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 III. rész HATÁROZATOK

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

A Köztársasági Elnök
56/2008. (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

a diszk rét ma te ma ti ka, és az el mé le ti szá mí tó gép tu do -
mány te rén el ért, vi lág vi szony lat ban ki ma gas ló tu do má -
nyos ered mé nye i ért, négy év ti ze des ha zai és nem zet kö zi
is ko la te rem tõ ok ta tá si és tu do mány szer ve zõi te vé keny sé -
gé ért

Lo vász Lász ló Ál la mi-dí jas ma te ma ti kus nak, az MTA
ren des tag já nak, az Eöt vös Lo ránd Tu do mány egye tem
Ma te ma ti kai In té zet egye te mi ta ná rá nak a

SZÉCHENYI-NAGYDÍJAT;

hu ma nis ta hang vé te lû köl té sze té ért, mû faj gaz dag mû -
for dí tói mun kás sá gá ért, a ma gyar iro dal mi és ze nei élet te -
rü le tén vég zett, nagy nép sze rû ség nek ör ven dõ fél év szá za -
dos, sok ol da lú te vé keny sé ge el is me ré se ként

Ba ra nyi Fe renc Jó zsef At ti la-dí jas és Ná das dy Kál -
mán-dí jas köl tõ nek, író nak, mû for dí tó nak,

több év ti ze des mû vé szi pá lyá ja so rán drá mai, víg já ték-
és film sze re pek ben nyúj tott hi te les, ka rak te res szí né szi
ala kí tá sa i ért

Blas kó Pé ter nek, a Nem ze ti Szín ház Já szai Ma ri-dí jas
szín mû vé szé nek, Ér de mes Mû vész nek,

az el eset tek és ki re kesz tet tek sor sa irán ti ag go dal mat és
mély sé ges hu ma niz must tük rö zõ sok ol da lú mû vé szi mun -
kás sá ga el is me ré se ként

Elek Ju dit Ba lázs Bé la-dí jas film ren de zõ nek, író nak,
dra ma turg nak,

több mint fél száz ha zai és kül föl di egyé ni, va la mint kol -
lek tív ki ál lí tá sá ért és a mû vész kép zés ben vég zett iskola -
teremtõ te vé keny sé gé ért

Fajó Já nos Mun ká csy Mi hály-dí jas fes tõ mû vész nek,
gra fi kus mû vész nek, szob rász mû vész nek, kör nye zet ter ve -
zõ nek,

több év ti ze des nagy si ke rû kül föl di és ha zai kar mes te ri
mû kö dé sé ért, va la mint ze ne kar ve ze tõi mun kás sá gá ért

Fis cher Ádám kar mes ter nek, a Ma gyar Ál la mi Ope ra -
ház fõ ze ne igaz ga tó já nak,

a vi lá gon szin te egye dül ál ló ütés tech ni kai já té ká ért,
mél tán új sze rû elõ adó mû vé szi te vé keny sé gé ért

Hor váth Kor nél ütõ hang sze res elõ adó mû vész nek, a
Ma gyar Jazz Szö vet ség al el nö ké nek,

film- és szín ház tör té ne ti je len tõ sé gû nyelv te rem tõ és
mû faj újí tó te vé keny sé gé ért

Je les And rás Ba lázs Bé la-dí jas ren de zõ nek, Ki vá ló Mû -
vész nek,

a ma gyar ze nés szín ház tra dí ci ó já nak meg õr zé sé ért, új
utak fá rad ha tat lan ke re sé sé ért és a mai ma gyar operakul -
túra meg is mer te té sé ért és nép sze rû sí té sé ért

Ke ré nyi Mik lós Gá bor nak, a Bu da pes ti Ope rett szín ház
Er kel Fe renc-dí jas igaz ga tó-ren de zõ jé nek, Ki vá ló Mû -
vésznek,

a ma gyar re gény- és no vel la iro dal mat meg újí tó mun -
kás sá gá ért

Ker tész Ákos Jó zsef At ti la-dí jas író nak, for ga tó könyv -
író nak, dra ma turg nak,

nem zet kö zi leg is nagy ra be csült elõ adó mû vé szi és ko -
reográfusi mun kás sá ga, va la mint ba lett igaz ga tói te vé -
keny sé ge el is me ré se ként

Kiss Já nos Liszt Fe renc-dí jas ba lett mû vész nek, Ér de -
mes Mû vész nek, a Gyõ ri Ba lett igaz ga tó já nak,

a nép sze rû zene prog resszív for má it a ma gyar és nem -
zet kö zi kul tú ra leg jobb ha gyo má nya i val si ker rel öt vö zõ,
ma ra dan dó ér té ke ket lét re ho zó fá rad ha tat lan munkássá -
gáért

Koncz Zsu zsa Liszt Fe renc-dí jas elõ adó mû vész nek, Ér -
de mes Mû vész nek,

drá mai ere jû mû vé szi al ko tó mun kás sá gá ért, nagy si ke rû
gyer mek könyv il luszt rá ci ó i ért

Ko vács Pé ter Mun ká csy Mi hály-dí jas fes tõ mû vész nek,
Ki vá ló Mû vész nek,

szug gesz tív erõ vel meg for mált szín pa di ala kí tá sa i ért,
film- és tv-sze re pe i ért
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Kút völ gyi Er zsé bet nek, a Víg szín ház Já szai Ma ri-dí jas
szín mû vé szé nek, Ér de mes Mû vész nek,

a nagy és nép sze rû ope rai fõ sze re pek itt hon és ha tá ra in -
kon túl egy aránt nagy si ke rû tol má cso lá sá ért

Lu kács Gyön gyi nek, a Ma gyar Ál la mi Ope ra ház ma gán -
éne ke sé nek, Ér de mes Mû vész nek,

ki vá ló ope ra tõ ri tel je sít mé nyé ért, amellyel film tör té ne ti
je len tõ sé gû mû vek lét re ho zá sá nak al ko tó ré sze se volt

Mát hé Ti bor Ba lázs Bé la-dí jas ope ra tõr nek, Ér de mes
Mû vész nek,

több év ti ze des, me se fi gu rák tól a drá mai sze re pek meg -
for má lá sá ig ter je dõ sok ol da lú szí né szi tel je sít mé nye el is -
me ré se ként

Po gány Ju dit nak, a bu da pes ti Ör kény Ist ván Szín ház
 Jászai Ma ri-dí jas szín mû vé szé nek, Ér de mes Mû vész nek,

a nyu ga tos ha gyo mány egyik kép vi se lõ je ként, a tradi -
cionális és mo dern köl tõi nyelv meg újí tá sá ban el ért ered -
mé nye i ért

dr. Rába György nek az iro da lom tu do mány dok to rá nak,
Szé che nyi-dí jas író nak, köl tõ nek, mû for dí tó nak,

ki e mel ke dõ en sok ol da lú ha zai és kül föl di mû vé szi
mun kás sá ga el is me ré se ként

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

ki ma gas ló elõ adó mû vé szi te vé keny sé gé ért, a ma gyar és 
klasszi kus ze ne kul tú ra ha gyo má nya i nak ápo lá sá ért, nép -
sze rû sí té sé ért va la mint ze ne pe da gó gi ai mun kás sá ga el is -
me ré se ként

Szent he lyi Mik lós Liszt Fe renc-dí jas he ge dû mû vész -
nek, a Liszt Fe renc Ze ne mû vé sze ti Egye tem egye te mi do -
cen sé nek, a Ma gyar Vir tu ó zok Ka ma ra ze ne kar mû vé sze ti
ve ze tõ jé nek,

klasszi kus és kor társ mû vek ben nyúj tott át ütõ ere jû ala -
kí tá sa i ért, kü lö nö sen a tár sa da lom pe ri fé ri á já ra szo rult em -
be rek hi te les meg for má lá sá ért

Szir tes Ági nak, a Ka to na Jó zsef Szín ház Já szai Mari-
 díjas szín mû vé szé nek, Ér de mes Mû vész nek,

a ma gyar köl té szet nyelv- és for mai meg újí tá sá ban el ért
ered mé nye i ért, mû ve i ért

Utas sy Jó zsef  Ba bér ko szo rú-dí jas köl tõ nek,

szá mos köz épü let, fõ ként ok ta tá si, ne ve lé si és egész ség -
ügyi lé te sít mé nyek ter ve zé sé ért és szak mai köz éle ti te vé -
keny sé gé ért

Var ga Le ven te Ybl Mik lós-dí jas épí tész mér nök nek, az
At lant Épü let ter ve zõ Kft. ügy ve ze tõ jé nek a

KOSSUTH-DÍJAT,

a ma gyar ze ne tu do mány fej lõ dé se és ápo lá sa – kü lö nös
te kin tet tel Er kel Fe renc és Mo so nyi Mi hály mû ve i nek
meg is mer te té se és nép sze rû sí té se – ér de ké ben vég zett
mun kás sá gá ért

dr. Bó nis Fe renc nek, az MTA dok to rá nak, Er kel
Ferenc- díjas ze ne tör té nész nek, a Ma gyar Ko dály Tár sa ság 
és az Er kel Fe renc Tár sa ság el nö ké nek, a Liszt Fe renc Ze -
ne mû vé sze ti Fõ is ko la ny. ta ná rá nak,

a bio ké mi ai és mo le ku lá ris bi o ló gi ai sejt ku ta tás, va la -
mint a hor mo ná lis sza bá lyo zás kér dé se i nek vizs gá la tá ban
nem zet kö zi leg is ki emel ke dõ te vé keny sé gé ért és az ered -
mé nyek gya kor la ti al kal ma zá sá ért

Ger gely Pál nak, az MTA le ve le zõ tag já nak, a Deb re ce -
ni Egye tem Or vos- és Egész ség tu do má nyi Cent ru má nak
tu do má nyos el nök he lyet te sé nek, egye te mi ta nár nak,

az Oszt rák–Ma gyar Mo nar chia, Kö zép-Eu ró pa tör té ne -
te, pol gá ro so dá sa te rén vég zett ku ta tá sa i ért, pub li ká ci ós
mun kás sá gá ért

dr. Gerõ And rás tör té nész nek, az MTA dok to rá nak, az
Eöt vös Lo ránd Tu do mány egye tem Böl csé szet tu do má nyi
Kar Gaz da ság- és Tár sa da lom tör té ne ti Tan szék tan szék ve -
ze tõ egye te mi ta ná rá nak,

a XVI–XVII. szá za di né met és né met al föl di gra fi ka te -
rén vég zett több év ti ze des tu do má nyos mun kás sá ga, ki ál -
lí tás szer ve zõ és is me ret ter jesz tõ te vé keny sé ge elismeré -
seként

dr. Ger szi Te réz Móra Fe renc-dí jas mû vé szet tör té nész -
nek, a mû vé szet tör té ne ti tu do mány dok to rá nak, a Szép mû -
vé sze ti Mú ze um fõ mu ze o ló gu sá nak, a Bel ga Ki rá lyi Aka -
dé mia tag já nak,

a fosszi lis ener gia hor do zók kép zõ dé sé nek el mé le ti és
mód szer ta ni ku ta tá sá ban, a fo lya ma tok la bo ra tó ri u mi mo -
del le zé sé ben, a pa leo kör nye zet geo ké mi ai re konst ruk ci ó -
já ban el ért, nem zet kö zi leg el is mert tu do má nyos ered mé -
nye i ért

He té nyi Mag dol na geo ké mi kus nak, az MTA ren des
tag já nak, a Sze ge di Tu do mány egye tem Ter mé szet tu do -
má nyi Kar tan szék ve ze tõ egye te mi ta ná rá nak,
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a du na új vá ro si Du na-híd ter ve zé sé ért és a híd meg -
valósításában ját szott meg ha tá ro zó sze re pé ért

Hor váth Ad ri án épí tõ mér nök nek, a FÕMTERV Zrt.
szer ke zet ter ve zé si igaz ga tó já nak,

új kor ró zi ós in hi di to rok, disz per gá ló sze rek, víz ke ze lõ -
szer-csa lád, va la mint az ipa ri hû tõ víz kö rök komp lex ke ze -
lé sé re al kal mas tech no ló gi ák ki fej lesz té sé ért

dr. Kál mán Eri ka ve gyész mér nök nek, az MTA dok to rá -
nak, az MTA Ké mi ai Ku ta tó köz pont Fe lü let ké mi ai és Ka -
ta lí zis In té ze te igaz ga tó já nak, a Bu da pes ti Mû sza ki és
Gaz da ság tu do má nyi Egye tem egye te mi ma gán ta ná rá nak,

a XX. szá zad, il let ve a két vi lág há bo rú kö zöt ti ma gyar
iro da lom te rén vég zett iro da lom tör té ne ti és iro da lom el mé -
le ti mun kás sá gá ért

dr. Ke nye res Zol tán Jó zsef At ti la-dí jas iro da lom tör té -
nész nek, az iro da lom tu do mány dok to rá nak, az Eöt vös Lo -
ránd Tu do mány egye tem Böl csé szet tu do má nyi Kar egye -
te mi ta ná rá nak,

az el mé le ti és le író nyel vé szet te rén el ért, vi lág szer te el -
is mert ered mé nye i ért, a nyelv tu do mány egé szé re ki ha tó
újí tó mun kás sá gá ért, va la mint a ma gyar és a nem zet kö zi
tu do má nyos köz élet ben ját szott sze re pé ért

Ki e fer Fe renc nyel vész nek, az MTA ren des tag já nak, az 
MTA Nyelv tu do má nyi In té ze te nyu gal ma zott ku ta tó pro -
fesszo rá nak,

is ko la te rem tõ mun kás sá gá ért, az izom sej tek fi zi o ló gi ás
és kó ros mû kö dé sé nek meg is me ré sé ben el ért ki emel ke dõ
ered mé nye i ért

Ko vács Lász ló nak, az MTA ren des tag já nak, a Deb re ce -
ni Egye tem Or vos és Egész ség tu do má nyi Cent rum egye te -
mi ta ná rá nak,

a fény és a bel sõ bi o ló gi ai óra sza bá lyoz ta gén ki fe je zõ -
dés mo le ku lá ris tör vényszerûségeinek meg is me ré sé hez
hoz zá já ru ló nem zet kö zi leg is el is mert mun kás sá gá ért, a
nö vé nyek nö ve ke dé sét és fej lõ dé sét meg ha tá ro zó gén -
kész let mó do sí tá sá hoz szük sé ges bio tech no ló gi ai el já rá -
sok ki fej lesz té sé hez  való hoz zá já ru lá sá ért

dr. Nagy Fe renc nek, a bi o ló gi ai tu do mány dok to rá nak,
az MTA Sze ge di Bi o ló gi ai Köz pont Nö vény bi o ló gi ai In -
té zet igaz ga tó he lyet te sé nek,

a ha zai és a nem zet kö zi ma te ma ti kai ku ta tá sok, il let ve
nu me ri kus al kal ma zá sok, va la mint az ezek re épü lõ szá mí -
tás tech ni kai al go rit mu sok te rü le tén el ért ered mé nye i ért, és 
a fel sõ ok ta tás ban vég zett ki ma gas ló ok ta tói, is ko la te rem tõ 
te vé keny sé gé ért

dr. Schipp Fe renc nek, 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 egye te mi ta ná rá nak,

ki emel ke dõ gyó gyí tó te vé keny sé gé ért, a gyer mek ko ri
le u ké mia és on ko ló gi ai há ló zat ki ala kí tá sá ért és az or vos -
kép zés ben vég zett több év ti ze des te vé keny sé gé ért

dr. Schu ler De zsõ 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
II. sz. Gyer mek gyó gyá sza ti Kli ni ka nyu gal ma zott egye te -
mi ta ná rá nak, pro fes sor eme ri tus nak,

a vi lág gaz da ság tan – kü lö nö sen a fejlõdés-gazdaság -
tan – te rü le tén el ért, nem zet kö zi leg el is mert ki emel ke dõ
ered mé nye i ért, az el ma ra dott ság oka i nak fel tá rá sá ért, a
hát rá nyok csök ken té sét cél zó gaz da ság po li ti kák kidol -
gozásáért

Szen tes Ta más Ál la mi-dí jas köz gaz dász nak, az MTA
ren des tag já nak, a Bu da pes ti Cor vi nus Egye tem Köz gaz -
da ság tu do má nyi Kar Vi lág gaz da sá gi Tan szék egye te mi
ta ná rá nak, pro fes sor eme ri tus nak,

a ha zai te le pü lés tu do mány és kör nye zet szo ci o ló gia te -
rü le tén el ért tu do má nyos ered mé nye i ért, nem zet kö zi leg is
el is mert ki emel ke dõ mun kás sá gá ért

dr. Szir mai Vik tó ria szo ci o ló gus nak, az MTA dok to -
rának, a Szent Ist ván Egye tem tan szék ve ze tõ egye te mi ta -
ná rá nak, az MTA Szo ci o ló gi ai Ku ta tó in té zet tu do má nyos
ta nács adó já nak,

az in for má ci ós tár sa da lom, az e-kor mány zat, az ál lam -
pol gá ri egy sé ges azo no sí tó po li ti kai-gaz da sá gi ha tá sá nak,
mód szer ta ná nak, esz kö ze i nek ku ta tá sá ban, je len tõ sé gük
kor mány za ti-tár sa dal mi tu da to sí tá sá ban vég zett út tö rõ
sze re pé ért

Vá mos Ti bor Ál la mi-dí jas vil la mos mér nök nek, az
MTA ren des tag já nak, az MTA Szá mí tás tech ni kai és
 Automatizálási Ku ta tó in té zet tu do má nyos tanácsadójá -
nak a

SZÉCHENYI-DÍJAT,

a  valószínûségszámítás és a ma te ma ti kai sta tisz ti ka ha -
tár el osz lá sai te rén el ért nem zet kö zi leg ki ma gas ló ered mé -
nye i ért, va la mint a szto chasz ti kus ma te ma ti kai ku ta tá sok
sze ge di is ko lá já nak meg te rem té sé ért

Csör gõ Sán dor ma te ma ti kus nak, az MTA ren des tag já -
nak, a Sze ge di Tu do mány egye tem tan szék ve ze tõ egye te -
mi ta ná rá nak a
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SZÉCHENYI-DÍJAT
posztumusz

ado má nyo zom.

Bu da pest, 2008. már ci us 12.

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

El len jegy zem:

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

KEH ügy szám: VIII-2/01118/2008.

