõ idõtartamra

bíróvá kinevezem.

Budapest, 2010. október 21.

Schmitt Pál s. k.,
köztársasági elnök

KEH ügyszám: IV-4/04039/2010.

A köztársasági elnök 264/2010. (X. 25.) KE határozata
egyetemi tanári kinevezésrõl

Az Alkotmány 30/A.  § (1) bekezdés i) pontjában megállapított jogkörömben, a felsõoktatásról  szóló 2005. CXXXIX. törvény
100.  §-ának b) pontja alapján, a nemzeti erõforrás miniszternek – a fenntartóval egyetértésben tett – javaslatára

dr. Cséfalvay Zoltánt, a Nemzetgazdasági Minisztérium államtitkárát, a Kodolányi János fõiskola további jogviszonyban
alkalmazott fõiskolai tanárát,
dr. Csikány Tamás alezredes, a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem egyetemi docensét,
dr. Erdélyi Margitot, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem egyetemi docensét,
dr. Grósz Andor o. dandártábornok, a Honvédelmi Minisztérium Állami Egészségügyi Központ katonai fõigazgató
helyettesét,
dr. Haig Zsolt mk. alezredes, a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem egyetemi docensét,
dr. Kovács László mk. õrnagy, a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem egyetemi docensét,
dr. Nagy Lászlót, a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem egyetemi docensét,
dr. Petercsák Tivadart, az Eszterházy Károly Fõiskola egyetemi docensét

2010. október 15. napjával kinevezem egyetemi tanárrá.

Budapest, 2010. október 4.

Schmitt Pál s. k.,
köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Budapest, 2010. október 18.

Réthelyi Miklós s. k.,
nemzeti erõforrás miniszter

KEH ügyszám: IV-3/03917/2010.
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A köztársasági elnök 265/2010. (X. 25.) KE határozata
rendõr dandártábornok szolgálati viszonyának megszüntetésérõl 
és szolgálati nyugállományba helyezésérõl

Az Alkotmány 30/A.  § (1) bekezdés i) pontjában biztosított jogkörömben, a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak
szolgálati viszonyáról  szóló 1996. évi XLIII. törvény 56.  § (2) bekezdés c) pontja alapján a belügyminiszter elõterjesztésére Dúzs József
rend õr dandártábornok szolgálati viszonyát 2010. november 25-ei hatállyal felmentéssel megszüntetem és õt 2010. november
26-ával szolgálati nyugállományba helyezem.

Budapest, 2010. szeptember 28.

Schmitt Pál s. k.,
köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Budapest, 2010. október 6.

Pintér Sándor s. k.,
belügyminiszter

KEH ügyszám: IV-6/03744/2010.

A köztársasági elnök 266/2010. (X. 25.) KE határozata
dandártábornok szolgálati viszonyának megszüntetésérõl 
és szolgálati nyugállományba helyezésérõl

Az Alkotmány 30/A.  § (1) bekezdés i) pontjában biztosított jogkörömben, a honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl  szóló
2004. évi CV. törvény 49.  § (2) bekezdésének b) pontja alapján a honvédelmi miniszter elõterjesztésére dr. Frölich Róbert
dandártábornok szolgálati viszonyát 2010. október 31-én megszüntetem és õt 2010. november 1-jei hatállyal szolgálati
nyugállományba helyezem.

Budapest, 2010. október 7.

Schmitt Pál s. k.,
köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Budapest, 2010. október 22.

Hende Csaba s. k.,
honvédelmi miniszter

KEH ügyszám: IV-6/03944/2010.
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A köztársasági elnök 267/2010. (X. 25.) KE határozata
rendõr dandártábornok szolgálati viszonyának megszüntetésérõl 
és szolgálati nyugállományba helyezésérõl

Az Alkotmány 30/A.  § (1) bekezdés i) pontjában biztosított jogkörömben, a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak
szolgálati viszonyáról  szóló 1996. évi XLIII. törvény 56.  § (2) bekezdés c) pontja alapján a belügyminiszter elõterjesztésére
dr. Szabadfi Árpád rend õr dandártábornok szolgálati viszonyát 2010. december 30-ai hatállyal felmentéssel megszüntetem és õt
2010. december 31-ei hatállyal szolgálati nyugállományba helyezem.

Budapest, 2010. szeptember 28.

Schmitt Pál s. k.,
köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Budapest, 2010. október 6.

Pintér Sándor s. k.,
belügyminiszter

KEH ügyszám: IV-6/03743/2010.