A Köztársasági Elnök
57/2008. (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

sok ol da lú tár sa da lom tu do má nyi mun kás sá ga, gaz dag
pub li ká ci ós te vé keny sé ge, élet út ja el is me ré se ként

Ken de Pé ter po li to ló gus nak, szo ci o ló gus nak,

a Bar tók Vo nós né gyes fél év szá za dos fenn ál lá sa al kal -
má ból, vi lág szer te el is mert mû vé szi mun kás sá ga el is me ré -
se ként

Har gi tai Géza Kos suth-dí jas he ge dû mû vész nek, a Liszt 
Fe renc Ze ne mû vé sze ti Egye tem egye te mi ad junk tu sá nak,
a Bar tók Vo nós né gyes tag já nak,

Kom lós Pé ter Kos suth-dí jas he ge dû mû vész nek, a Liszt
Fe renc Ze ne mû vé sze ti Egye tem egye te mi do cen sé nek, a
Bar tók Vo nós né gyes tag já nak, Ki vá ló Mû vész nek,

Mezõ Lász ló Kos suth-dí jas gor don ka mû vész nek, a
Liszt Fe renc Ze ne mû vé sze ti Egye tem egye te mi ta ná rá nak, 
a Bar tók Vo nós né gyes tag já nak, Ki vá ló Mû vész nek,

Né meth Géza Kos suth-dí jas brá csa mû vész nek, a Liszt
Fe renc Ze ne mû vé sze ti Egye tem egye te mi do cen sé nek, a
Bar tók Vo nós né gyes tag já nak, Ki vá ló Mû vész nek,

a 20. szá za di ma gyar és egye te mes tör té ne lem te rén
vég zett rend kí vül sok ol da lú tu do má nyos ku ta tó mun ká ja,

egye tem ve ze tõ és szer ve zõ, ok ta tói te vé keny sé ge, tu do -
má nyos élet pá lyá ja el is me ré se ként

dr. Or mos Má ria Szé che nyi-dí jas tör té nész nek, az
MTA ren des tag já nak, nyu gal ma zott egye te mi ta nár nak a

MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI ÉRDEMREND
KÖZÉPKERESZTJE A CSILLAGGAL

(polgári tagozat);

a ha tá ron túli ma gyar tu do má nyos ság, a ma gyar tu do -
mány in teg rá ci ó ja ér de ké ben ki fej tett út tö rõ jel le gû mun -
kás sá gá ért, a Ma gyar Tu do má nyos Aka dé mia ha tá ron túli
ma gyar tu do má nyos sá gá ért prog ram já nak el in dí tá sá ért,
kü lö nö sen a Do mus Hun ga ri ca ösz tön díj prog ram ki ala kí -
tá sá ért

dr. Be ré nyi Dé nes nek, az MTA ren des tag já nak, az
MTA Atom mag ku ta tó In té zet pro fesszor eme ri tu sá nak,
Ál la mi-dí jas nak,

a ne ut ron szó rás mód sze re i nek fej lesz té se és al kal ma zá -
sa te rén el ért ki emel ke dõ, vi lág szín vo na lú ered mé nye i ért

dr. Cser Lász ló nak, az MTA dok to rá nak, a fi zi kai tu do -
mány dok to rá nak, az MTA Szi lárd test fi zi kai és Op ti kai
Ku ta tó in té zet tu do má nyos ta nács adó já nak, az Eöt vös
 Loránd Tu do mány egye tem cím ze tes egye te mi ta ná rá nak,

a ma gyar ne ve lés tu do mány és pszi cho ló gia te rén vég -
zett hat év ti ze des tu do má nyos, ku ta tói és ok ta tói mun kás -
sá ga el is me ré se ként

dr. Pa ta ki Fe renc nek, az MTA ren des tag já nak, az
MTA Pszi cho ló gi ai In té zet Szé che nyi-dí jas ku ta tó pro -
fesszo rá nak,

a ra di o ló gia te rü le tén vég zett tu do má nyos mun kás sá ga,
a komp lex sür gõs sé gi be teg el lá tás fej lesz té se ér de ké ben
vég zett szer ve zet irá nyí tá si te vé keny sé ge el is me ré se ként

dr. Repa Imre or vos nak, a ka pos vá ri Ka po si Mór Ok ta tó 
Kór ház fõ igaz ga tó já nak, a Ka pos vá ri Egye tem ál ta lá nos
rek tor he lyet te sé nek, egye te mi ta nár nak,

a kor társ ma gyar kép zõ mû vé szet min den ágá ban ma ra -
dan dót al ko tó mû vé sze ti al ko tó mun kás sá gá ért

Sché ner Mi hály Kos suth-dí jas kép zõ mû vész nek, Ki vá -
ló Mû vész nek,

a Ho lo ca ust Do ku men tá ci ós Köz pont és Em lék gyûj te -
mény lét re ho zá sa ér de ké ben vég zett te vé keny sé ge el is me -
ré se ként

Szé kely Gá bor nak, a Sze ren cse já ték Zrt. ve zér igaz ga tó -
já nak,
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a 2007-ben No bel bé ke díj jal ki tün te tett ENSZ Ég haj lat -
vál to zá si Kor mány kö zi Tes tü let IPCC ha zai kép vi se lõ je -
ként a klí ma vál to zás te rén vég zett szé les körû tu do má nyos 
ku ta tó mun ká ja el is me ré se ként

dr. Ür ge-Vor satz Di á na-nak, a Kö zép-Eu ró pai Egye -
tem egye te mi do cen sé nek a

MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI ÉRDEMREND
KÖZÉPKERESZTJE

(polgári tagozat);

a ter mé szet vé de lem te rü le tén kö zel fél év szá za don át
vég zett pub li ká ci ó i ért, ok ta tói és is me ret ter jesz tõi te vé -
keny sé gé ért

dr. Ale xay Zol tán nak, a Szé che nyi Ist ván Egye tem nyu -
gal ma zott fõ is ko lai do cen sé nek,

nem zet kö zi té ren is je len tõs, a sta bil né pes ség és egyen -
le te sen nö vek võ gaz da ság kö rül mé nye i re vo nat ko zó ku ta -
tá si ered mé nye i ért, a nyug díj rend szer és nyug díj re form
tárgy kö ré ben vég zett nem zet kö zi Pha re ku ta tá sért, va la -
mint a szak mai és tu do má nyos után pót lás ne ve lé sé ben
vég zett sok ré tû te vé keny sé ge el is me ré se ként

dr. Au gusz ti no vics Má ri á nak, az MTA dok to rá nak, az
MTA Köz gaz da ság tu do má nyi In té zet mun ka tár sá nak,

a fül-orr-gé gé szet és a fej-nyak se bé szet te rü le tén vég -
zett több év ti ze des ki emel ke dõ mun kás sá gá ért, va la mint a
Ma gyar Or vos tár sa sá gok és Egye sü le tek Szö vet sé gé ben
foly ta tott ak tív köz éle ti te vé keny sé gé ért

dr. Bán hi dy Fe renc nek, az or vos tu do mány kan di dá tu sá -
nak, a Sem mel we is Egye tem nyu gal ma zott egye te mi ta ná -
rá nak, pro fesszor eme ri tus nak,

a ha zai mik ro elekt ro ni ka, a szen zo ri kai, il let ve a mik ro-
és na no tech no ló gia ku ta tás fej lesz té sé ben, a tu do má nyos
ered mé nyek gya kor la ti meg va ló sí tá sá ban, azok nak az in -
no vá ci ós lánc ban való vé gig vi te lé ben el ért ki emel ke dõ
tel je sít mé nyé ért

dr. Bár sony Ist ván nak, az MTA Mû sza ki Fi zi kai és
Anyag tu do má nyi Ku ta tó in té zet igaz ga tó já nak,

sok ol da lú kép zõ mû vé sze ti mun kás sá ga, mû vé szet ok ta -
tói te vé keny sé ge el is me ré se ként

Bir kás Ákos Mun ká csy Mi hály-dí jas fes tõ mû vész nek,
Ki vá ló Mû vész nek, a Ma gyar Kép zõ mû vé sze ti Egye tem
egye te mi ta ná rá nak,

a víz gaz dál ko dás, víz kár el há rí tás, ár- és bel víz vé de ke -
zés te rü le tén vég zett mun kás sá ga el is me ré se ként

Bod nár Gás pár Ti bor nak, a Fel sõ-Ti sza vi dé ki Kör nye -
zet vé del mi és Víz ügyi Igaz ga tó ság igaz ga tó já nak,

köz té ri szob ra i ért, a ma gyar tu do má nyos és iro dal mi
élet kép vi se lõ it meg je le ní tõ érem mû vé sze té ért, kis plasz ti -
ká i ért

Búza Bar na szob rász mû vész nek,

a köz igaz ga tás ban, az ön kor mány za tok 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

Csa bai Lász ló né nak, Nyír egy há za pol gár mes te ré nek,

több év ti ze des ok ta tói, ku ta tói és ve ze tõi tevékenysé -
géért, ha zánk új fel sõ ok ta tá si rend sze ré nek ki ala kí tá sá hoz
való te võ le ges hoz zá já ru lá sá ért

dr. 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 TTK Szá mí tó gé pes Al -
go rit mu sok és Mes ter sé ges In tel li gen cia Tan szék tan szék -
ve ze tõ egye te mi ta ná rá nak,

a 2007-ben No bel-bé ke díj jal ki tün te tett ENSZ Ég haj -
lat vál to zá si Kor mány kö zi Tes tü let IPCC ha zai ko or di ná -
to ra ként a kör nye zet po li ti ka ala kí tá sa, a nem zet kö zi
együtt mû kö dés fej lesz té se te rén vég zett mun kás sá ga el is -
me ré se ként

dr. Fa ra gó Ti bor nak, a Kör nye zet vé del mi és Víz ügyi
Mi nisz té ri um Stra té gi ai Fõ osz tá lya ve ze tõ jé nek,

a szla visz ti ka és a ma gyar–szláv kap cso la tok te rén vég -
zett tu do má nyos, ku ta tói és ok ta tói mun kás sá ga, fel sõ ok -
ta tá si ve ze tõi te vé keny sé ge el is me ré se ként

dr. Ga dá nyi Ká roly nak, a Ber zse nyi Dá ni el Fõ is ko la
rek to rá nak,

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

dr. Gaug Ká roly nak, a Zsi dó Hõsi Ha lot tak Emlék -
bizottsága ve ze tõ jé nek, az 56-os Szö vet ség Eti kai Bi zott -
sá ga tag já nak,

a 20–21. szá za di ma gyar mû vé szet tör té net ku ta tá sá ban,
va la mint a mé di á val össze füg gõ pro jek tek elõ ké szí té sé ben 
és ki dol go zá sá ban vég zett mun kás sá ga el is me ré se ként

dr. György Pé ter nek, az MTA dok to rá nak, az Eöt vös
Lo ránd Tu do mány egye tem BTK Mû vé szet el mé le ti és
 Médiakutatási In té zet egye te mi do cen sé nek,

a ha zai in for ma ti ka fej lesz té sé ben, több új ok ta tá si
rend szer ki dol go zá sá ban, va la mint az elekt ro ni kai ana li ti -
kai szak mér nö ki kép zés meg szer ve zé sé ben és az ana li ti kai 
szak irány ok ta tá si prog ram ja te rü le tén vég zett ki emel ke dõ 
te vé keny sé ge el is me ré se ként
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dr. Hor vai György nek, az MTA le ve le zõ tag já nak, a Bu -
da pes ti Mû sza ki és Gaz da ság tu do má nyi Egye tem TTK
tan szék ve ze tõ egye te mi ta ná rá nak,

a tu do má nyos is me ret ter jesz tés te rü le tén vég zett, kö zel
öt év ti ze des te vé keny sé ge el is me ré se ként

dr. Ju hász Ár pád ge o ló gus nak, a TV2 ta nács adó já nak,

a ma gyar er dõ gaz dál ko dás ér de ké ben vég zett há rom év -
ti ze des mun kás sá ga el is me ré se ként

Kál dy Jó zsef er dõ mér nök nek, a Me cse ki Er dé sze ti Zrt.
ve zér igaz ga tó já nak,

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

dr. Ká rász Já nos nak, az Ál la mi Szám ve võ szék ál ta lá -
nos fõ tit kár he lyet te sé nek, gaz da sá gi igaz ga tó nak,

Ke mény Emil nek, az Ál la mi Szám ve võ szék igaz ga tó he -
lyet te sé nek, fõ cso port fõ nök nek,

a ma gyar vil la mos ener gia-ipar ban vég zett, öt év ti ze des, 
ki e mel ke dõ en ered mé nyes mû sza ki al ko tói és ve ze -
tõi-szer ve zõi te vé keny sé ge el is me ré se ként

Len gyel Gyu la vil la mos mér nök nek, a Ma gyar Vil la mos
Mû vek Zrt. nyu gal ma zott ve zér igaz ga tó já nak, az Igaz ga -
tó ság tag já nak,

nem zet kö zi leg is el is mert for ma ter ve zõi tevékenysé -
géért, va la mint a ma gyar ipar mû vész ok ta tás ban vég zett
mun kás sá ga el is me ré se ként

Len gyel Ist ván for ma ter ve zõ mû vész nek,

a ne ve lés el mé let, az ok ta tás el mé let, va la mint a tö meg -
kom mu ni ká ci ós esz kö zök pe da gó gi ai fo lya ma tok ban tör -
té nõ al kal ma zá sa te rén vég zett több év ti ze des tu do má nyos 
ku ta tó mun ká ja, ok ta tói te vé keny sé ge el is me ré se ként

dr. Nagy An dor nak, a ne ve lés tu do mány kan di dá tu sá -
nak, az egri Esz ter há zy Ká roly Fõ is ko la nyu gal ma zott fõ -
is ko lai ta ná rá nak,

a Co lo ro id szín rend szer, a komp lex szín har mó nia-el mé -
let, a szín di na mi kai kör nye zet el mé let, a szín pre fe ren cia
in dex szám rend szer ki dol go zá sá ért, vá ros ké pi együt te sek,
köz épü le tek szín ter ve zé sé ért, táb la ké pe i ért, va la mint ok -
ta tói mun kás sá gá ért

dr. Nem csics An tal fes tõ mû vész nek, a mû sza ki tu do -
mány dok to rá nak, a Bu da pes ti Mû sza ki és Gaz da ság tu do -
má nyi Egye tem nyu gal ma zott egye te mi ta ná rá nak,

a víz ügyi szak ága zat, kü lö nö sen az észak-ma gyar or szá -
gi ré gió víz gaz dál ko dá sa, vi zek kár té te le i nek meg aka dá -

lyo zá sa ér de ké ben vég zett több év ti ze des mun kás sá ga és
ve ze tõi te vé keny sé ge el is me ré se ként

dr. Pa dos Im ré nek, az Észak-ma gyar or szá gi Kör nye zet -
vé del mi és Víz ügyi Igaz ga tó ság nyu gal ma zott igazgató -
jának,

szá mos köz épü let re konst ruk ci ós, ren de zé si ter ve i ért,
ok ta tói mun kás sá ga el is me ré se ként

Plesz An tal Ybl Mik lós-dí jas épí tész mér nök nek, ma -
gán ter ve zõ nek,

ma gas szín vo na lú tánc mû vé sze té ért, kül föl dön is nagy -
si ke rû ko re og rá fi á i ért

Ro mán Sán dor Ha ran go zó Gyu la-dí jas ko re og rá fus nak, 
tánc mû vész nek, Ér de mes Mû vész nek, az Ex pe ri Dan ce
Tánc együt tes ve ze tõ jé nek,

több év ti ze des – kü lö nö sen a két vi lág há bo rú kö zöt ti
ma gyar iro da lom és a nyu ga ti ma gyar iro da lom te rén vég -
zett tu do má nyos és ku ta tói mun kás sá ga, ok ta tói te vé keny -
sé ge el is me ré se ként

dr. Ró nay Lász ló nak, az iro da lom tu do mány dok to rá -
nak, Jó zsef At ti la-dí jas iro da lom tör té nész nek, kri ti kus nak, 
szer kesz tõ nek, az Eöt vös Lo ránd Tu do mány egye tem
egye te mi ta ná rá nak,

a meg úju ló ener gia for rá sok erõ mû vi hasz no sí tá sa ér de -
ké ben vég zett te vé keny sé ge, ki emel ke dõ szak mai és ve ze -
tõi mun ká ja, élet út ja el is me ré se ként

So mo si Lász ló nak, a PANNONPOWER HOLDING
Zrt. el nök-ve zér igaz ga tó já nak,

a Ma gyar Ál lam kincs tár nál, il let ve jog elõd je i nél vég -
zett ered mé nyes mun ká ja el is me ré se ként

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

a po li ti kai el ítél tek és azok szer ve ze tei ér de ké ben vég -
zett sok ol da lú, hu má nus el kö te le zett sé gû mun kás sá ga, ér -
dem dús köz szol gá la ti te vé keny sé ge, ed di gi élet út ja el is -
me ré se ként

dr. Söm jé ni Lász ló nak, a Mi nisz ter el nö ki Hi va tal fõ osz -
tály ve ze tõ jé nek, kor mány fõ ta nács adó nak,

a gaz da sá gi élet te rü le tén vég zett több év ti ze des mun -
kás sá ga, szak mai-köz éle ti te vé keny sé ge el is me ré se ként

dr. Sti eg ler Ká roly nak, az Agro Sti eg ler Kft. igaz ga tó já -
nak, tu laj do no sá nak,

a szo ci á lis ága zat ban több mint há rom év ti ze den át vég -
zett mun ká ja, tár sa dal mi és ok ta tói te vé keny sé ge el is me ré -
se ként
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Sza bó Sán dor né nak, a Szé che nyi Ist ván Egye tem Szo -
ci á lis Mun ka Tan szék fõ is ko lai ad junk tu sá nak,

az ál lam adós ság-ke ze lés ha té kony és költ ség ta ka ré kos
fi nan szí ro zá sá ban vég zett, nem zet kö zi leg is el is mert te vé -
keny sé gé ért

Szar vas Fe renc nek, az Ál lam adós ság Ke ze lõ Köz -
pont Zrt. ve zér igaz ga tó já nak,

az ag rár-köz gaz da ság tan te rén vég zett tu do má nyos, ku -
ta tói és pub li ká ci ós mun kás sá gá ért, több év ti ze des ok ta -
tói-egye tem ve ze tõi te vé keny sé ge el is me ré se ként

dr. Szé les Gyu lá nak, az MTA dok to rá nak, a Ka pos vá ri
Egye tem Gaz da ság tu do má nyi Kar pro fesszor emeritu -
sának,

több év ti ze des ki emel ke dõ kli ni kai ku ta tó, tu do má nyos, 
ok ta tó, gyó gyí tó mun kás sá gá ért és szak mai-köz éle ti te vé -
keny sé ge el is me ré se ként

dr. Ud var dy Mik lós 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 ÁOK Bel gyó gyá sza ti In té zet igaz ga tó já nak, egye te mi 
ta nár nak,

a köz le ke dés tu do mány – kü lö nö sen a jár mû vek kel
össze füg gõ – te rü le tén vég zett tu do má nyos mun kás sá ga,
szak mai-köz éle ti és ok ta tói te vé keny sé ge el is me ré se ként

dr. Zo bo ry Ist ván nak, a mû sza ki tu do mány dok to rá nak,
a Bu da pes ti Mû sza ki és Gaz da ság tu do má nyi Egye tem
Köz le ke dés mér nö ki Kar Vas úti Jár mû vek Tan szék tan -
szék ve ze tõ egye te mi ta ná rá nak,

a ze ne esz té ti ka te rén vég zett több év ti ze des tu do má -
nyos, ku ta tói mun kás sá ga, ok ta tói te vé keny sé ge el is me ré -
se ként

dr. Zol tai Dé nes nek, a fi lo zó fi ai tu do mány dok to rá nak,
Er kel Fe renc-dí jas esz té tá nak, nyu gal ma zott egye te mi ta -
nár nak, pro fesszor eme ri tus nak a

MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI ÉRDEMREND
TISZTIKERESZTJE

(polgári tagozat);

a fõ vá ros és a hoz zá tar to zó agg lo me rá ció tûz vé del mé -
nek biz to sí tá sa ér de ké ben vég zett kö zel há rom év ti ze des
mun kás sá ga el is me ré se ként

dr. Ben de Pé ter tûz ol tó ve zér õr nagy nak, a Fõ vá ro si
Tûz ol tó-pa rancs nok ság pa rancs no ká nak,

a szol gá lat te rén vég zett ki emel ke dõ szín vo na lú szak -
mai mun ká ja el is me ré se ként

Ha zai Lász ló né dr. ez re des nek, a MK Nem zet biz ton sá -
gi Szak szol gá lat igaz ga tó já nak,

az egész ség ügy te rü le tén vég zett ma gas szín vo na lú
mun ká ja, ve ze tõi te vé keny sé ge el is me ré se ként

dr. Svéd Lász ló nyug ál lo má nyú or vos al tá bor nagy nak,
az Ál la mi Egész ség ügyi Köz pont, Fõ igaz ga tó ság re ha bi li -
tá ci ós fõ igaz ga tó-he lyet te sé nek a

MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI ÉRDEMREND
TISZTIKERESZTJE

(katonai tagozat);

a kor társ tánc kép zés ma gyar or szá gi in téz mé nye sí té se
ér de ké ben vég zett 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. An ge lus Iván nak, a Bu da pest Kor társ tánc Fõ is ko la,
Szak kö zép is ko la és Alap fo kú Mû vé sze ti Is ko la igaz ga tó -
já nak,

a mû em lék vé de lem és örök ség vé de lem te rü le tén vég -
zett több év ti ze des ter ve zõi, ok ta tói és szak mai-köz éle ti
te vé keny sé ge el is me ré se ként

dr. Ágost há zi Lász ló Ybl Mik lós-dí jas épí tész mér nök -
nek,

mû vé szi mun kás sá gá ért, va la mint köz éle ti te vé keny sé -
gé ért

Bah get Is kan der fo tó mû vész nek,

több év ti ze des elõ adó mû vé szi, ze ne kar ve ze tõi és tár su -
lat épí tõ mun ká ja el is me ré se ként

Ba ross Gá bor nak, a Gyõ ri Fil har mo ni kus Ze ne kar igaz -
ga tó já nak,

a tár sa da lom biz to sí tás te rü le tén több év ti ze den át vég -
zett ki emel ke dõ te vé keny sé ge el is me ré se ként

Be ré nyi Sán dor né dr. Amb ró zi Er zsé bet nek, az Or szá -
gos Nyug díj biz to sí tá si Fõ igaz ga tó ság fõ igaz ga tó-he lyet -
te sé nek,

vi lág szer te nagy ra be csült, ered mé nyek ben gaz dag
sport te vé keny sé ge el is me ré se ként

Be se nyei Pé ter vi lág- és Eu ró pa-baj nok mû re pü lõ nek,

a Mér leg c. fo lyó irat 1965-ös mün che ni ala pí tá sa, fenn -
tar tá sa ér de ké ben vég zett mun kás sá ga, új ság írói te vé keny -
sé ge el is me ré se ként

Boór Já nos tu do mány fi lo zó fus nak, új ság író nak, nyu -
gal ma zott fõ is ko lai ta nár nak,
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az élel mi szer ipa ri és tu do má nyos ku ta tás te rü le tén vég -
zett több év ti ze des ma gas szín vo na lú mun ká ja elismeré -
seként

Bo ró di At ti lá nak, az Élel mi szer-fel dol go zók Or szá gos
Szö vet sé ge ügy ve ze tõ el nö ké nek,

a ter hes pat ho ló gia, a nõ gyó gyá sza ti la pa ros có pia és az
ult ra hang di ag nosz ti ka te rü le tén vég zett tu do má nyos ku ta -
tó mun kás sá gá ért, gyó gyí tó és ok ta tói te vé keny sé ge el is -
me ré se ként

dr. Csá kány György Má tyás nak, az or vos tu do mány
kan di dá tu sá nak, a Jahn Fe renc Dél-Pes ti Kór ház osz tály -
ve ze tõ fõ or vo sá nak,

a Co op-üz let lánc fej lesz té se ér de ké ben vég zett te vé -
keny sé ge el is me ré se ként

Cse pe li La jos nak, a Coop Szol nok Zrt. el nök-ve zér -
igaz ga tó já nak,

a köz igaz ga tás kor sze rû sí té sé ben vég zett mun ká ja, kö -
zel há rom év ti ze des köz szol gá la ti te vé keny sé ge elisme -
réseként

dr. Csí kos Zol tán nak, az Észak-al föl di Re gi o ná lis Köz -
igaz ga tá si Hi va tal Jász-Nagy kun-Szol nok Me gyei Ki ren -
delt sé ge ve ze tõ jé nek,

a da ga na tos be teg sé gek – ezen be lül az em lõ- és pe te fé -
szek-da ga nat – ku ta tá sá ban, a be te gek ke ze lé sé ben és
pszi cho on ko ló gi ai tá mo ga tá suk ér de ké ben vég zett szak -
mai és tu do má nyos mun kás sá ga el is me ré se ként

dr. Dank Mag dol ná nak, a Sem mel we is Egye tem ÁOK
Ra di o ló gi ai és On ko te rá pi ás Kli ni ka egye te mi docen -
sének,

a ma gyar épí té sze ti örök ség vé del me ér de ké ben vég zett
sok ol da lú mun kás sá ga el is me ré se ként

Deb re cze ni né Me zei Ali ce mû vé szet tör té nész nek, a
Kul tu rá lis Örök ség vé del mi Hi va tal mû em lé ki szak mér nö -
ké nek, tu do má nyos ku ta tó nak,

az eu ró pai szin tû és mi nõ sé gû ma gyar könyv ke res ke de -
lem meg te rem té se ér de ké ben vég zett mun ká ja el is me ré se -
ként

Di et rich Ta más Dé nes nek, a Bokk li ne.hu In ter ne tes
 Kereskedelmi Nyrt. ve zér igaz ga tó já nak,

több év ti ze des ok ta tói és ve ze tõi mun ká ja, va la mint a
fõ is ko lai in teg rá ció ér de ké ben vég zett ered mé nyes te vé -
keny sé ge el is me ré se ként

dr. Fe hér György nek, a Bu da pes ti Mû sza ki Fõ is ko la
Au to ma ti ka In té zet igaz ga tó já nak, fõ is ko lai do cens nek,

több év ti ze des gyó gyí tói, ok ta tói, ku ta tói, va la mint
nem zet kö zi leg is szá mon tar tott tu do má nyos te vé keny sé ge 
el is me ré se ként

dr. Fur ka Ist ván nak, az or vos tu do mány dok to rá nak, a
Deb re ce ni Egye tem Or vos- és Egész ség tu do má nyi Cent -
rum ÁOK II. Se bé sze ti Kli ni ka egye te mi ta ná rá nak,

a tü dõ gyó gyá szat ban és az az zal össze füg gõ szak te rü le -
te ken – több év ti ze den át – vég zett ki emel ke dõ gyó gyí tó
te vé keny sé ge el is me ré se ként

dr. Ga u ti er Bar ná nak, a Vas Me gyei Mar ku sovsz ky La -
jos Ál ta lá nos, Re ha bi li tá ci ós és Gyógy für dõ Kór ház fõ or -
vo sá nak, fõ ta ná csos nak,

az if jú ság ze nei kul tú rá já nak fej lõ dé se, tar tal mas szó ra -
koz ta tá sa ér de ké ben há rom év ti ze den át vég zett ze ne szer -
zõi és elõ adó mû vé szi te vé keny sé ge el is me ré se ként

Ge ren dás Pé ter Liszt Fe renc-dí jas elõ adó mû vész nek,

ered mé nyes köz szol gá la ti te vé keny sé ge el is me ré se ként

dr. Gróf Évá nak, az Igaz ság ügyi és Ren dé sze ti Mi nisz -
té ri um Ko di fi ká ci ós és Szol gál ta tá si Fõ osz tály fõ osz tály -
ve ze tõ-he lyet te sé nek,

a ma gyar vo ká lis kul tú ra ápo lá sa ér de ké ben vég zett
több év ti ze des kar na gyi, pe da gó gi ai mun kás sá ga el is me -
ré se ként

Gup csó Gyöngy vér nek, a Ma gyar Ál la mi Ope ra ház kar -
na gyá nak, az Er kel Fe renc Ál ta lá nos Is ko la ta ná rá nak,

for ma bon tó, mo dern öt le te ket tük rö zõ, kõ és fém új sze -
rû kom bi ná ci ó ját is al kal ma zó sok ol da lú mun kás sá gá ért

Ha dik Gyu la szob rász mû vész nek,

négy év ti ze des köz szol gá la ti te vé keny sé ge elismeré -
seként

dr. Haj dú Má ri á nak, az Egyen lõ Bá nás mód Ha tó ság el -
nö ki tit kár sá gi fõ re fe ren sé nek,

a meg re for mált párt fo gói fel ügye lõi rend szer, a jogi se -
gít ség nyúj tó (,,Nép ügy véd je”) há ló zat, az ál la mi ál do zat -
se gí tés, a bün te tõ jo gi ügyek ben al kal maz ha tó köz ve tí tõi
te vé keny ség és a kár pót lás meg szer ve zé sé ért, ma gas szin -
tû mû köd te té sé ért és ve ze té sé ért

dr. Hat va ni Er zsé bet nek, az Igaz ság ügyi Hi va tal fõ igaz -
ga tó já nak,

a ci gány ság fel zár kóz ta tá sa ér de ké ben vég zett több év -
ti ze des sok ol da lú, pél da mu ta tó mun kás sá ga, kö zel két év -
ti ze des köz igaz ga tá si te vé keny sé ge el is me ré se ként

Hága Má ria új ság író nak, nyu gal ma zott igaz ga tó-he -
lyet tes nek, a XI. Ke rü le ti Ci gány Ki sebb sé gi Ön kor mány -
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zat, és az Or szá gos Ci gány Ki sebb sé gi Ön kor mány zat
kép vi se lõ jé nek,

a tér ség- és vál lal ko zás fej lesz tés te rén vég zett sok ol da -
lú mun kás sá ga el is me ré se ként

He in rich Pé ter nek, a Kö zép-du nán tú li Re gi o ná lis Fej -
lesz té si Ügy nök ség Kht. ügy ve ze tõ igaz ga tó já nak,

mû vé szi élet mû ve el is me ré se ként

He tey Ka ta lin fes tõ- és szob rász mû vész nek,

a kö zép ko ri ma gyar ré gé szet te rén vég zett alap ve tõ je -
len tõ sé gû épí té szet tör té ne ti és tárgy tör té ne ti munkássá -
gáért, több év ti ze des tu do má nyos te vé keny sé ge el is me ré -
se ként

Holl Imre nyu gal ma zott ré gész nek, az MTA Ré gé sze ti
In té zet nyu gal ma zott tu do má nyos mun ka tár sá nak,

a fel nõtt kép zés ben több mint négy év ti ze den át vég zett
ok ta tói és ne ve lõi mun kás sá ga el is me ré se ként

dr. Hor váth Gyu lá nak, a Ka pos vá ri Egye tem Ál lat tu do -
má nyi Kar tan szék ve ze tõ egye te mi do cen sé nek,

a ha zai in no vá ci ós kul tú ra fej lesz té sé ért, szé les körû
köz éle ti, kö zös sé gi szer ve zõ, irá nyí tó mun ká já ért, a ba la -
to ni ré gió köz biz ton sá gát nö ve lõ köz biz ton sá gi fej lesz té si
prog ra mok ki dol go zá sá ért

Jam rik Pé ter nek, a NOVOFER Táv köz lé si Innová -
ciós Zrt. ve zér igaz ga tó já nak,

az an gi o ló gia, va la mint a di a be to ló gia te rü le tén vég zett
ki ma gas ló tu do má nyos, szak mai és ok ta tói te vé keny sé ge
el is me ré se ként

dr. Jer men dy György nek, az or vos tu do mány dok to rá -
nak, a Fõ vá ro si Ön kor mány zat Baj csy-Zsi linsz ky Kór há za 
osz tály ve ze tõ fõ or vo sá nak,

ki emel ke dõ ok ta tói és ku ta tói te vé keny sé ge, a kre dit -
rend sze rû kép zés egy sé ges egye te mi el já rá sa i nak ki ala kí -
tá sa, va la mint a két cik lu sú kép zés nek a mû sza ki kép zés te -
rü le tén tör té nõ be ve ze té se ér de ké ben vég zett ok ta tás szer -
ve zé si mun ká ja el is me ré se ként

dr. Job bágy Ákos nak, a Bu da pes ti Mû sza ki és Gaz da -
ság tu do má nyi Egye tem Ok ta tá si Igaz ga tó ság Vil la mos -
mér nö ki és In for ma ti kai Kar ok ta tá si igaz ga tó já nak, egye -
te mi ta nár nak,

a jogi kul túr tör té net, a jogi fel sõ ok ta tás tör té ne te te rén
vég zett tu do má nyos, ku ta tói te vé keny sé ge, ok ta tói mun -
kás sá ga el is me ré se ként

dr. Kaj tár Ist ván nak, az MTA dok to rá nak, a Pé csi Tu -
do mány egye tem Ál lam- és Jog tu do má nyi Kar egye te mi
ta ná rá nak,

a Ma gyar Rá di ó nál vég zett több év ti ze des új ság írói,
szer kesz tõi mun kás sá ga el is me ré se ként

dr. Ka pás Irén nyu gal ma zott rá di ós új ság író nak,

az egye tem si ke res gaz da sá gi szer ve ze te ki ala kí tá sá ban
és mû köd te té sé ben vég zett ki emel ke dõ mun ká ja el is me ré -
se ként

Kecs kés Gá bor nak, a Deb re ce ni Egye tem Or vos- és
Egész ség tu do má nyi Cent rum gaz da sá gi igaz ga tó já nak,

a hi te les for dí tá sok el ké szí té se irán ti köz bi za lom meg te -
rem té sé ben, va la mint a szak for dí tás sza bá lyo zá sá ra vo nat -
ko zó jog anyag elõ ké szí té sé ben vég zett ki emel ke dõ, kö zel
négy év ti ze des jogi te vé keny sé ge el is me ré se ként

dr. Keil Bé ni nek, az Or szá gos For dí tó és For dí tás hi te le -
sí tõ Iro da Zrt. ve zér igaz ga tó-he lyet te sé nek,

köz mû ve lõ dé si és kul tú ra for má ló te vé keny sé gé ért, elõ -
adó mû vé szi, nép ze ne gyûj tõi, ze ne szer zõi mun ká já ért, va -
la mint a Kár pát-me den ce folk lór kin csé nek ter jesz té sé ben
és nép sze rû sí té sé ben ját szott sze re pé ért

Ke le men Lász ló nak, a Ha gyo má nyok Háza fõ igaz ga tó -
já nak,

a ma gyar nép rajz tu do mány, a nép raj zi mú ze o ló gia és a
nép raj zi fil me zés te rü le tén vég zett több mint hét év ti ze des
mun kás sá ga el is me ré se ként

dr. Ke szi-Ko vács Lász ló et nog rá fus nak, a köz gaz da ság -
tu do mány dok to rá nak, a tör té net tu do mány (nép rajz) kan -
di dá tu sá nak,

a kor társ kép zõ mû vé szet tá mo ga tá sá ban vég zett te vé -
keny sé ge, élet pá lyá ja el is me ré se ként

Keszt he lyi Fe renc né Oss kó Ka ta lin nak, a Ma gyar Mû -
ve lõ dé si In té zet és Kép zõ mû vé sze ti Lek to rá tus igaz ga tó -
já nak,

több év ti ze des ok ta tói, tu do má nyos, tu do mány szer ve -
zõi, ve ze tõi és szak mai köz éle ti mun kás sá ga elismeré -
seként

dr. Kiss Je nõ nek, az MTA r. tag já nak, az Eöt vös Lo ránd
Tu do mány egye tem Böl csé szet tu do má nyi Kar Ma gyar
Nyelv tu do má nyi és Finn ugor In té zet igaz ga tó já nak, egye -
te mi ta nár nak,

kö zel négy év ti ze des sok ol da lú szak mai mun ká ja, ki e -
mel ke dõ en ered mé nyes gaz da sá gi, vál la lat irá nyí tói te vé -
keny sé ge el is me ré se ként
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Kiss Sán dor nak, a Sze ge di Fo nal fel dol go zó Rt. ve zér -
igaz ga tó já nak,

a ma gyar fel sõ ok ta tás ügyé nek több mint öt év ti ze des
szol gá la tá ban vég zett szak mai, in téz mény ve ze tõi és ok ta -
tásszer ve zõi te vé keny sé ge el is me ré se ként

dr. Kis cel li Lász ló nak, a gyõ ri Szé che nyi Ist ván Egye -
tem nyu gal ma zott egye te mi ta ná rá nak,

az egész ség ügyi igaz ga tás ban vég zett ki emel ke dõ te vé -
keny sé ge el is me ré se ként

dr. Ko vács At ti la he lyet tes or szá gos tisz ti fõ or vos nak,

a ré gió, az or szág és a ha tár men ti sport és test kul tú ra fej -
lesz té se, szer ve ze ti mû köd te té se ér de ké ben vég zett mun -
kás sá ga el is me ré se ként

Ko vács Ist ván nak, a Gyõr-Mo son-Sop ron Me gyei
Sport igaz ga tó ság igaz ga tó já nak,

a köz gaz dász-ta nár kép zés meg újí tá sa, a gya kor ló is ko -
lai há ló zat meg te rem té se, az egye tem Ta nár kép zõ Köz -
pont ja meg ala pí tá sa ér de ké ben vég zett ve ze tõi, szak mai
köz éle ti és ok ta tói te vé keny sé ge el is me ré se ként

dr. Ko vács Zol tán nak, a Bu da pes ti Cor vi nus Egye tem
Tár sa da lom tu do má nyi Kar Ma ga tar tás tu do má nyi és Kom -
mu ni ká ció el mé le ti In té zet igaz ga tó já nak,

a da ga na tos, cu kor be teg és kró ni kus ízü le ti gyul la dás sal 
ke zelt gyer me kek ré szé re szer ve zett él mény te rá pi ás tá bo -
ro zá so kért, ön bi zal muk erõ sí té sé ért vég zett ál do za tos
mun ká ja el is me ré se ként

Kül lõi Pé ter And rás nak, a Bá tor Tá bor Ala pít vány ku -
ra tó ri u mi el nö ké nek,

az ár sza bá lyo zás és ár po li ti ka te rü le tén vég zett több év -
ti ze des ér dem dús köz szol gá la ti te vé keny sé ge elismeré -
seként

La ka tos Jó zsef nek, a Pénz ügy mi nisz té ri um Gaz da ság -
po li ti kai Fõ osz tály szak mai fõ ta nács adó já nak,

ha tá ra in kon túl is el is mert elõ adó mû vé sze té ért, pe da gó -
gi ai te vé keny sé gé ért

Latt man Béla basszus gi tár-mû vész nek, a Liszt Fe renc
Ze ne mû vé sze ti Egye tem basszus gi tár tan szak ve ze tõ ta ná -
rá nak,

nagy nép sze rû ség nek ör ven dõ, nem zet kö zi leg is nagy -
ra be csült ba lett mû vé szi tel je sít mé nyé ért, ko re og rá fu si és
ve ze tõi te vé keny sé ge el is me ré se ként

Lõ csei Jenõ Liszt Fe renc-dí jas ma gán tán cos nak, ko -
reográfusnak, Ér de mes Mû vész nek, a Bu da pes ti Ope rett -
szín ház ba lett együt te se ve ze tõ jé nek,

elõ adó mû vé szi mun kás sá ga, a ma gyar kul tú rát hatá -
rainkon túl is ter jesz tõ és nép sze rû sí tõ sok ol da lú te vé keny -
sé ge el is me ré se ként

Laux Jó zsef elõ adó mû vész nek, a JLX ki adó ügy ve ze tõ
igaz ga tó já nak,

a ha zai ro mán ki sebb ség ér de ké ben vég zett ki emel ke dõ
te vé keny sé ge el is me ré se ként

Márk György nek, a Bé kés csa bai Ro mán Ki sebb sé gi
Ön kor mány zat kép vi se lõ jé nek,

a kö zép- és fel sõ szin tû ok ta tást szol gá ló könyv im port
fej lesz té se ér de ké ben vég zett mun ká ja el is me ré se ként

Mädl Pál nak, a Lib ro-Tra de Kft. igaz ga tó já nak,

a ma gyar könyv tár ügy ben vég zett, több év ti ze des sok -
ol da lú mun kás sá ga el is me ré se ként

dr. Mu rá nyi La jos nak, az MTA Könyv tá ra osz tály ve ze -
tõ jé nek,

a gyors for gal mi út há ló zat di na mi kus fej lõ dé se ér de ké -
ben vég zett te vé keny sé gé ért, az igé nyes au tó pá lya üze -
mel te té si mód sze rek meg ho no sí tá sá ért