A köztársasági elnök 268/2010. (X. 25.) KE határozata
kitüntetés adományozásáról

A Köztársaság Elnökének Érdemérme és a Köztársaság Elnökének Díszoklevele Éremmel kitüntetések alapításáról  szóló 223/2010.
(IX. 2.) KE. határozat 3. pontjában foglaltak alapján

A KÖZTÁRSASÁG ELNÖKÉNEK DÍSZOKLEVELE ÉREMMEL

kitüntetést adományozom

Balassi Márton István részére a
European Union Contest for Young Scientists,

Horváth Dávid részére a
European Union Contest for Young Scientists,

Kajtár Máté részére az
International Sustainable World (Energy, Engeenering & Environment) Project Olympiad),

Simon Dávid Szabolcs részére az
INTEL International Science and Engineering Fair és

Sugár Krisztina részére az
INTEL International Science and Engineering Fair
versenyen elért eredményéért.

Budapest, 2010. október 21.

Schmitt Pál s. k.,
köztársasági elnök

KEH ügyszám: VIII-5/04364/2010.
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A Kormány 1220/2010. (X. 25.) Korm. határozata
az Önkormányzatok Nemzeti Együttmûködési Fórumának létrehozásáról, 
valamint a Kormány és a helyi önkormányzatok közötti együttmûködés és párbeszéd
megerõsítésérõl

1. Az Önkormányzatok Nemzeti Együttmûködési Fóruma (a továbbiakban: Fórum) a központi államigazgatási szervekrõl, 
valamint a kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról  szóló 2010. évi XLIII. törvény 30.  § (1)–(2) bekezdés
felhatalmazása alapján létrehozott, a Kormány mellett mûködõ javaslattevõ, tanácsadó, konzultatív testület. A helyi
önkormányzatokról  szóló 1990. évi LXV. törvény 102.  § (2) bekezdés és a Kormány ügyrendjérõl  szóló 1144/2010.
(VII. 7.) Korm. határozat 22. pontjában elõírt államigazgatási egyeztetést az ágazati miniszterek önállóan folytatják.

1.1. A Fórum feladat- és hatáskörei:
a) konzultáció a helyi önkormányzati rendszert, valamint a helyi önkormányzatok által ellátott közszolgáltatásokat

érintõ stratégiai kérdésekrõl, különös figyelemmel az önkormányzati rendszer megújítására,
b) konzultáció az éves költségvetés önkormányzatokat érintõ kérdéseirõl,
c) javaslattétel a kormány számára, különös tekintettel a jogalkotási feladatokra.

1.2. A Fórum tagjai a belügyminiszter, a Belügyminisztérium önkormányzatokért felelõs államtitkára, a nemzeti erõforrás
miniszter, a nemzeti fejlesztési miniszter, a vidékfejlesztési miniszter, a Nemzetgazdasági Minisztérium
államháztartásért felelõs államtitkára, a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium területi közigazgatásért és
választásokért felelõs államtitkára, az országos önkormányzati érdekszövetségek elnökei. A Fórum tagjai
helyettesítésükre eseti megbízást adhatnak. A Fórum bármely tagja kezdeményezheti eseti meghívott részvételét.
A tagok díjazásban nem részesülnek.

1.3. A Fórum elnöke a belügyminiszter, alelnöke a Belügyminisztérium önkormányzatokért felelõs államtitkára. A Fórum
évente legalább két alkalommal ülésezik, üléseit az elnök hívja össze és vezeti. A Fórum bármely tagja
kezdeményezheti rendkívüli ülés összehívását, a kezdeményezésrõl az elnök dönt.

1.4. A Fórum mûködésének rendjét maga határozza meg.
1.5. A Kormány felkéri az országos önkormányzati érdekszövetségeket a Fórum munkájában  való részvételre.
1.6. A Fórum mûködési költségeit a központi költségvetés Belügyminisztérium fejezetében kell tervezni.

2. Ez a határozat a közzétételével egyidejûleg lép hatályba. Hatályát veszti a Kormány-Önkormányzatok Egyeztetõ
Fóruma létrehozásáról  szóló 1121/2006. (XII. 12.) Korm. határozat.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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A külügyminiszter 43/2010. (X. 25.) KüM határozata
a Magyar Köztársaság Kormánya és a Macedón Köztársaság Kormánya között 
a katasztrófák esetén történõ együttmûködésrõl és kölcsönös segítségnyújtásról  szóló,
Szkopjéban, 2009. szeptember hónap 10-én kelt Egyezmény kihirdetésérõl  szóló 
2009. évi CXLIII. törvény 2. és 3.  §-ai hatálybalépésérõl