Nagy At ti lá nak, az Ál la mi Au tó pá lya Ke ze lõ Zrt. ve zér -
igaz ga tó já nak,

mû vé szi élet út ja el is me ré se ként

Né meth Já nos Mun ká csy Mi hály-dí jas ke ra mi kus mû -
vész nek, Ér de mes Mû vész nek,

több év ti ze des, sok ol da lú új ság írói, pub li cisz ti kai te vé -
keny sé ge el is me ré se ként

Né meth Pé ter nek, a Nép sza va fõ szer kesz tõ jé nek,

a ma gyar épí tõ mû vé szet egyik leg ter mé ke nyebb al ko tó -
ja ként több év ti ze den át vég zett (Sze ged, Szar vas, Makó)
fõ épí té szi te vé keny sé ge, szak mai élet út ja el is me ré se ként

No vák Ist ván Ybl Mik lós-dí jas épí tész nek, Makó és
Szar vas Ön kor mány zat fõ épí té szé nek,

több év ti ze des edzõi, sport ve ze tõi te vé keny sé ge, a ma -
gyar asz ta li te nisz sport ág ér de ké ben vég zett mun kás sá ga
el is me ré se ként

dr. Or may Lász ló nyu gal ma zott mes ter edzõ nek, a Ma -
gyar Edzõk Tár sa sá ga el nö ké nek,

a ma gyar tu do mány szol gá la tá ban el töl tött, több év ti ze -
des tu do mány szer ve zé si és köz tes tü le ti te vé keny sé ge, az
aka dé mi ai re form vég re haj tá sa ér de ké ben vég zett mun ká -
ja el is me ré se ként
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dr. Pan non hal mi Kál mán nak, az MTA Tit kár sá ga fõ -
osz tály ve ze tõ jé nek,

mû vé szi élet pá lyá ja el is me ré se ként

Papp Osz kár Mun ká csy Mi hály-dí jas fes tõ mû vész nek,
gra fi kus mû vész nek, Ér de mes Mû vész nek,

el hi va tott gyó gyí tói, ok ta tói, ve ze tõi és szak mai köz éle -
ti mun kás sá ga, va la mint kö zel négy év ti ze des ered mé nyes
fel sõ ok ta tá si te vé keny sé ge el is me ré se ként

dr. Pa u lin Fe renc 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
II. sz. Szü lé sze ti és Nõ gyó gyá sza ti Kli ni ka egye te mi ta ná -
rá nak,

ope ra sze re pek mû vé szi meg for má lá sá ért, elõadómû -
vészi te vé keny sé ge el is me ré se ként

Pán czél Évá nak, a Ma gyar Ál la mi Ope ra ház ma gán éne -
ke sé nek,

az ideg rend sze ri plasz ci tás spe ci á lis kér dé sé ben el ért
ered mé nye i ért, a tu do má nyos köz élet ben és is me ret ter -
jesz tés ben vál lalt te vé keny sé gé ért és a tu do má nyos után -
pót lás ér de ké ben vég zett mun kás sá gá ért

dr. Pár dutz Ár pád nak, a bi o ló gi ai tu do mány dok to rá -
nak, az MTA Sze ge di Bi o ló gi ai Köz pont Bio fi zi kai In té -
zet tu do má nyos ta nács adó já nak,

a Mis kol ci Egye te men fo lyó egész ség ügyi kép zés ki épí -
té se ér de ké ben vég zett mun ká ja, pél da ér té kû élet út ja, tu -
do má nyos, or vos-szak mai, fel sõ ok ta tá si ve ze tõi te vé keny -
sé ge el is me ré se ként

dr. Peja Már tá nak, a Mis kol ci Egye tem Egész ség tu do -
má nyi Fõ is ko lai Kar dé kán já nak, a Fi zi o te rá pi ás Tan szék
tan szék ve ze tõ fõ is ko lai ta ná rá nak,

az 1956. évi for ra da lom- és sza bad ság harc ban ta nú sí tott 
ma ga tar tá sa, élet út ja el is me ré se ként

Po zsár Ist ván nak,

film és szín há zi sze re pek ma ra dan dó ér té kû meg for má -
lá sá ért

Raj ho na Ádám nak, a Víg szín ház Já szai Ma ri-dí jas szín -
mû vé szé nek,

a ha zai mû sza ki in for ma ti kai kép zés be ve ze té se és fej -
lesz té se ér de ké ben vég zett mun ká ja, több év ti ze des ok ta -
tói és egye tem ve ze tõi te vé keny sé ge el is me ré se ként

dr. Se lé nyi End ré nek, a mû sza ki tu do mány dok to rá nak,
a Bu da pes ti Mû sza ki és Gaz da ság tu do má nyi Egye tem Vil -
la mos mér nö ki és In for ma ti kai Kar egye te mi ta ná rá nak,

több év ti ze des mun ká ja, va la mint a Nem ze ti Ka tasz te ri
Prog ram fel gyor sí tás I. üte mé nek si ke res meg va ló sí tá sa
te rén vég zett ma gas szín vo na lú te vé keny sé ge el is me ré se -
ként

Si mon Sán dor nak, a Nem ze ti Ka tasz te ri Prog ram Köz -
hasz nú Tár sa ság igaz ga tó já nak,

a ma gyar pol gá ri re pü lés, a ma gyar légi köz le ke dés
nem zet kö zi hír ne vé nek, el is mert sé gé nek öreg bí té sé ben
szer zett ér de mei el is me ré se ként

dr. Si pos At ti lá nak, a Nem zet kö zi Pol gá ri Re pü lé si
Szer ve zet volt al el nö ké nek,

több év ti ze des igaz ság ügyi to xi ko ló gus szak ér tõi te vé -
keny sé ge, tu do má nyos ku ta tói mun kás sá ga elismeré -
seként

dr. So mo gyi Gá bor nak, az or vos tu do mány kan di dá tu sá -
nak, az Igaz ság ügyi Szak ér tõi és Ku ta tó In té ze tek igaz ga -
tó já nak,

a gaz da sá gi élet ben, va la mint a GYSEV Zrt. ered mé -
nyes mû kö dé se fel té te le i nek meg te rem té sé ben vég zett
mun ká ja el is me ré se ként

Sza bó And rás nak, a GYSEV Zrt. Igaz ga tó sá ga elnö -
kének,

a ma gyar élel mi szer ipar fej lesz té se, a szö vet ke zet üz let -
lánc cá szer ve zé se és ver seny ké pes sé gé nek nö ve lé se ér de -
ké ben vég zett sok ol da lú te vé keny sé ge el is me ré se ként

Szar ka Ba lázs nak, az Uni ver Szö vet ke ze ti Zrt. (Kecs ke -
mét) ve zér igaz ga tó já nak,

több év ti ze des szak po li ti kai, új ság írói és pub li cisz ti kai
te vé keny sé ge el is me ré se ként

Szán tó And rás nak, a Ma gyar Táv ira ti Iro da alelnö -
kének,

kö zel négy év ti ze des te le ví zi ós új ság írói te vé keny sé ge
el is me ré se ként

Szeg vá ri Ka ta lin új ság író nak,

az or vos tu do má nyi ku ta tá sok ban el ért nem zet kö zi leg is
el is mert, a gya kor lat ban is al kal ma zott ered mé nye i ért

dr. Sze lé nyi Ju dit nak, a bi o ló gi ai tu do mány dok to rá nak, 
az MTA Kí sér le ti Or vos tu do má nyi Ku ta tó in té zet tu do má -
nyos ta nács adó já nak,

a ha zai anyag tu do má nyi ku ta tá sok meg ho no sí tá sa ér de -
ké ben foly ta tott mun kás sá gá ért, a plaz ma ké mi ai és a kor -
sze rû mû sza ki ke rá mi ák ku ta tá sa te rü le tén el ért, nem zet -
kö zi leg is el is mert ki emel ke dõ ered mé nye i ért
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dr. Szép völ gyi Já nos nak, az MTA Ké mi ai Ku ta tó köz -
pont Anyag- és Kör nye zet ké mi ai In té ze te igaz ga tó já nak,

a szó ra koz ta tó ze ne és a mû vé szek ér de ké ben vég zett
több év ti ze des fá rad ha tat lan te vé keny sé ge el is me ré se ként

Szir mai Lász ló nak, az Or szá gos Szó ra koz ta tó ze nei
Köz pont igaz ga tó já nak,

a fõ is ko lai víz ügyi mér nök kép zés szer ve zé sé ért, az e te -
rü le ten el ért ered mé nyei, szak mai, ok ta tói, tu do má nyos,
pub li ká ci ós és szer kesz tõi te vé keny sé gé ért

dr. Szlá vik La jos nak, az Eöt vös Jó zsef Fõ is ko la Mû sza -
ki Fa kul tá sa tan szék ve ze tõ fõ is ko lai ta ná rá nak,

gra fi ká i ért, ana tó mi ai szak köny ve i ért, mû vé szi mun -
kás sá ga és mû vé szet pe da gó gi ai te vé keny sé ge el is me ré se -
ként

Szu nyog hy And rás fes tõ mû vész nek, gra fi kus mû vész nek,

a szív- és ér se bé szet te rén új mû té ti el já rá sok meg ho no -
sí tá sá ért, több év ti ze des gyó gyí tó te vé keny sé ge el is me ré -
se ként

dr. Tom csá nyi Ist ván nak, az or vos tu do mány dok to rá -
nak, az Ál la mi Egész ség ügyi Köz pont osz tály ve ze tõ fõ or -
vo sá nak,

a zsi dó-ke resz tény pár be széd el mé lyí té sé ben ját szott
sze re pé ért, a Zsi dó Mú ze um és Le vél tár ban hu za mos idõn
át vég zett mun ká ja el is me ré se ként

B. Tu rán Ró bert nek, a Zsi dó Mú ze um és Le vél tár igaz -
ga tó já nak,

a pénz ügyi-gaz da sá gi el len õr zés fej lesz té se ér de ké ben
vég zett mun ká ja el is me ré se ként

Turn he im né La kos Zsu zsá nak, az Ál la mi Szám ve võ -
szék Ön kor mány za ti és Te rü le ti El len õr zé si Igaz ga tó ság
fõ cso port fõ nök-he lyet te sé nek,

több év ti ze des ope ra tõ ri, mû vé szi, mû vé szet ok ta tói
mun kás sá ga, va la mint a vi zu á lis kul tú ra fej lesz té se ér de -
ké ben vég zett te vé keny sé ge el is me ré se ként

Va gyócz ky Ti bor Ba lázs Bé la-dí jas film ope ra tõr nek,

öt év ti ze des, nagy nép sze rû ség nek ör ven dõ mû vé szi
mun kás sá ga el is me ré se ként

Ve re bély Iván nak, a Vi dám Szín pad Já szai Ma ri-dí jas
szín mû vé szé nek,

több év ti ze des, a könyv tár ügy szol gá la tá ban vég zett
mun kás sá ga, élet pá lyá ja el is me ré se ként

Zala Pé ter né nek, a Bu da pes ti Gaz da sá gi Fõ is ko la Kül -
ke res ke del mi Fõ is ko lai Kar Könyv tá ra ve ze tõ jé nek,

több év ti ze des mû vé szi mun kás sá ga, mû vé szet ok ta tói
te vé keny sé ge el is me ré se ként

Zemp lé ni Kor nél Liszt Fe renc-dí jas zon go ra mû vész -
nek, Ér de mes Mû vész nek, a Liszt Fe renc Ze ne mû vé sze ti
Egye tem pro fesszor eme ri tu sá nak,

a gaz da ság fej lesz tés és mun ka ügyi szak te rü le ten több
év ti ze den át vég zett ki emel ke dõ te vé keny sé ge elismeré -
seként

Zim mer mann Jó zsef nek, a Kö zép-du nán tú li Re gi o ná lis
Mun ka ügyi Köz pont (Szé kes fe hér vár) fõ igaz ga tó já nak a

MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI ÉRDEMREND

LOVAGKERESZTJE

(polgári tagozat);

a szol gá lat te rén vég zett ki emel ke dõ szín vo na lú szak -
mai mun ká ja el is me ré se ként

dr. Bak Sán dor ez re des nek, a MK Nem zet biz ton sá gi
Szak szol gá lat fõ osz tály ve ze tõ jé nek,

a rend õrség ál lo má nyá ban vég zett ér de mes és ered mé -
nyes mun ká ja, ve ze tõi te vé keny sé ge el is me ré se ként

Bal la Fe renc rend õr ez re des nek, a He ves Me gyei
 Rendõr-fõkapitányság Egri Rend õr ka pi tány ság ka pi tány -
ság ve ze tõ jé nek,

be osz tá sa i ban hu za mos idõn át vég zett ki emel ke dõ
mun ká ja, ve ze tõi te vé keny sé ge el is me ré se ként

Bozó Ti bor ez re des nek, a MH Ve szé lyes anyag El lá tó
Köz pont pa rancs no ká nak,

Hor váth Fe renc dan dár tá bor nok nak, a MH Tá mo ga tó
Dan dár pa rancs no ká nak,

Ke re ki Lász ló mér nök ez re des nek, a HM Vé del mi Ter -
ve zé si Fõ osz tály fõ osz tály ve ze tõ-he lyet te sé nek,

La mos Imre dan dár tá bor nok nak, a MH 86. Szol nok He -
li kop ter Bá zis bá zis pa rancs no ká nak,

Pe tõ há zi An tal ez re des nek, a HM Köz gaz da sá gi és
Pénz ügyi Ügy nök ség El len õr zé si és El len jegy zé si Igaz ga -
tó ság igaz ga tó já nak,

Szûcs And rás dan dár tá bor nok nak, a MH Mû ve le ti Köz -
pont pa rancs no ká nak,

Tóth Osz kár ez re des nek, a HM Köz pon ti El len õr zé si és
Ha tó sá gi Hi va tal fõ igaz ga tó-he lyet te sé nek,

a rend õrség ál lo má nyá ban az ok ta tás te rü le tén vég zett
sok ol da lú, több év ti ze des mun kás sá ga el is me ré se ként
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Csi ba Ká roly rend õr ez re des nek, az Igaz ság ügyi és
Ren dé sze ti Mi nisz té ri um Ok ta tá si Fõ igaz ga tó ság fõ igaz -
ga tó-he lyet te sé nek, fõ osz tály ve ze tõ nek,

be osz tá sa i ban vég zett ki emel ke dõ mun ká ja, ve ze tõi te -
vé keny sé ge el is me ré se ként

Haj dú Gá bor ez re des nek, a MH 1. Hon véd Tûz sze rész
és Ha di ha jós Zász ló alj pa rancs no ká nak,

a bün te tés-vég re haj tá si szer ve zet ál lo má nyá ban vég zett
ér de mes és ered mé nyes mun ká ja el is me ré se ként

Ko vács Ta más bün te tés-vég re haj tá si ez re des nek, a Pál -
hal mai Ag ros pe ci ál Me zõ gaz da sá gi, Ter me lõ, Ér té ke sí tõ
és Szol gál ta tó Kft. ügy ve ze tõ igaz ga tó já nak,

tár sa dal mi-köz éle ti te vé keny sé ge el is me ré se ként

Sze ke res Ist ván nyu gal ma zott dan dár tá bor nok nak, a
Ma gyar El len ál lók és An ti fa sisz ták Szö vet sé ge alelnö -
kének,

a szol gá lat te rén vég zett ki emel ke dõ szín vo na lú szak -
mai mun ká ja el is me ré se ként

Var ga At ti la al ez re des nek, a MK Nem zet biz ton sá gi
Szak szol gá lat osz tály ve ze tõ jé nek,

az egész ség ügy te rü le tén vég zett ma gas szín vo na lú
mun ká ja, ve ze tõi te vé keny sé ge el is me ré se ként

Ve té si né dr. Két he lyi Ju dit nyug ál lo má nyú or vos ez re -
des nek, az Ál la mi Egész ség ügyi Köz pont Ba la ton fü re di
Kar di o ló gi ai Re ha bi li tá ci ós In té zet ve ze tõ jé nek a

MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI ÉRDEMREND
LOVAGKERESZTJE

(katonai tagozat)

ki tün te tést ado má nyo zom.

Bu da pest, 2008. feb ru ár 27.

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-1/01121/2008.

A Köztársasági Elnök
58/2008. (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–ame ri kai kap cso la tok ápo lá sa, fej lesz té se ér -
de ké ben vég zett te vé keny sé ge el is me ré se ként, va la mint
New York ál lam ma gyar kö zös sé gé nek tá mo ga tá sá ért

Ge or ge El mer Pa ta ki-nak, New York ál lam volt kor -
mány zó já nak,

a ma gyar és az oszt rák igaz ság szol gál ta tá si együtt mû -
kö dés ki ala kí tá sa és fej lesz té se ér de ké ben vég zett te vé -
keny sé ge el is me ré se ként

dr. Jo hann Rze szut-nak, az Oszt rák Köz tár sa ság Leg fel -
sõbb Bí ró sá ga nyu gal ma zott el nö ké nek,

a ma gyar–né met me zõ gaz da sá gi, gaz da sá gi és kul tu rá -
lis kap cso la tok fej lesz té se ér de ké ben vég zett sok ol da lú
mun kás sá ga el is me ré se ként

Pe ter Har ry Cars ten sen-nek, a Schles wig-Hols te in tar -
to mány mi nisz ter el nö ké nek a

MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI ÉRDEMREND
KÖZÉPKERESZTJE A CSILLAGGAL

(polgári tagozat);

a ma gyar–ka na dai kap cso la tok fej lesz té se és ápo lá sa, a
ka na dai ma gyar ság ér de ké ben vég zett sok ol da lú te vé -
keny sé ge el is me ré se ként

Ba lázs Béla tisz te let be li kon zul nak,

a ro má ni ai ma gyar ság po li ti kai és köz kép vi se le ti ér dek -
vé del mé ben, a ma gyar–ro mán két ol da lú kap cso la tok épí -
té sé ben, va la mint a te rü let fej lesz tés és a re gi o ná lis kap cso -
la tok ér de ké ben vég zett mun ká ja el is me ré se ként

Bor bély Lász ló nak, az RMDSZ Ügy ve ze tõ El nök ség
ügy ve ze tõ el nö ké nek,

a ma gyar or szá gi de mok ra ti zá ló dá si fo lya mat elõ se gí té -
sé ben ját szott sze re pé ért, a Ma gyar or szá gon élõ nem ze ti és 
et ni kai ki sebb sé gek, va la mint a kör nye zõ or szá gok ban élõ
ma gyar ki sebb sé gek jo ga i nak és azok sza bad gya kor lá sá -
nak biz to sí tá sa ér de ké ben vég zett te vé keny sé ge el is me ré -
se ként

Chris top her Smith-nek, az Ame ri kai Egye sült Ál la mok
Kép vi se lõ há za Kül ügyi Bi zott sá ga tag já nak,
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Steny H. Ho y er-nek, az Ame ri kai Egye sült Ál la mok
Kép vi se lõ há za több sé gi (de mok ra ta) ve ze tõ jé nek,

a Ma gyar Köz tár sa ság és az Oszt rák Meg bé ké lé si Alap
kö zöt ti pél da mu ta tó együtt mû kö dés ér de ké ben vég zett te -
vé keny sé ge el is me ré se ként

dr. Erich Ma xi mi li an Schmid-nek, az Oszt rák Meg bé ké -
lé si Alap volt ve ze tõ mun ka tár sá nak,

dr. Lud wig Ste i ner-nek, az Oszt rák Meg bé ké lé si Alap
volt el nö ké nek,

dr. Ri chard Wo ta va-nak, az Oszt rák Meg bé ké lé si Alap
volt fõ tit ká rá nak,

a ma gyar–fran cia kap cso la tok el mé lyí té se, Magyar -
ország eu ró pai uni ós tag ság ra való fel ké szü lé se és a tag ál -
la mi mû kö dé sé nek tá mo ga tá sa te rén vég zett te vé keny sé ge 
el is me ré se ként

Jac qu es de Cha len dar tisz te let be li ál la mi pénz ügyi fel -
ügye lõ nek,

a ma gyar po li ti kai és gaz da sá gi tö rek vé sek nem zet kö zi
be mu ta tá sá nak elõ se gí té se ér de ké ben vég zett te vé keny sé -
ge el is me ré se ként

Je an-Pa ul Car te ron-nak, a Grans Mon ta na Fó rum ala -
pí tó el nö ké nek,

a Hold já ró (Lu nar Ro ving Ve hic le) lét re ho zá sá nak kez -
de mé nye zé sé ért, meg al ko tá sá ért, mér nö ki élet mû vé ért,
va la mint a ma gyar–ame ri kai ipa ri, gaz da sá gi és ke res ke -
del mi kap cso la tok elõ moz dí tá sa ér de ké ben vég zett mun -
kás sá gá ért

Pav lics Fe renc gé pész mér nök nek,

mû vé szi élet út ja el is me ré se ként

Re igl Ju dit fes tõ mû vész nek,

a vaj da sá gi élet, a ki sebb sé gi lét min den nap ja it ma gas
mû vé szi szín vo na lon áb rá zo ló iro dal mi mun kás sá ga el is -
me ré se ként

Vé gel Lász ló író nak, kri ti kus nak,

a ro má ni ai ma gyar ság po li ti kai és köz kép vi se le ti ér dek -
vé del mé ben, a ma gyar–ro mán két ol da lú kap cso la tok épí -
té sé ben, va la mint a szór vány ma gyar ság ok ta tá si és kul tu -
rá lis in téz mé nye i nek bõ ví té se ér de ké ben vég zett mun ká ja
el is me ré se ként

Wink ler Gyu lá nak, a Ro mán Köz tár sa ság in for ma ti kai
és hír köz lé si mi nisz te ré nek a

MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI ÉRDEMREND
KÖZÉPKERESZTJE

(polgári tagozat);

a Hel ler-For gó hû tõ rend szer Szí ri á ban tör té nõ si ke res
el ter jesz té se ér de ké ben vég zett te vé keny sé ge el is me ré se -
ként

Ah mad Bas sam Ghra o ui-nak, a Ghra o ui Gro up Sy ria-
Da mas cus el nö ké nek,

az al kal ma zott fi zi ka te rü le tén el ért, el sõ sor ban az ûr ku -
ta tás ban hasz no sult tu do má nyos ered mé nye i ért, Ma gyar -
or szág tu do má nyos hír ne vé nek öreg bí té sé ért

dr. Bej czy An tal nyu gal ma zott ku ta tó mér nök nek,

Ma gyar or szág nak a Nem zet kö zi Va lu ta alap hoz való
csat la ko zá sá ban, a gaz da sá gi át me net so rán je lent ke zõ fi -
nan szí ro zá si prob lé mák meg ol dá sá ban, va la mint az
1995–1996., il let ve a 2006–2007. évi fis ká lis kon szo li dá -
ció nem zet kö zi be fek te tõi tá mo ga tá sá nak el nye ré sé ben
vég zett te vé keny sé ge el is me ré se ként

Char les Dal la ra-nak, a Nem zet kö zi Pénz ügyi In té zet
ve zér igaz ga tó já nak,

a ro má ni ai ma gyar ság po li ti kai és köz kép vi se le ti ér dek -
vé del mé ben, a ma gyar–ro mán két ol da lú kap cso la tok épí -
té sé ben, va la mint a ki sebb ség vé de lem mel össze füg gõ tör -
vényalkotás te rén vég zett mun ká ja el is me ré se ként

Ecks te in Ko vács Pé ter nek, Ro má nia Sze ná tu sa sze ná to -
rá nak, volt ki sebb sé gü gyi mi nisz ter nek,

szí né szi pá lya fu tá sá ért, va la mint a ma gyar kul tú ra ter -
jesz té se ér de ké ben vég zett te vé keny sé gé ért

Kren csey Ma ri an ne szín mû vész nek,

a ma gyar egész ség ügyi el lá tás és kul tú ra szín vo na lá nak
eme lé sé hez és ered mé nyes fej lõ dé sé hez való te võ le ges
hoz zá já ru lá sá ért

Lud wig Ge org Bra un-nak, a Né met Ipa ri és Ke res ke del -
mi Ka ma rák Szö vet sé ge el nö ké nek, a B. Bra un AG cég ve -
ze tõ jé nek,

az el múlt ti zen öt év ben Ma gyar or szág Ame ri kai Egye -
sült Ál la mok-be li, el sõ sor ban wa shing to ni kul tu rá lis meg -
je le né sé hez nyúj tott tá mo ga tá sa el is me ré se ként

Mary Mo cha ry-nak, a Ken ne dy Cen ter Igaz ga tó sá ga
tag já nak,

a ma gyar–né met két ol da lú kap cso la tok továbbfejlesz -
tése, a par la men ti együtt mû kö dés el mé lyí té se, ha zánk
 Európa-politikai tö rek vé se i nek tá mo ga tá sa te rén vég zett
mun kás sá ga el is me ré se ként

Mi cha el Roth-nak, a Bun des tag par la men ti képviselõ -
jének,

2008/43. szám M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 2085



a ma gyar–fran cia gaz da sá gi kap cso la tok fej lesz té se ér -
de ké ben vég zett te vé keny sé ge el is me ré se ként

Pi er re Gu é nant-nak, a La Ba u le-World In vest ment
Con fe ren ce el nö ké nek, Po i tou-Cha ren te me gye gaz da sá gi
ta ná csa el nö ké nek,

a me xi kói ma gyar emig rá ció ér de ké ben vég zett több év -
ti ze des te vé keny sé ge el is me ré se ként

dr. Ro ber to Wal len tin Sprin ger-nek, a Me xi kó vá ro si
Egye tem Or vos tu do má nyi Tan szé ke nyu gal ma zott egye -
te mi ta ná rá nak,

a Ma gyar Ame ri kai Ko a lí ció ala pí tó tag ja ként vég zett
fá rad ha tat lan ka ri ta tív mun ká já ért és a new york-i Ma gyar
Em be ri Jogi Ala pít vány mun ka tár sa ként a ro má ni ai ma -
gyar ki sebb ség ügyé nek fel ka ro lá sá ért

Sze ke res Zsolt nak, a new york-i Ma gyar Em be ri Jogi
Ala pít vány kincs tár no ká nak,

az ame ri kai ma gyar ság ér de ké ben vég zett te vé keny sé -
gé ért, a ma gyar–ame ri kai kap cso la tok el mé lyí té sé ért, va -
la mint az 1956-os for ra da lom és sza bad ság harc em lé ké nek 
ápo lá sá ért

Tóth Imre Lász ló (Eme ry Toth) film ren de zõ-pro du cer -
nek,

hat év ti ze des nem zet kö zi leg is el is mert egye te mi ok ta -
tói és tu do má nyos mun kás sá ga el is me ré se ként

dr. Vaj da Lász ló nak, a Lud wig-Ma xi mi li ans Uni ver si -
tät (Mün chen) nyu gal ma zott egye te mi ta ná rá nak,

a ro má ni ai ma gyar ság po li ti kai és köz kép vi se le ti ér dek -
vé del mé ben, a ma gyar–ro mán ál lam kö zi kap cso la tok épí -
té sé ben, a ro má ni ai ma gyar ság ok ta tá si és anya nyel vi
hasz ná la tát biz to sí tó tör vényjavaslatok elõ ké szí té se és el -
fo ga dá sa ér de ké ben vég zett mun ká ja el is me ré se ként

Var ga At ti lá nak, a Ro mán Köz tár sa ság Kép vi se lõ há za
par la men ti kép vi se lõ jé nek,

a ro má ni ai ma gyar ság nem ze ti-kul tu rá lis iden ti tá sá nak
meg õr zé sé ért, po li ti kai és köz kép vi se le ti ér dek vé del mé -
ben vég zett kö zös ség épí tõ és szak mai mun ká ja el is me ré -
se ként

Var ga Gá bor író nak, ku ta tó ve gyész mér nök nek, a Bu -
ka res ti Ál la mi Sza ba dal mi és Ta lál má nyi Hi va tal ve zér -
igaz ga tó já nak a

MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI ÉRDEMREND
TISZTIKERESZTJE

(polgári tagozat);

a pá ri zsi ma gyar UNESCO Kép vi se let te vé keny sé gé hez 
nyúj tott ma gas szin tû tá mo ga tá sa el is me ré se ként

Je an-Cla u de Be lony tá bor nok nak a

MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI ÉRDEMREND
TISZTIKERESZTJE

(katonai tagozat);

a ha zai mû sza ki fel sõ ok ta tás és ku ta tás tá mo ga tá sá ért, a
nem zet kö zi együtt mû kö dés elõ se gí té sé ért, to váb bá az
ener ge ti kai tü ze lõ anya gok égé si és áram lá si fo lya ma ta i -
nak ta nul má nyo zá sa so rán el ért mû sza ki-tu do má nyos
ered mé nye i ért, élet pá lyá ja el is me ré se ként

Beér Já nos Mik lós nak, a Mas sa chu setts Ins ti tu te of
Tech no logy, De part ment of Che mi cal En gi ne e ring tisz te -
let be li egye te mi ta ná rá nak,

a ma gyar–ro mán kap cso la tok fej lesz té sé ben, a ha tá ron
át nyú ló, re gi o ná lis tan ügyi, kul tu rá lis és sport kap cso la tok
szer ve zé sé ben való ak tív sze rep vál la lá sá ért

Bekõ Ta más nak, Nagy ká roly pol gár mes te ré nek,

sok ol da lú mû vé szi mun kás sá ga el is me ré se ként

Bog dán Zsolt Já szai Ma ri-dí jas szín mû vész nek,

a ma gyar és az egye te mes szín ház mû vé szet ben egy -
aránt ma ra dan dót al ko tó öt év ti ze des mû vé szi pá lya fu tá sa
el is me ré se ként

Csi ky And rás Já szai Ma ri-dí jas szín mû vész nek, a ko -
lozs vá ri Ál la mi Ma gyar Szín ház örö kös tag já nak,

a ma gyar és kö zép-ke let-eu ró pai tár sa dal mak és kul tú -
rák tör té nel mi fej lõ dé sé vel fog lal ko zó ku ta tá sa i ért, va la -
mint a ma gyar–ame ri kai tu do má nyos kap cso la tok fej lesz -
té se te rén vég zett mun ká já ért

Éva Ve ro ni ka Hu se by-Dar vas-nak, az Uni ver sity of
 Michigan (De ar born) kul tu rá lis ant ro po ló gus professzo -
rának,

ma gyar or szá gi be fek te tõ, mun ka hely te rem tõ és ipar fej -
lesz tõ te vé keny sé ge el is me ré se ként

Fer di nand Ke wald me ne dzser nek,

az er dé lyi ma gyar tör té ne lem és mû ve lõ dés tör té net je les 
sze mé lyi sé ge i nek szob rá sza ti al ko tá sok ban és pla ket te ken 
való, ma gas mû vé szi szín vo na lú meg je le ní té sé ért, a ma -
gyar tör té nel mi-kul tu rá lis ér té kek és a népi mû vé sze ti ha -
gyo má nyok öt vö zé sé vel sa já tos for ma vi lá got te rem tõ élet -
mû vé ért

Ger gely Ist ván szob rász mû vész nek,

a fran cia–ma gyar gaz da sá gi, ke res ke del mi, kul tu rá lis és 
ide gen for gal mi kap cso la tok fej lesz té se ér de ké ben vég zett
te vé keny sé ge el is me ré se ként
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Gil bert Char les Ed mond Mull er-nek, a Ma gyar Köz tár -
sa ság fran cia or szá gi volt tisz te let be li fõ kon zul já nak,

a ma gyar–fran cia kul tu rá lis kap cso la tok fej lesz té se, a
ma gyar kul tú ra fran cia or szá gi meg is mer te té se ér de ké ben
vég zett te vé keny sé ge el is me ré se ként

Ju dith de Gé ran do Char pen ti er-nek, a To urs-i Kép zõ -
mû vé sze ti Is ko la fran cia nyelv- és iro da lom ta ná rá nak,

a pak si atom erõ mû ben, 2003-ban be kö vet ke zett üzem -
za var kö vet kez mé nye i nek si ke res fel szá mo lá sa ér de ké ben
vég zett mun ká ja el is me ré se ként

Konsz tan tyi nov Va szi lij Le o nar do vics-nak, a TVEL Rt.
al el nö ké nek,

Lav re nyuk Pjotr Iva no vics-nak, a TVEL Rt. al el nö ké -
nek,

Szo ko lov Konsz tan tyin Konsz tan tyi no vics-nak, a TVEL
Rt. al el nö ké nek,

Ing. Zol tán Har sá nyi-nak, a VUJE a.s. Igaz ga tó ság el -
nö ké nek,

a nyu gat-ka na dai ma gyar ság iden ti tá sá nak meg õr zé se, a 
ma gyar kul tú ra ka na dai meg is mer te té se ér de ké ben vég zett 
te vé keny sé ge el is me ré se ként

Kos suth Évá nak, a Tá ro ga tó c. nyu gat-ka na dai havi lap
fõ szer kesz tõ jé nek,

a ma gyar, a ro mán és az egye te mes ze ne mû vé szet és ze -
ne tu do mány szol gá la tá ban vég zett mun kás sá ga, mû vé szi
és tu do má nyos élet mû ve el is me ré se ként

dr. Lász ló Fe renc ze ne tör té nész nek, a ko lozs vá ri
 Gheorghe Dima Ze ne aka dé mia nyu gal ma zott egye te mi ta -
ná rá nak,

a ka na dai ma gyar ság ér de ké ben vég zett sok irá nyú, ál -
do zat kész te vé keny sé ge el is me ré se ként

dr. Lász ló Lász ló nak, a St. Eli sa beth Church (Ot ta wai
Ma gyar Ka to li kus Temp lom) lel ké szé nek,

a több mint tíz éven át tar tó mun ká já ért, me lyet a
 Gendlin-féle fó ku szo lás ma gyar or szá gi meg is mer te té se és 
el ter jesz té se ér de ké ben vég zett a ma gyar ság lé lek ta ni és
kap cso la ti ké pes sé ge i nek erõ sí té sé re

Mar ta Sta pert We ze len burg nem zet kö zi fó kusz- és
gyer mek fó kusz ko or di ná tor nak,

Ynse Sta pert se ni or szu per vi zor nak,

a mont re á li ma gyar kö zös ség iden ti tá sá nak meg õr zé se,
össze tar tá sa ér de ké ben vég zett te vé keny sé ge el is me ré se -
ként

Ma i láth Má ri á nak (Var ga Má ria), a mont re á li Ma gyar
Kró ni ka he ti lap fõ szer kesz tõ jé nek,

a ma gyar kul tú ra észak-raj na-veszt fá li ai meg is mer te té -
se és ter jesz té se ér de ké ben vég zett te vé keny sé ge elisme -
réseként

Mü nich Il di kó ze ne ta nár nak, elõ adó mû vész nek,

a ma gyar film mû vé szet több év ti ze des len gyel or szá gi
nép sze rû sí té se ér de ké ben vég zett mun ká ja el is me ré se ként

Ro man Gu tek-nak, a Gu tek Film el nö ké nek,

a ma gyar gaz da ság ban vég zett mun ká ja el is me ré se ként, 
amellyel hoz zá já rult a ha zai ipar és ipa ri kul tú ra fej lõ dé sé -
hez, ma gyar ter mé kek nem zet kö zi pi ac ra ke rü lé sé hez, Ma -
gyar or szág kö zép-eu ró pai re gi o ná lis köz pon ti sze re pé nek
erõ sí té sé hez

Sa u li Ma u ri zio-nak, az An sal do Sis te mi In dust ri a li
S.p.A. re gi o ná lis igaz ga tó já nak,

a ma gyar–orosz ke res ke del mi kap cso la tok fej lesz té se
ér de ké ben vég zett mun kás sá ga el is me ré se ként

Szûcs Pál nak, a Ma gyar Köz tár sa ság Ke res ke del mi
Kép vi se le te (Moszk va) ve ze tõ jé nek a

MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI ÉRDEMREND
LOVAGKERESZTJE

(polgári tagozat)

ki tün te tést ado má nyo zom.

Bu da pest, 2008. feb ru ár 27.

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-1/01131/2008.
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A Köztársasági Elnök
59/2008. (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. Ren dek Vil má nak, a Fõ vá ro si és Pest Me gyei Egész -
ség biz to sí tá si Pénz tár igaz ga tó já nak,

dr. Vass Lász ló nak, az or vos tu do mány kan di dá tu sá nak,
a Sem mel we is Egye tem cím ze tes egye te mi do cen sé nek, a
Pest Me gyei Flór Fe renc Kór ház Kór bonc ta ni Osz tá lya
osz tály ve ze tõ fõ or vo sá nak a

MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI ARANY
ÉRDEMKERESZT

(polgári tagozat)

ki tün te tést;

dr. Csen tey Sza bolcs nak, a Sió fok-Ba la ton ki li ti házi
gyer mek or vo sá nak,

Kiss Zsolt nak, az Or szá gos Egész ség biz to sí tá si Pénz tár
fõ osz tály ve ze tõ jé nek,

dr. Kris to fo ri György nek, Si rok Köz ség há zi or vo sá nak,
dr. Zá ray Gyu lá né nak, a bu da pes ti Szent Imre Kór ház

fõ igaz ga tó-he lyet te sé nek a

MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI EZÜST
ÉRDEMKERESZT

(polgári tagozat)

ki tün te tést;

Var ga Jó zsef né nek, az Ál la mi Egész ség ügyi Köz pont
ve ze tõ ápo ló já nak a

MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI BRONZ
ÉRDEMKERESZT

(polgári tagozat)

ki tün te tést ado má nyo zom.

Bu da pest, 2008. feb ru ár 28.

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

El len jegy zem:

Dr. Hor váth Ág nes s. k.,
egész ség ügyi mi nisz ter

KEH ügy szám: VIII-1/01234/2008.

A Köztársasági Elnök
60/2008. (III. 15.) KE

határozata

kitüntetés adományozásáról

Az Al kot mány 30/A.  § (1) be kez dés 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

Gu bucz Jó zsef nek, a gyo ma end rõ di Beth len Gá bor
Szak kép zõ Is ko la és Kol lé gi um igaz ga tó já nak,

Lõ rincz Ká roly nak, az Ecse di láp-Krasz na bal par ti Víz -
gaz dál ko dá si Tár su lat ügy ve ze tõ igaz ga tó já nak,

dr. Mez õsi Pál nak, a Sza bolcs-Szat már-Be reg Me gyei
Föld hi va tal Igaz ga tá si és Szer ve zé si Osz tá lya osz tály ve -
ze tõ jé nek, a Deb re cen Egye tem Egész ség ügyi Fõ is ko lai
Kar cím ze tes fõ is ko lai do cen sé nek a

MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI ARANY
ÉRDEMKERESZT

(polgári tagozat)

ki tün te tést;

dr. Lat kó czy Ol gá nak, a Föld mû ve lés ügyi és Vi dék fej -
lesz té si Mi nisz té ri um Föld ügyi és Tér in for ma ti kai Fõ osz -
tá lya osz tály ve ze tõ jé nek,

dr. Schus ter Zol tán nak, a Fõ vá ro si és Pest Me gyei Me -
zõ gaz da sá gi Szak igaz ga tá si Hi va tal IV. ke rü le ti állator -
vosának,

Ta más Lász ló nak, a Ge o dé zi ai és Tér ké pé sze ti Zárt kö -
rû en Mû kö dõ Rt. ka tasz te ri fõ mér nö ké nek a

MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI EZÜST
ÉRDEMKERESZT

(polgári tagozat)

ki tün te tést ado má nyo zom.