A 2009. évi CXLIII. törvénnyel a Magyar Közlöny 2009. december 18-ai, 185. számában kihirdetett, a Magyar Köztársaság Kormánya
és a Macedón Köztársaság Kormánya között a katasztrófák esetén történõ együttmûködésrõl és kölcsönös segítségnyújtásról  szóló,
Szkopjéban, 2009. szeptember hónap 10-én kelt Egyezmény 21. cikkének (1) pontja az alábbiak szerint rendelkezik
a hatálybalépésrõl:

„A jelen Egyezmény azon késõbbi diplomáciai jegyzék kézhezvételétõl számított 30. (harmincadik) napon lép
hatályba, amelyben a Szerzõdõ Felek értesítették egymást a hatálybalépéshez szükséges belsõ jogi elõírások
teljesülésérõl.”
Az elsõ jegyzék dátuma: 2009. december 21.
A késõbbi jegyzék dátuma: 2010. június 8.
Az Egyezmény hatálybalépésének idõpontja: 2010. július 8.
A fentiekre tekintettel, összhangban a 2009. évi CXLIII. törvény 4.  § (3) bekezdésével megállapítom, hogy a Magyar
Köztársaság Kormánya és a Macedón Köztársaság Kormánya között a katasztrófák esetén történõ együttmûködésrõl
és kölcsönös segítségnyújtásról  szóló, Szkopjéban, 2009. szeptember hónap 10-én kelt Egyezmény kihirdetésérõl
 szóló 2009. évi CXLIII. törvény 2. és 3.  §-ai 2010. július 8-án, azaz kettõezer-tíz, július nyolcadikán hatályba léptek.

Martonyi János s. k.,
külügyminiszter
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	kitüntetés adományozásáról

	A köztársasági elnök 252/2010. (X. 25.) KE határozata
	kitüntetés adományozásáról

	A köztársasági elnök 253/2010. (X.25.) KE határozata
	kitüntetés adományozásáról

	A köztársasági elnök 254/2010. (X. 25.) KE határozata
	kitüntetés adományozásáról

	A köztársasági elnök 255/2010. (X. 25.) KE határozata
	kitüntetés adományozásáról

	A köztársasági elnök 256/2010. (X. 25.) KE határozata
	kitüntetés adományozásáról

	A köztársasági elnök 257/2010. (X. 25.) KE határozata
	kitüntetés adományozásáról

	A köztársasági elnök 258/2010. (X. 25.) KE határozata
	kitüntetés adományozásáról

	A köztársasági elnök 259/2010. (X. 25.) KE határozata
	tûzoltó altábornagyi elõléptetésrõl

	A köztársasági elnök 260/2010. (X. 25.) KE határozata
	dandártábornoki kinevezésrõl

	A köztársasági elnök 261/2010. (X. 25.) KE határozata
	rendõr dandártábornoki kinevezésrõl

	A köztársasági elnök 262/2010. (X. 25.) KE határozata
	bírák felmentésérõl és bírák kinevezésérõl

	A köztársasági elnök 263/2010. (X. 25.) KE határozata
	bírák felmentésérõl és bírák kinevezésérõl

	A köztársasági elnök 264/2010. (X. 25.) KE határozata
	egyetemi tanári kinevezésrõl

	A köztársasági elnök 265/2010. (X. 25.) KE határozata
	rendõr dandártábornok szolgálati viszonyának megszüntetésérõl és szolgálati nyugállományba helyezésérõl

	A köztársasági elnök 266/2010. (X. 25.) KE határozata
	dandártábornok szolgálati viszonyának megszüntetésérõl és szolgálati nyugállományba helyezésérõl

	A köztársasági elnök 267/2010. (X. 25.) KE határozata
	rendõr dandártábornok szolgálati viszonyának megszüntetésérõl és szolgálati nyugállományba helyezésérõl

	A köztársasági elnök 268/2010. (X. 25.) KE határozata
	kitüntetés adományozásáról

	A Kormány 1220/2010. (X. 25.) Korm. határozata
	az Önkormányzatok Nemzeti Együttmûködési Fórumának létrehozásáról, valamint a Kormány és a helyi önkormányzatok közötti együttmûködés és párbeszéd megerõsítésérõl

	A külügyminiszter 43/2010. (X. 25.) KüM határozata
	a Magyar Köztársaság Kormánya és a Macedón Köztársaság Kormánya között a katasztrófák esetén történõ együttmûködésrõl és kölcsönös segítségnyújtásról szóló, Szkopjéban, 2009. szeptember hónap 10-én kelt Egyezmény kihirdetésérõl szóló 2009. évi CXLIII. törvény 2. és 3. §-ai hatálybalépésérõl