Bu da pest, 2008. feb ru ár 28.

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

El len jegy zem:

Bu da pest, 2008. már ci us 7.

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

KEH ügy szám: VIII-1/01235/2008.

2088 M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 2008/43. szám



A Köztársasági Elnök
61/2008. (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 gaz da sá gi és
köz le ke dé si mi nisz ter elõ ter jesz tésére

Dr. Trä ger Her bert nek, a Köz le ke dés fej lesz tés Ko or di -
ná ci ós Köz pont ta nács adó já nak a

MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI ARANY
ÉRDEMKERESZT

(polgári tagozat);

ki tün te tést;

Bé kés György nek, a Ma gyar Ener gia Hi va tal fõ osz tály -
ve ze tõ-he lyet te sé nek,

Taba Sán dor nak, a Ma gyar Bá nyá sza ti és Föld ta ni
 Hivatal hu mán po li ti kai ve ze tõ jé nek, szak mai fõ ta nács -
adó nak a

MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI EZÜST
ÉRDEMKERESZT

(polgári tagozat)

ki tün te tést ado má nyo zom.

Bu da pest, 2008. feb ru ár 28.

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

El len jegy zem:

Dr. Ká ko sy Csa ba s. k.,
gaz da sá gi és köz le ke dé si mi nisz ter

KEH ügy szám: VIII-1/01237/2008.

A Köztársasági Elnök
62/2008. (III. 15.) KE

határozata

kitüntetés adományozásáról

Az Al kot mány 30/A.  § (1) be kez dés 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

Si pos Sán dor ez re des nek, a Ma gyar Hon véd ség Mû ve -
le ti Köz pont törzs fõ nö ké nek (pa rancs nok he lyet tes),

Szed la csek Ró bert mér nök ez re des nek, a MK Ka to nai
Fel de rí tõ Hi va tal Biz ton sá gi Fõ osz tá lya fõ osz tály ve ze tõ -
jé nek a

MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI ARANY
ÉRDEMKERESZT
(katonai tagozat);

Ape ri a nov Za ka ri ás nak, a Nem ze ti Ló ver seny Kft. ido -
má rá nak,

Bo tos Ka ta lin nak, az Ál la mi Egész ség ügyi Köz pont Fõ -
igaz ga tó sá ga ápo lá si igaz ga tó já nak a

MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI EZÜST
ÉRDEMKERESZT
(polgári tagozat);

Ágai Sán dor ez re des nek, a MK Ka to nai Biz ton sá gi Hi -
va tal Mû ve le ti Igaz ga tó ság, Kém el há rí tá si Osz tá lya osz -
tály ve ze tõ jé nek (igaz ga tó he lyet tes),

dr. Bon hardt At ti la al ez re des nek, a Hon vé del mi Mi -
nisz té ri um Had tör té ne ti In té zet és Mú ze um, Had tör té nel -
mi Le vél tár és Irat tár igaz ga tó já nak,

Szé ná si Béla Gusz táv mér nök ez re des nek, a Hon vé del -
mi Mi nisz té ri um Inf ra struk tu rá lis Ügy nök ség ve zér igaz -
ga tó-he lyet te sé nek a

MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI EZÜST
ÉRDEMKERESZT

(katonai tagozat)

ki tün te tést ado má nyo zom.

Bu da pest, 2008. feb ru ár 28.

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

El len jegy zem:

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

KEH ügy szám: VIII-1/01239/2008.
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A Köztársasági Elnök
63/2008. (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

dr. Czott ner Lász ló nak, az Or szá gos Atom ener gia Hi va -
tal osz tály ve ze tõ jé nek a

MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI ARANY
ÉRDEMKERESZT

(polgári tagozat)

ki tün te tést;

dr. Hor váth Ist ván rend õr ez re des nek, a Köz tár sa sá gi
Õr ez red Sze mély ügyi Szol gá lat szol gá lat ve ze tõ jé nek,

Ka ra kas Lász ló rend õr ez re des nek, a Jász-Nagy -
kun-Szol nok Me gyei Rend õr-fõ ka pi tány ság Szol no ki
Rend õr ka pi tány ság ka pi tány ve ze tõ jé nek,

Papp Csa ba rend õr ez re des nek, a Nem ze ti Nyo mo zó
Iro da Ál ta lá nos és Gaz da sá gi Szer vek, Gaz da ság vé del mi
Fõ osz tály fõ osz tály ve ze tõ jé nek,

dr. Tö rök Zol tán rend õr ez re des nek, az Or szá gos Rend -
õr-fõ ka pi tány ság Ren dé sze ti Fõ igaz ga tó ság Köz rend vé -
del mi Fõ osz tá lya fõ osz tály ve ze tõ jé nek a

MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI ARANY
ÉRDEMKERESZT

(katonai tagozat)

ki tün te tést;

dr. Kó nya Jó zsef né nek, az Igaz ság ügyi és Ren dé sze ti
Mi nisz té ri um Ok ta tá si Fõ igaz ga tó ság Ren dé sze ti és Bûn -
meg elõ zé si In té zet cso port ve ze tõ jé nek,

dr. Nagy Gá bor 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 Szer ves
Ké mi ai Ana li ti kai Osz tá lya osz tály ve ze tõ jé nek,

Pi ros Zsu zsan na Ju dit nak, az Igaz ság ügyi és Rendé -
szeti Mi nisz té ri um Ál lam pol gár sá gi, Ke gyel mi és Ha tó sá -
gi Fõ osz tály osz tály ve ze tõ jé nek a

MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI EZÜST
ÉRDEMKERESZT

(polgári tagozat)

ki tün te tést;

Ba bi na At ti la rend õr al ez re des nek, a So mogy Me gyei
Rend õr-fõ ka pi tány ság Mar ca li Rend õr ka pi tány ság Igaz -
ga tás ren dé sze ti Osz tály osz tály ve ze tõ jé nek,

Ba ra bás Re zsõ rend õr al ez re des nek, a Ké szen lé ti Rend -
õr ség, Kü lön le ges Szol gá la tok Pa rancs nok sá ga, Tûz sze -
rész Szol gá lat ki kép zé si al osz tály ve ze tõ jé nek,

dr. Kis Gá bor rend õr al ez re des nek, a Csong rád Me gyei
Rend õr-fõ ka pi tány ság El len õr zé si Szol gá lat szol gá lat ve -
ze tõ jé nek,

Ko ron tos Zol tán rend õr al ez re des nek, rend õrségi ta ná -
csos nak, a Ba ra nya Me gyei Rend õr-fõ ka pi tány ság Bûn -
ügyi Szer vek, Fel de rí tõ Osz tály osz tály ve ze tõ jé nek,

Ko vács Jó zsef rend õr al ez re des nek, a Vas Me gyei
Rend õr-fõ ka pi tány ság Cell dö möl ki Rend õr ka pi tány ság
ka pi tány ság ve ze tõ jé nek,

dr. Koz ma Já nos rend õr al ez re des nek, a Haj dú-Bi har
Me gyei Rend õr-fõ ka pi tány ság Haj dú had há zi Rend õr ka pi -
tány ság ka pi tány ság ve ze tõ jé nek,

Lo va si Pé ter rend õr al ez re des nek, a Ko má rom-Esz ter -
gom Me gyei Rend õr-fõ ka pi tány ság Kis bé ri Rend õr ka pi -
tány ság ka pi tány ság ve ze tõ jé nek,

Nagy Sán dor rend õr al ez re des nek, a Bé kés Me gyei
Rend õr-fõ ka pi tány ság El len õr zé si Szol gá lat szol gá lat ve -
ze tõ jé nek,

Pa ta ki György rend õr al ez re des nek, a Veszp rém Me -
gyei Rend õr-fõ ka pi tány ság Bûn ügyi Szer vek, Bûn ügyi
Osz tá lya osz tály ve ze tõ jé nek a

MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI EZÜST
ÉRDEMKERESZT

(katonai tagozat)

ki tün te tést;

Abo nyi Fe renc nyu gal ma zott rend õr õr nagy 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 osz tály ve ze tõ-he lyet te sé nek,

Kö kény Kál mán nak, a Nagy ká ta Vá ro si Rend õr ka pi -
tány ság bûn meg elõ zé si fõ elõ adó já nak a
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MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI BRONZ
ÉRDEMKERESZT

(polgári tagozat)

ki tün te tést ado má nyo zom.

Bu da pest, 2008. feb ru ár 28.

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

El len jegy zem:

Bu da pest, 2008. már ci us 7.

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

KEH ügy szám: VIII-1/01240/2008.

A Köztársasági Elnök
64/2008. (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 kör nye zet vé -
del mi és víz ügyi mi nisz ter elõ ter jesz tésére

Gá lo si Zol tán né dr.-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 osz -
tály ve ze tõ jé nek,

dr. Hor váth Lász ló né nak, a Kör nye zet vé del mi és Víz -
ügyi Mi nisz té ri um Víz el lá tá si Osz tály osz tály ve ze tõ jé nek,

Ju hász At ti lá 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 Mé rõ ál lo más
 mérõállomás-vezetõ he lyet te sé nek,

Ka li vo da Bé lá nak, a Kö rös–Ma ros Nem ze ti Park Igaz -
ga tó ság ál ta lá nos igaz ga tó he lyet te sé nek,

Pe tõcz And rás író nak, köl tõ nek, a Mé di um-Art Ga lé ria
igaz ga tó já nak,

Szar vas Im ré nek, a Bük ki Nem ze ti Park Igaz ga tó ság,
Ipoly tar nó ci Õs ma rad vá nyok Ter mé szet vé del mi Te rü let
táj egy ség ve ze tõ jé nek,

Var ga Ti bor vá ros gaz da sá gi üzem mér nök 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 le ve gõ tisz ta ság-vé del mi osz tály ve -
ze tõ jé nek,

Var ju La jos nak, a Kö zép-Ti sza Vi dé ki Kör nye zet vé del -
mi és Víz ügyi Igaz ga tó ság Szol no ki Sza kasz mér nök sé ge
sza kasz mér nök ség-ve ze tõ jé nek a

MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI EZÜST
ÉRDEMKERESZT

(polgári tagozat)

ki tün te tést ado má nyo zom.

Bu da pest, 2008. feb ru ár 28.

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

El len jegy zem:

Bu da pest, 2008. már ci us 9.

Dr. Fo dor Gá bor s. k.,
kör nye zet vé del mi és víz ügyi mi nisz ter

KEH ügy szám: VIII-1/01242/2008.

A Köztársasági Elnök
65/2008. (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

Pál Ká roly nak, a Bács fe ke te he gyi Köz ség Ön kor mány -
za ta el nö ké nek,

Var ga And re á nak, tör té nész nek, a Bu ka res ti Egye tem
Tör té ne lem Kar le vél tá ri ku ta tó já nak,

Wal de mar Bor zes tows ki nak, az „Ani mal” Or szá gos
Len gyel Ál lat vé dõ Egye sü let szó vi võ jé nek,

Wi es law Ba rañs ki nek, a Gdañs ki Len gyel–Ma gyar Ba -
rá ti Tár sa ság tag já nak a

MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI ARANY
ÉRDEMKERESZT
(polgári tagozat);

Ber kó Jó zsef nek, az Ams ter da mi Hun gá ria Klub 1929
pénz tá ro sá nak,

Kán tás Pál nak, az Ams ter da mi Hun gá ria Klub 1929 el -
nö ké nek a
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MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI EZÜST
ÉRDEMKERESZT

(polgári tagozat)

ki tün te tést ado má nyo zom.

Bu da pest, 2008. feb ru ár 28.

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

El len jegy zem:

Bu da pest, 2008. már ci us 5.

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

KEH ügy szám: VIII-1/01243/2008.

A Köztársasági Elnök
66/2008. (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

dr. Aszó di At ti lá nak, a Bu da pes ti Mû sza ki és Gaz da ság -
tu do má nyi Egye tem TTK Nuk le á ris Tech ni kai In té zet
igaz ga tó já nak, az Atom ener ge ti ka Tan szék tan szék ve ze tõ
egye te mi do cen sé nek,

Do bos Jó zsef nek, a Schne i der La jos Alap fo kú Mû vé -
sze ti Is ko la (Mo hács) igaz ga tó já nak,

dr. Fel föl di Jó zsef nek, a Bu da pes ti Cor vi nus Egye tem
Élel mi szer tu do má nyi Kar dé kánhe lyet te sé nek, a Fi zi ka és
Au to ma ti ka Tan szék tan szék ve ze tõ egye te mi docen sének,

dr. Gu bán Mik lós nak, a Bu da pes ti Gaz da sá gi Fõ is ko la
Pénz ügyi és Szám vi te li Fõ is ko lai Kar Sal gó tar já ni In té ze -
te in té zet igaz ga tó-he lyet te sé nek, tan szé ki osz tály ve ze tõ -
nek, fõ is ko lai do cens nek,

Hor váth né Ku ta si Má ri á nak, a Ju ri sich Mik lós Gim ná -
zi um (Kõ szeg) igaz ga tó já nak,

dr. Ke le csé nyi Ist ván nak, a Cson ka Já nos Mû sza ki
Szak kö zép is ko la és Szak is ko la (Bp. XVI. ker.) igaz ga tó já -
nak,

Kris tóf Már tá nak, Ti sza kécs ke Vá ros Ön kor mány za ta
Vá ro si Könyv tá ra igaz ga tó já nak,

Lan tos Zol tán he ge dû mû vész nek,

Nan szák né dr. Cser fal vi Ilo ná nak, a Köl csey Fe renc
Re for má tus Ta ní tó kép zõ Fõ is ko la (Deb re cen) fõ is ko lai ta -
ná rá nak, fel nõtt kép zé si tu do má nyos szak mai tanács -
adónak,

Pal lai Iván né dr.-nak, a Pan non Egye tem Mû sza ki In -
for ma ti kai Kar Mû sza ki Ké mi ai Ku ta tó In té ze te nyu gal -
ma zott tu do má nyos fõ mun ka tár sá nak,

Pál fal vi Zsolt nak, az Ok ta tá si Hi va tal Dél-al föl di Re -
gionális Igaz ga tó sá ga (Sze ged) igaz ga tó já nak,

Plet ser Jó zsef nek, a Fáy And rás Köz le ke dés gé pé sze ti
Mû sza ki Szak kö zép is ko la igaz ga tó já nak,

Ra do vics Ist ván né nak, a Kesz töl ci Ál ta lá nos Is ko la
igaz ga tó já nak,

Só ron Lász ló nak, a Fõ vá ro si Sza bó Er vin Könyv tár fõ -
igaz ga tó-he lyet te sé nek,

Sza bó Pé ter nek, a Wig ner Jenõ Mû sza ki In for ma ti kai
Kö zép is ko la és Kol lé gi um (Eger) igaz ga tó já nak,

Szé csé nyi né dr. Fe ke te Irén nek, a Ma gyar Tánc mû vé -
sze ti Fõ is ko la nyu gal ma zott tánc pe da gó gu sá nak,

dr. Szüts Ti va dar né 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
 dékánhelyettesének, az Al kot mány jo gi Tan szék egye te mi
do cen sé nek,

Tar Já nos né nak, a Nyír egy há zi Evan gé li kus Kos suth
La jos Gim ná zi um igaz ga tó já nak,

Tari Ju li an ná nak, a Fõ vá ro si Vi dám Park Zrt. nyu gal -
ma zott ve zér igaz ga tó já nak,

dr. Zsú del Lász ló né nak, a Fe ren czi Sán dor Egész ség -
ügyi Szak kö zép is ko la (Mis kolc) igaz ga tó já nak a

MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI ARANY
ÉRDEMKERESZT

(polgári tagozat)

ki tün te tést;

Ba logh Csa bá nak, a Duna Mû vész együt tes tán cos szó -
lis tá já nak,

Bor hi Ká roly né nak, a Mû vé sze ti Szak szer ve ze tek Szö -
vet sé ge mb. iro da ve ze tõ jé nek,

Bre i nich Mik lós né nak, a Fa ze kas Mi hály Fõ vá ro si Gya -
kor ló Ál ta lá nos Is ko la és Gim ná zi um ve ze tõ ta ná rá nak,

dr. Fe nyõ György nek, a Nyu gat-Ma gyar or szá gi Egye -
tem Geo in for ma ti kai Kar fõ is ko lai do cen sé nek,

Ga rai Fe renc né nek, a Köz pon ti Óvo dai Mun kál ta tói
Kör zet óvo da pe da gó gu sá nak, gyógy pe da gó gus nak,
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dr. Har tung Fe renc nek, a Pan non Egye tem Mû sza ki
 Informatikai Kar dé kánhe lyet te sé nek, a Ma te ma ti kai és
Szá mí tás tech ni kai Tan szék egye te mi do cen sé nek,

Ig ric György nek, a Fil har mó nia Bu da pest és Felsõ-
 Dunántúli Kht. ügy ve ze tõ igaz ga tó já nak,

Izsó Já nos nak, az Öve ges Jó zsef Gya kor ló Kö zép is ko la
és Szak is ko la (Bp. XI. ker.) ta ná rá nak,

Jusz tin Lász ló nak, a Vá ro si Kol lé gi um (Szol nok) igaz -
ga tó já nak,

Ka jus Lász ló nak, az Ökö ri tó fül pös Köz sé gi Ön kor -
mány zat ön kor mány za ti kép vi se lõ jé nek,

Kál mán né dr. Bors Irén nek, az ELTE Gya kor ló Ál ta lá -
nos Is ko la és Kö zép is ko la mb. igaz ga tó já nak,

dr. Kis pál Ti bor nak, a me zõ gaz da ság tu do mány kan di -
dá tu sá nak, a Szent Ist ván Egye tem Me zõ gaz da sá gi és Kör -
nye zet tu do má nyi Kar Kör nye zet tu do má nyi In té ze te egye -
te mi do cen sé nek,

Kiss Éva nyu gal ma zott fõ is ko lai ta nár nak,

Kun der Gyu lá né nak, a Bocs kai Ist ván Gim ná zi um és
Köz gaz da sá gi Szak kö zép is ko la, Egy sé ges Pe da gó gi ai
Szak és Szak mai Szol gál ta tó (Sze rencs) gaz da sá gi ve ze tõ -
jé nek,

dr. Má ria li ge ti Já nos nak, 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 egye -
te mi ta ná rá nak,

Ma usz Mi hály nak, a Ba ra nya me gyei Ön kor mány zat
Rad nó ti Mik lós Szak kö zép és Szak is ko lá ja (Mo hács)
igaz ga tó he lyet te sé nek,

Nagy Gy. Mar git go be lin mû vész nek,

Né meth Ali ce ope ra éne kes nek, a Pé csi Nem ze ti Szín ház 
örö kös tag já nak,

Pere Já nos elõ adó mû vész nek, a Rácz Ala dár Ze ne is ko -
la ma gá né nek-ta ná rá nak,

Rigó Má ri á nak, a Pes ti Ma gyar Szín ház szám vi te li ve -
ze tõ jé nek,

Rozs nyai Mar git nak, Fõ vá ro si If jú sá gi és Pá lya vá lasz -
tá si Ta nács adó ve ze tõ pszi cho ló gu sá nak,

Si mán di An ná nak, a Bu da pest Báb szín ház báb szí né szé -
nek,

dr. Si mon Im ré nek, a Tes se dik Sá mu el Fõ is ko la Gaz da -
sá gi Fõ is ko lai Kar Gaz da ság tu do má nyi In té ze te fõ is ko lai
do cen sé nek,

Si mo nyi Já nos né nak, a Jó zsef At ti la Szín ház Kht. fõ -
köny ve lõ jé nek,

Si mor Ist ván nak, a Ma gyar Táv ira ti Iro da bel po li ti kai
fõ mun ka tár sá nak,

Si pos Fe renc nek, a Ne ve lé si Ta nács adó (Ka pos vár)
nyu gal ma zott igaz ga tó já nak,

Sza bó né dr. Da czi Mar git nak, a Pé csi Tu do mány egye -
tem Illyés Gyu la Fõ is ko lai Kar fõ is ko lai ad junk tu sá nak,

Szán tó né Jó zsa Ju li an ná nak, a Kos suth La jos Két tan -
nyel vû Fõ vá ro si Gya kor ló Mû sza ki Kö zép is ko la (Bp.
XXI. ker.) igaz ga tó he lyet te sé nek,

Tor ma Lász ló né nak, a Nagy ka ni zsa Me gyei Jogú Vá ros 
Egye sí tett Böl csõ de in téz mény ve ze tõ jé nek,

Tóth Ti ha mér Je nõ nek, a Ma gyar Te le ví zió Zrt. ve ze -
tõ-ren de zõ jé nek, ve ze tõ-ope ra tõr nek, szer kesz tõ nek,

Va jay At ti lá né nak, a Ne ve lé si Ta nács adó és Lo go pé di ai
In té zet (Szi get szent mik lós) lo go pé du sá nak,

Vaj da Gyõ zõ né nek, a bu da pes ti II. sz. Nap su gár Óvo da
óvo da ve ze tõ jé nek,

Var ga Mik lós szob rász mû vész nek,

dr. Ve res Pál 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 ad junk tu sá nak, az Ok ta tá si és Kul tu rá -
lis Mi nisz té ri um fel sõ ok ta tá si re fe ren sé nek,

dr. Vi dá ko vich Ti bor nak, a Sze ge di Tu do mány egye tem
Pe da gó gi ai In té ze te egye te mi do cen sé nek,

Wohl fart Zsu zsan ná nak, a Re guly An tal Ál ta lá nos Is ko -
la és Elõ ké szí tõ Szak is ko la (Zirc) ta ná rá nak a

MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI EZÜST
ÉRDEMKERESZT

(polgári tagozat)

ki tün te tést;

Ba lázs né Droz gyik Klá rá nak, a Da rus Ut cai Ál ta lá nos
és Ma gyar–Né met Két Tan nyel vû Is ko la (Bp. XVIII. ker.)
igaz ga tó já nak,

Bán Ti va dar Vil mos né nak, a Kvas say Jenõ Szak kö zép -
is ko la (Bp.) nyu gal ma zott ta ná rá nak,

Bed nár Éva Má ri á nak, a Ma jer Ist ván Ne ve lé si Ta nács -
adó, Lo go pé di ai In té zet és Gyer mek jó lé ti Szol gá lat (Esz -
ter gom) gyer mek pszi cho ló gu sá nak,

Bo lya Gá bor nak, az Ok ta tá si és Kul tu rá lis Miniszté -
rium gép ko csi ve ze tõ jé nek,

Bõ czén Csa bá né nak, a Pa rag vá ri Ut cai Ál ta lá nos Is ko la
(Szom bat hely) ta ná rá nak,

özv. Chi kán Sán dor né nak, szom bat he lyi nyu gal ma zott
óvo da pe da gó gus nak,

Fu tó né Ba lás Gyöngy vér nek, a Szé che nyi Ist ván Ál ta lá -
nos Is ko la (Má té szal ka) ta ná rá nak,
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Gás pár Já nos nak, a Pé csi Tu do mány egye tem Fel nõtt -
kép zé si és Em be ri Erõ for rás Fej lesz té si Kar Táv ok ta tá si és 
Mé dia in for ma ti ka Tan szék tu do má nyos mun ka tár sá nak,

Ge recz Lász ló né nak, a Vö rös marty Mi hály Ének-ze nei
Nyel vi Ál ta lá nos Is ko la és Gim ná zi um, Eöt vös Lo ránd
Tu do mány egye tem Gya kor ló he lye ta ná rá nak,

Kiss Vin cé nek, az Eöt vös Jó zsef Gim ná zi um, Szak kép -
zõ Is ko la és Kol lé gi um (Ti sza új vá ros) mû sza ki szak ok ta -
tó já nak,

Ma ti sá né Kle ment Ju li an ná nak, a Batt hy ány Káz mér
Ál ta lá nos és Alap fo kú Mû vé sze ti Is ko la (Sik lós) ta ní tó já -
nak,

Meggyes Lász ló nak, az ÁMK Szé che nyi Zsig mond
 Általános Is ko la és Mû vé sze ti Alap is ko la (Ba racs) ta ná rá -
nak,

Me zei Ti bor né nak, a Szent-Györ gyi Al bert Ál ta lá nos
Is ko la (Szol nok) ta ní tó já nak,

Mó czó Ist ván né nak, a Pe tõ fi Sán dor Ál ta lá nos Is ko lai
Köz pont Ge re vich Ala dár Ál ta lá nos Is ko lai Tag in téz mé -
nye (Alattyán) ta ná rá nak,

Nagy Gé zá né nak, a Than Ká roly Gim ná zi um, Szak kö -
zép is ko la és Szak is ko la (Bu da pest II. ker.) ta ná rá nak,

dr. Ne mes Zol tán né nak, a Deb re ce ni Egye tem Böl csé -
szet tu do má nyi Kar Dé ká ni Hi va tal Igaz ga tá si Osz tály osz -
tály ve ze tõ jé nek,

dr. Oláh Imre nyu gal ma zott ren de zõ-ope ra tõr nek,

Pus kás Ma ri an ná nak, a Ja kab szál lás-Fü löp ja kab ÁMK
(Ja kab szál lás) ta ná rá nak,

Sár kö zi At ti lá nak, a Sze ge di Kor társ Ba lett tánc mû vé -
szé nek,

So mo gyi né Sági Pi ros ká nak, a Hu nya di Já nos Ál ta lá nos 
Is ko la (Já nos hal ma) ta ná rá nak,

Spe i ser né Ré pá si Má ri á nak, a Kis fa lu dy Ká roly Gim ná -
zi um (Mo hács) ta ná rá nak,

Szé les End ré nek, a fé nyes lit kei Ál ta lá nos Is ko la nyu gal -
ma zott ta ná rá nak,

Szé les End ré né nek, a fé nyes lit kei Ál ta lá nos Is ko la nyu -
gal ma zott ta ní tó já nak

Tóth Elek Gyu lá nak, a Sza bó Pál Ál ta lá nos Is ko la (Bi -
ha rug ra) ta ná rá nak,

Tu ró czi Mi hály né nak, a Nap su gár Óvo da Köz pont (Já -
nos hi da) daj ká já nak,

Va lach Gá bor nak, a Hon véd Együt tes Mû vé sze ti Nkft.
– Hon véd Tánc szín ház tánc kar ve ze tõ jé nek,  szóló -
táncosnak,

Vi dák Zsig mond nak, a Raj kó Mû vész együt tes ve ze tõ-
prí má sá nak a

MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI BRONZ
ÉRDEMKERESZT

(polgári tagozat)

ki tün te tést ado má nyo zom.

Bu da pest, 2008. feb ru ár 28.

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-1/01245/2008.

A Köztársasági Elnök
67/2008. (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 pénz ügy mi -
nisz ter elõ ter jesz tésére

En gyel Gyu lá nak, a Pénz ügy mi nisz té ri um Költ ség ve té -
si és Pénz ügy po li ti kai Fõ osz tá lya fõ osz tály ve ze tõ-he lyet -
te sé nek,

Pekó Lász ló nak, a Sza bolcs-Szat már-Be reg Me gyei Ke -
res ke del mi és Ipar ka ma ra el nö ké nek,

Schlág Lász ló nak, a Vám- és Pénz ügy õr ség Or szá gos
Pa rancs nok sá ga fõ osz tály ve ze tõ jé nek (ren del ke zé si ál lo -
má nyú) a

MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI ARANY
ÉRDEMKERESZT

(polgári tagozat)

ki tün te tést;

Czir ják né Tóth Er zsé bet nek, az Adó- és Pénz ügyi El len -
õr zé si Hi va tal Köz pon ti Hi va ta la fõ osz tály ve ze tõ jé nek,

Dan csó Já nos né nak, az OTP Nyrt. ma kói fiók fi ók ve ze -
tõ jé nek,
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La czi Fe renc nek, az Adó- és Pénz ügyi El len õr zé si Hi -
va tal Nyu gat-du nán tú li Re gi o ná lis Igaz ga tó sá ga fõ osz -
tály ve ze tõ jé nek a

MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI EZÜST
ÉRDEMKERESZT

(polgári tagozat)

ki tün te tést;

dr. Hor váth Já nos né al ez re des nek, a Vám- és Pénz ügy -
õr ség Szo ci á lis, Egész ség ügyi és Kul tu rá lis Köz pont ja pa -
rancs nok-he lyet te sé nek a

MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI EZÜST
ÉRDEMKERESZT

(katonai tagozat)

ki tün te tést;

dr. Bor dács Ág nes nek, az Adó- és Pénz ügyi El len õr zé si
Hi va tal Köz pon ti Hi va ta la osz tály ve ze tõ jé nek a

MAGYAR KÖZTÁRSASÁG BRONZ
ÉRDEMKERESZT

(polgári tagozat)

ki tün te tést;

Bá linth né Mé szá ros Ka ta lin nyug ál lo má nyú pénz ügy õr
õr nagy nak, a Vám- és Pénz ügy õr ség Or szá gos Pa rancs -
nok sá ga Ha tár ügyi és Ügye le ti Fõ osz tá lya ügye le tes tiszt -
jé nek a

MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI BRONZ
ÉRDEMKERESZT

(katonai tagozat)

ki tün te tést ado má nyo zom.

Bu da pest, 2008. feb ru ár 28.

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

El len jegy zem: 

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

KEH ügy szám: VIII-1/01246/2008.

A Köztársasági Elnök
68/2008. (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

Kis de ák Má ri á nak, a Dél-du nán tú li Re gi o ná lis Nyug -
díj biz to sí tá si Igaz ga tó ság igaz ga tó he lyet te sé nek,

Kiss Sán dor nak, az Or szá gos Nyug díj biz to sí tá si Fõ -
igaz ga tó ság fõ cso port fõ nö ké nek a

MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI ARANY
ÉRDEMKERESZT

(polgári tagozat)

ki tün te tést;

dr. Bán sá gi Györ gyi nek, a Szo ci á lis és Mun ka ügyi
 Minisztérium Fog lal koz ta tá si és Mun ka jo gi Osz tá lya
szak mai fõ ta nács adó já nak,

Bon fig Ág nes nek, az Or szá gos Fog lal koz ta tá si Köz ala -
pít vány szak mai igaz ga tó he lyet te sé nek,

Dá kai Jú li á nak, a Nem ze ti Fo gyasz tó vé del mi Ha tó ság
fõ osz tály ve ze tõ jé nek,

Lõ rincz Le ó nak, a Fog lal koz ta tá si és Szo ci á lis Hi va tal
fõ osz tály ve ze tõ jé nek,

Né meth Ernõ nyu gal ma zott ta nár nak, fo nyó di hely tör -
té nész nek, lo kál pat ri ó tá nak,

dr. Pál fy Gyu lá nak, a Nyug dí ja sok Or szá gos Kép vi se le -
te Köz gaz da sá gi Bi zott sá ga el nö ké nek,

Saj tos Gé zá nak, a Kecs ke mé ti Re gi o ná lis Kép zõ Köz -
pont igaz ga tó já nak,

Szi vek né Hor váth Er zsé bet nek, a Bu da pest Fõ vá ros
XIII. ke rü le ti Ön kor mány zat Egye sí tett Böl csõ de ve ze tõ -
jé nek,

Vá ra di Ist ván né nak, Nagy ka ni zsa Me gyei Jogú Vá ros
Ci gány Ki sebb sé gi Ön kor mány za ta el nök he lyet te sé nek a

MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI EZÜST
ÉRDEMKERESZT

(polgári tagozat)

ki tün te tést;
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Bo gár Ág nes nek, a Szo ci á lis és Mun ka ügyi Miniszté -
rium Pénz be li El lá tá si Osz tály fõ osz tály ve ze tõ-he lyet te sé -
nek a

MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI BRONZ
ÉRDEMKERESZT

(polgári tagozat)

ki tün te tést ado má nyo zom.

Bu da pest, 2008. feb ru ár 28.

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

El len jegy zem:

Bu da pest, 2008. már ci us 10.

Dr. Lam perth Mó ni ka s. k.,
szo ci á lis és mun ka ügyi mi nisz ter

KEH ügy szám: VIII-1/01247/2008.

A Köztársasági Elnök
69/2008. (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

Csor dás Fe renc né õr nagy nak, a MK Nem zet biz ton sá gi
Szak szol gá lat osz tály ve ze tõ jé nek a

MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI EZÜST
ÉRDEMKERESZT

(katonai tagozat)

ki tün te tést ado má nyo zom.

Bu da pest, 2008. feb ru ár 28.

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

El len jegy zem:

Bu da pest, 2008. már ci us 6.

Dr. Szil vá sy György s. k.,
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

KEH ügy szám: VIII-1/01248/2008.

A Köztársasági Elnök
70/2008. (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 nö -
ki Hi va talt ve ze tõ mi nisz ter elõ ter jesz tésére

dr. Bal sai Jó zsef né nek, az Or szág gyû lé si Biz to sok
 Hivatala ve ze tõ fõ ta ná cso sá nak,

Do bi né Nagy Il di kó nak, az MTA Ku ta tás szer ve zé si
 Intézet gaz da sá gi igaz ga tó he lyet te sé nek,

Hor váth Er zsé bet nek, az MTA Mát ra há zai Tu dós
 Üdülõ üdü lõ ve ze tõ jé nek,

Stef csik An dor nak, a Hu mán-Jö võ 2000. Kht. és a
 Kormány Köz pon ti Üdü lõ gaz da sá gi igaz ga tó já nak,

Szi la si Hor váth Ist ván nak, az MTA Mû szer- és mé rés -
tech ni kai Szol gál ta tó és Ke res ke del mi Kft. ügy ve ze tõ
igaz ga tó já nak,

Tóth Fe renc nek, az MTA Tit kár sá ga fõ osz tály ve ze -
tõ-he lyet te sé nek a

MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI EZÜST
ÉRDEMKERESZT

(polgári tagozat)

ki tün te tést ado má nyo zom.

Bu da pest, 2008. feb ru ár 28.

Só lyom Lász ló s. k.,

köz tár sa sá gi el nök

El len jegy zem:

Kiss Pé ter s. k.,

a Mi nisz ter el nö ki Hi va talt ve ze tõ mi nisz ter

KEH ügy szám: VIII-1/01249/2008.
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A Köztársasági Elnök
71/2008. (III. 15.) KE

határozata

kitüntetés adományozásáról

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

Ha szo nics né dr. Ádám Má ri á nak, a Bu da pest Fõ vá ros
Ön kor mány zat Fõ pol gár mes te ri Hi va ta la al jegy zõ jé nek,

dr. Há zas Jó zsef nyu gal ma zott or vos nak, ön kor mány -
za ti kép vi se lõ nek,

Kiss Gá bor nyu gal ma zott könyv tár igaz ga tó nak, volt or -
szág gyû lé si kép vi se lõ nek,

Te mes vá ri And rea te ni sze zõ nek, a WILDER Kft. ügy -
ve ze tõ igaz ga tó já nak,

Ván dor Kál mán nyu gal ma zott sport új ság író nak a

MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI ARANY
ÉRDEMKERESZT

(polgári tagozat)

ki tün te tést;

Csics mann Gyu la tûz ol tó al ez re des nek, az Ön kor mány -
za ti és Te rü let fej lesz té si Mi nisz té ri um Or szá gos Ka taszt -
ró fa vé del mi Fõ igaz ga tó ság Tûz ol tó Mú ze u ma mú ze um -
ve ze tõ jé nek,

dr. Mó rotz né dr. univ. Ce cei Ka ta lin nyu gal ma zott tûz -
ol tó ez re des nek, az Ön kor mány za ti és Te rü let fej lesz té si
Mi nisz té ri um Or szá gos Ka taszt ró fa vé del mi Fõ igaz ga tó -
ság Nem zet kö zi Fõ osz tá lya fõ osz tály ve ze tõ jé nek,

Pécz Jó zsef tûz ol tó ez re des nek, a Fõ vá ro si Tûzoltó -
parancsnokság Észak-pes ti Tûz meg elõ zé si Ré gió fõ osz -
tály ve ze tõ jé nek (ré gió ve ze tõ) a

MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI ARANY
ÉRDEMKERESZT

(katonai tagozat)

ki tün te tést;

Amb ro vics And re á nak, a Nem ze ti Fej lesz té si Ügy nök -
ség Kör nye zet vé del mi Prog ra mok Irá nyí tó Ha tó sá ga fõ -
osz tály ve ze tõ jé nek,

Bogó Ág nes nek, a Zán kai Gyer mek és If jú sá gi Cent rum
Ok ta tá si és Kul tu rá lis Kht. ügy ve ze tõ jé nek,

Bor za Jó zsef nek, az Oy a ma Ky o kus hin Ka ra te Egye sü -
let el nö ké nek,

Bö dey Gá bor nak, Kõ szeg Vá ros Ön kor mány za ta nyu -
gal ma zott al jegy zõ jé nek,

dr. Czik ra y né dr. Fe ke te Zsu zsan ná nak, az Észak-ma -
gyar or szá gi Re gi o ná lis Köz igaz ga tá si Hi va tal Bor sod-
Aba új-Zemp lén Me gyei Ki ren delt ség jog ta ná cso sá nak,

Fa ze kas Fe renc népi ipar mû vész nek, Nád ud var Vá ros
Ön kor mány za ta ön kor mány za ti kép vi se lõ jé nek,

dr. Fe ke te Gé zá nak, Sellye Vá ros Ön kor mány zat Pol -
gár mes te ri Hi va ta la jegy zõ jé nek,

dr. Hat va ni Má ri á nak, Csong rád Vá ros Ön kor mány zat
Pol gár mes te ri Hi va ta la al jegy zõ jé nek,

dr. Hõ nigh Mag dol ná nak, Du na új vá ros Me gyei Jogú
Vá ros Pol gár mes te ri Hi va tal al jegy zõ jé nek,

Kal lós Mik lós né dr.-nak, a Ba ra nya Me gyei Ön kor -
mány zat Hi va ta la Hu mán szol gál ta tá si Iro da iro da ve ze tõ -
jé nek,

Ke rek es né dr. Far kas Má ri á nak, az Észak-al föl di Re -
gionális Köz igaz ga tá si Hi va tal Sza bolcs-Szat már-Be reg
Me gyei Ki ren delt ség Tör vény es sé gi El len õr zé si Fõ osz -
tály osz tály ve ze tõ jé nek, szak mai fõ ta nács adó já nak,

Kern Má ri á nak, a Dél-du nán tú li Re gi o ná lis Köz igaz ga -
tá si Hi va tal Pénz ügyi Fõ osz tá lya fõ osz tály ve ze tõ jé nek,

Ko lo nics Er zsé bet nek, Gyõr Me gyei Jogú Vá ros Pol gár -
mes te ri Hi va tal Va gyon gaz dál ko dá si Osz tá lya osztály -
vezetõjének,

dr. Ko vács End ré nek, a Kö zép-du nán tú li Re gi o ná lis
Köz igaz ga tá si Hi va tal Veszp rém Me gyei Ki ren delt sé ge
tör vényességi ügy in té zõ jé nek,

La czó Lász ló nak, Ma gyar szom bat fa Köz ség pol gár -
mes te ré nek,

Lá zár Fe renc nek, a Ma gyar Köz tiszt vi se lõk és Köz al -
kal ma zot tak Szak szer ve ze te Or szá gos Vá laszt má nya tag -
já nak, a MKKSZ Kis vár dai Pol gár mes te ri Hi va tal mun ka -
he lyi szer ve ze te el nö ké nek,

Lim pár Jó zsef nek, a Ke me nes al jai Egye sí tett Kór ház
gaz da sá gi igaz ga tó já nak,

Ma u ri zio Ves co vo ama tõr spor to ló nak, vi lág baj nok tár -
sas tán cos nak,

Pa ta ki Lász ló Jó zsef nek, Pócs pet ri Köz ség pol gár mes -
te ré nek,

Pát ro vics Be ne dek nek, Pusz ta zá mor Köz ség pol gár -
mes te ré nek,

Pin tér Já nos nak, a Nyu gat-du nán tú li Re gi o ná lis Köz -
igaz ga tá si Hi va tal Vas Me gyei Ki ren delt ség Ha tó sá gi
Osz tá lya nyu gal ma zott ve ze tõ fõ ta ná cso sá nak,

2008/43. szám M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 2097



Póla Jó zsef nek, a Pécs Me gyei Jogú Vá ros Pol gár mes -
te ri Hi va ta la Hu mán Fõ osz tá lya fõ osz tály ve ze tõ jé nek,

Po má zi Fe renc nek, Csa ta szög Köz ség pol gár mes te ré -
nek,

Ra dá csi né dr. Kol bász Pi ros ká nak, Haj dú bö ször mény
Vá ros Pol gár mes te ri Hi va ta la al jegy zõ jé nek,

dr. Sán ta Sán dor ma kói há zi or vos nak, volt ön kor mány -
za ti kép vi se lõ nek, volt pol gár mes ter nek,

Schmidt Fe renc nek, Gyód Köz ség pol gár mes te ré nek,

Strnad Ist ván La jos né nak, Ma gyar bóly, Kis lip pó,
 Illocska, La pán csa Köz sé gek Kör jegy zõ sé ge igaz ga tá si
ügy in té zõ jé nek, anya köny vve ze tõ nek,

Szen té né Her czeg Má ri á nak, az Észak-ma gyar or szá gi
Re gi o ná lis Köz igaz ga tá si Hi va tal ál ta lá nos igaz ga tá si
ügy in té zõ jé nek,

Tóth Sán dor nak, Kom ló Vá ros Ön kor mány zat Pol gár -
mes te ri Hi va ta la al jegy zõ jé nek,

Tom pá né Ba logh Má ri á nak, Be led Nagy köz ség pol gár -
mes te ré nek,

Tör öcsik Fe renc né nek, An docs Köz ség pol gár mes te ré -
nek,

Tö rök györgy Me lin da ama tõr spor to ló nak, vi lág baj nok
tár sas tán cos nak,

Var ga Lász ló nak, Me zõ fal va Nagy köz ség nyu gal ma -
zott pol gár mes te ré nek,

Vígh Gyu lá nak, Du na új vá ros és Kör nyé ke Köz biz ton -
sá gá ért Köz ala pít vány el nö ké nek,

Vö rös né dr. Fo dor Zsu zsan ná nak, a Dél-al föl di Re gi o -
ná lis Köz igaz ga tá si Hi va tal Szo ci á lis és Gyám hi va ta la hi -
va tal ve ze tõ jé nek,

dr. Wal kó Mik lós nak, a Ma gyar Tu riz mus Zrt. el nö ki
 tanácsadójának,

dr. Zom bo ry Pál nak, Sze ged Me gyei Jogú Vá ros Pol -
gár mes te ri Hi va ta la Adó iro da iro da ve ze tõ jé nek a

MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI EZÜST
ÉRDEMKERESZT

(polgári tagozat)

ki tün te tést;

Fû rész Ist ván tûz ol tó al ez re des nek, Me zõ kö vesd Hi va -
tá sos Ön kor mány za ti Tûz ol tó-pa rancs nok ság Tûz ol tá si és
Mû sza ki Men té si Osz tá lya osz tály ve ze tõ jé nek,

Kon csek An tal nak, a So mogy Me gyei Ön kor mány za ti
Hi va tal Vé del mi Ko or di ná ci ós Igaz ga tó sá ga igazgató -
jának a

MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI EZÜST
ÉRDEMKERESZT

(katonai tagozat)

ki tün te tést;

Ádám Ibo lyá nak, Mis kolc Me gyei Jogú Vá ros Pol gár -
mes te ri Hi va tal Kul tu rá lis és Ven dég for gal mi Osz tá lya
osz tály ve ze tõ jé nek,

Ágos ton Ot tó né nak, Eger Me gyei Jogú Vá ros Pol gár -
mes te ri Hi va tal Fõ mér nö ki Iro da vá ros üze mel te té si cso -
port ve ze tõ jé nek,

Bak sá né Bo gár Ve ro ni ká nak, a So mogy Me gyei Ka -
taszt ró fa vé del mi Igaz ga tó ság tit kár nõ jé nek,

Kiss Sán dor né nak, Deb re cen Me gyei Jogú Vá ros Pol -
gár mes te ri Hi va tal tit kár nõ jé nek,

dr. Ko vács Jó zsef nek, az Észak-al föl di Re gi o ná lis Köz -
igaz ga tá si Hi va tal Ha tó sá gi Fõ osz tály, Jogi Igaz ga tá si
Osz tá lya jo gi-ha tó sá gi ügy in té zõ jé nek,

Né meth Ist ván nak, Ka pos vár Me gyei Jogú Vá ros Köz -
te rü let-fel ügye let köz te rü let-fel ügye let ve ze tõ jé nek,

Öt vös Fe renc ama tõr ma ra to ni fu tó nak, több szö rös kor -
osz tá lyos vi lág csúcs tar tó nak,

Pet hõ né Kiss Ju dit nak, a Kö zép-ma gyar or szá gi Re gi o -
ná lis Köz igaz ga tá si Hi va tal Épí tés ügyi Fõ osz tály, Bu da -
pes ti Te rü le ti Osz tá lya ügy in té zõ jé nek a

MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI BRONZ
ÉRDEMKERESZT

(polgári tagozat)

ki tün te tést ado má nyo zom.

Bu da pest, 2008. feb ru ár 28.

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

El len jegy zem:

Baj nai Gor don s. k.,
ön kor mány za ti és te rü let fej lesz té si mi nisz ter

KEH ügy szám: VIII-1/1261/2008.
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A Köztársasági Elnök
72/2008. (III. 15.) KE

határozata

kitüntetés adományozásáról

Az Al kot mány 30/A.  § (1) be kez dés 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

Ma gyar or szá gon elõ ször si ke re sen vég re haj tott gyer -
mek szív át ül te tés ben vég zett ki emel ke dõ  mun ká ja el is me -
ré se ként

dr. Of ner Pé ter nek, a Gott se gen György Or szá gos Kar -
di o ló gi ai In té zet fõ igaz ga tó fõ or vo sá nak a

MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI ÉRDEMREND
TISZTIKERESZTJE

(polgári tagozat);

Ma gyar or szá gon elõ ször si ke re sen vég re haj tott gyer -
mek szív át ül te tés ben vég zett ki emel ke dõ mun ká ja el is me -
ré se ként

prof. dr. Bo dor Elek nek, a Sem mel we is Egye tem Ér- és
Szív se bé sze ti Kli ni ka egye te mi ta ná rá nak,

dr. Szat má ri And rás nak, a Gott se gen György Or szá gos
Kar di o ló gi ai In té zet Gyer mek szív Köz pont szak mai igaz -
ga tó já nak a

MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI ÉRDEMREND
LOVAGKERESZTJE

(polgári tagozat)

ki tün te tést ado má nyo zom.

Bu da pest, 2008. már ci us 11.

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-1/01316/2008.

A Köztársasági Elnök
73/2008. (III. 15.) KE

határozata

kitüntetés adományozásáról

Az Al kot mány 30/A.  § (1) be kez dés 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. Ab lon czy Lász ló nak, a Gott se gen György Or szá gos
Kar di o ló gi ai In té zet Cse cse mõ- és Gyer mek Kar di o ló gia
fõ or vo sá nak,

prof. dr. Har tyánsz ky Ist ván nak, a Gott se gen György
Or szá gos Kar di o ló gi ai In té zet Cse cse mõ- és Gyer mek
Szív se bé szet mb. osz tály ve ze tõ szív se bész fõ or vo sá nak a

MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI ARANY
ÉRDEMKERESZT

(polgári tagozat)

ki tün te tést;

dr. Bo dor Gá bor nak, a Gott se gen György Or szá gos
Kar di o ló gi ai In té zet Cse cse mõ- és Gyer mek Szív se bé szet
ad junk tu sá nak,

dr. Hét hár si Ba lázs nak, a Gott se gen György Or szá gos
Kar di o ló gi ai In té zet Cse cse mõ- és Gyer mek Ana est he si o -
ló gia fõ or vo sá nak,

dr. Op rea Va lé ri á nak, a Gott se gen György Or szá gos
Kar di o ló gi ai In té zet Cse cse mõ- és Gyer mek Kar di o ló gi ai
In ten zív fõ or vo sá nak,

dr. Sápi Er zsé bet nek, a Gott se gen György Or szá gos
Kar di o ló gi ai In té zet Cse cse mõ- és Gyer mek Ana est he si o -
ló gia rész leg ve ze tõ fõ or vo sá nak a

MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI EZÜST
ÉRDEMKERESZT

(polgári tagozat)

ki tün te tést;

Já no si Mag dá nak, a Gott se gen György Or szá gos Kar -
di o ló gi ai In té zet Cse cse mõ- és Gyer mek Ana est he si o ló gia 
ana est he si o ló gi ai asszisz ten sé nek,

Nyu li né Va tai Pi ros ká nak, a Gott se gen György Or szá -
gos Kar di o ló gi ai In té zet Cse cse mõ- és Gyer mek
Anaesthe siológia rész leg ve ze tõ asszisz ten sé nek,
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Uta sy Mó ni ká nak, a Gott se gen György Or szá gos Kar -
diológiai In té zet Cse cse mõ- és Gyer mek Szív se bé szet
Pos to pe ra tív In ten zív dip lo más ápo ló já nak,

Var ga Ist ván né nak, a Gott se gen György Or szá gos Kar -
di o ló gi ai In té zet Cse cse mõ- és Gyer mek Szív se bé sze ti
Mûtõ fõ mû tõs nõ jé nek,

Ve res Er zsé bet nek, a Gott se gen György Or szá gos Kar -
di o ló gi ai In té zet Cse cse mõ- és Gyer mek Kar di o ló gia fõ -
nõ vé ré nek a

MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI BRONZ
ÉRDEMKERESZT

(polgári tagozat)

ki tün te tést ado má nyo zom.

Bu da pest, 2008. feb ru ár 28.

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

El len jegy zem:

Dr. Hor váth Ág nes s. k.,
egész ség ügyi mi nisz ter

KEH ügy szám: VIII-1/01317/2008.

A Köztársasági Elnök
74/2008. (III. 15.) KE

határozata

kitüntetés adományozásáról

Az Al kot mány 30/A.  § (1) be kez dés 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 olasz–ma gyar po li ti kai, gaz da sá gi, ke res ke del mi és
kul tu rá lis kap cso la tok fel len dí té se ér de ké ben vég zett te vé -
keny sé ge el is me ré se ként

Pa o lo Gu i do Spin el li-nek, az Olasz Köz tár sa ság bu da -
pes ti nagy kö ve té nek a

MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI ÉRDEMREND
KÖZÉPKERESZTJE

(polgári tagozat)

ki tün te tést ado má nyo zom.

Bu da pest, 2008. feb ru ár 29.

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-1/01318/2008.

A Köztársasági Elnök
75/2008. (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 gaz da sá gi nö ve ke dés sel, az inf lá ci ó val, va la mint a
mo ne tá ris sza bá lyo zás el mé le ti kér dé se i vel fog lal ko zó
több év ti ze des tu do má nyos ku ta tói mun kás sá ga, élet -
pályája el is me ré se ként

Er dõs Ti bor nak, az MTA ren des tag já nak, Szé che -
nyi-dí jas köz gaz dász nak, nyu gal ma zott egye te mi ta nár -
nak, ku ta tó pro fesszor nak a

MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI ÉRDEMREND
KÖZÉPKERESZT A CSILLAGGAL

(polgári tagozat)

ki tün te tést ado má nyo zom.

Bu da pest, 2008. feb ru ár 29.

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-1/01319/2008.
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A Köztársasági Elnök
76/2008. (III. 15.) KE

határozata

kitüntetés adományozásáról

Az Al kot mány 30/A.  § (1) be kez dés 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

Rácz Sán dor nak, a nyír egy há zi NGYIK Szak kép zõ Is -
ko la, Spe ci á lis Szak is ko la és Kol lé gi um igaz ga tó já nak a

MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI ARANY
ÉRDEMKERESZT

(polgári tagozat)

ki tün te tést;

Mol nár Ka ta lin nak, az Aba ú ji Gyer mek vé del mi Kör zet
(Her nád vé cse) gaz da sá gi ve ze tõ jé nek,

Óvá ri né Orosz Er zsé bet nek, a Nyug dí ja sok Or szá gos
Szö vet sé ge Bor sod-Aba új-Zemp lén Me gyei szervezõ -
jének,

Pál Fe renc nek, a Ma gyar Köz ok ta tá si és Szak kép zé si
Szak szer ve zet Or szá gos El nök sé ge tag já nak a

MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI EZÜST
ÉRDEMKERESZT

(polgári tagozat)

ki tün te tést;

Ne isz Mi hály né nak, a Hol na pért Köz hasz nú Ala pít vány
ku rá to rá nak

a MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI BRONZ
ÉRDEMKERESZT

(polgári tagozat)

ki tün te tést ado má nyo zom.

Bu da pest, 2008. már ci us 11.

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

El len jegy zem:

Dr. Lam perth Mó ni ka s. k.,
szo ci á lis és mun ka ügyi mi nisz ter

KEH ügy szám: VIII-1/01428/2008.

A Köztársasági Elnök
77/2008. (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 gaz da sá gi és
köz le ke dé si mi nisz ter elõ ter jesz tésére

dr. Mar to no si Ist ván nak, a Csong rád Me gyei Ke res ke -
dõk Egye sü le te ügy ve ze tõ igaz ga tó já nak a

MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI ARANY
ÉRDEMKERESZT

(polgári tagozat)

ki tün te tést;

Glá ser Ta más nak, a Kem-Uni ver zál Ke res ke del mi és
Szol gál ta tó Kft. ügy ve ze tõ igaz ga tó já nak,

Gyo vai Já nos nak, a Pest Me gyei Ke res ke dõk és Ven -
dég lá tók Szö vet sé ge el nö ké nek,

Nagy Fe renc nek, a Ke res ke dõk és Ven dég lá tók
Jász-Nagy kun-Szol nok Me gyei Szer ve ze te el nö ké nek a

MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI EZÜST
ÉRDEMKERESZT

(polgári tagozat)

ki tün te tést ado má nyo zom.

Bu da pest, 2008. már ci us 11.

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

El len jegy zem:

Dr. Ká ko sy Csa ba s. k.,
gaz da sá gi és köz le ke dé si mi nisz ter

KEH ügy szám: VIII-1/01429/2008.
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A Köztársasági Elnök
78/2008. (III. 15.) KE

határozata

kitüntetés adományozásáról

Az Al kot mány 30/A.  § (1) be kez dés 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

Dal los Gyu lá nak, a szom bat he lyi Ke res ke del mi és Ven -
dég lá tói Szak kép zõ Is ko la igaz ga tó já nak,

Far kas György nek, a Mon tes so ri Er zsé bet vá ro si Gim -
ná zi um ala pí tó já nak, in téz mény ve ze tõ ta nár nak,

Jed lics ka Zsolt Já nos nak, a pé csi Pol lack Mi hály Mû -
sza ki Szak kö zép is ko la, Szak is ko la és Kol lé gi um ta ná rá -
nak,

Szom mer Il di kó nak, a Sa va ria Tör té nel mi Kar ne vál
Köz hasz nú Ala pít vány tit ká rá nak, kar ne vál igaz ga tó nak a

MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI ARANY
ÉRDEMKERESZT

(polgári tagozat)

ki tün te tést;

Ba goly Dá ni el nek, az MTI Sza bolcs-Szat már-Be reg
Me gyei Szer kesz tõ sé ge szer kesz tõ ség ve ze tõ jé nek, tu dó sí -
tó já nak,

Boda Ist ván nak, az ózdi Ár pád Ve zér Úti Ál ta lá nos és
Szak kép zõ Is ko la igaz ga tó já nak,

Pá lin kás Jó zsef né nyu gal ma zott ta nár nak,

Si li ga Mik lós nak, a Ma gyar Nó ta szer zõk és Éne ke sek
Is ko lá ja ta nár-kor re pe ti tor nak,

dr. Tóth Jó zsef nyu gal ma zott ta nár nak,

Zsup pán Lász ló né nak, Bu da pest Fõ vá ros XV. ke rü le ti
Ön kor mány zat Egye sí tett Böl csõ dék igaz ga tó já nak a

MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI EZÜST
ÉRDEMKERESZT

(polgári tagozat)

ki tün te tést ado má nyo zom.

Bu da pest, 2008. már ci us 11.

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

El len jegy zem:

Bu da pest, 2008. már ci us 12.

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

KEH ügy szám: VIII-1/01430/2008.

A Köztársasági Elnök
79/2008. (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

Bagu Ba lázs nyu gal ma zott pe da gó gus nak,

Bé res Klá ra nyu gal ma zott pe da gó gus nak a

MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI ARANY
ÉRDEMKERESZT

(polgári tagozat);

Bíró Er zsé bet nek, a Mun ká csi Já rá si Gyer mek kór ház
ve ze tõ fõ or vo sá nak a

MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI EZÜST
ÉRDEMKERESZT

(polgári tagozat);

Pal kó Lász ló nak, a Pa co bo cég ve ze tõ jé nek a

MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI BRONZ
ÉRDEMKERESZT

(polgári tagozat)

ki tün te tést ado má nyo zom.

Bu da pest, 2008. már ci us 11.

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

El len jegy zem:

Bu da pest, 2008. már ci us 12.

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

KEH ügy szám: VIII-1/01431/2008.
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A Köztársasági Elnök
80/2008. (III. 15.) KE

határozata

kitüntetés adományozásáról

Az Al kot mány 30/A.  § (1) be kez dés 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

Csat lós Pé ter nek, a Szen tes és Kör nyé ke Víz gaz dál ko -
dá si Tár su lat 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, 2008. már ci us 11.

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

El len jegy zem:

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

KEH ügy szám: VIII-1/01432/2008.

A Köztársasági Elnök
81/2008. (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. Kál mán Mi hály nak, Bu da pest IV. ke rü le ti há zi or -
vos nak a

MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI EZÜST
ÉRDEMKERESZT

(polgári tagozat)

ki tün te tést ado má nyo zom.

Bu da pest, 2008. már ci us 11.

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

El len jegy zem:

Dr. Hor váth Ág nes s. k.,
egész ség ügyi mi nisz ter

KEH ügy szám: VIII-1/01433/2008.

A Köztársasági Elnök
82/2008. (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

Sken de ro vic Ma rin-nak, a Hor vát Ide gen for gal mi Kö -
zös ség Ma gyar or szá gi Kép vi se le te ve ze tõ jé nek a

MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI ARANY
ÉRDEMKERESZT

(polgári tagozat)

ki tün te tést ado má nyo zom.

Bu da pest, 2008. már ci us 12.

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

El len jegy zem:

Bu da pest, 2008. már ci us 14.

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

KEH ügy szám: VIII-1/01556/2008.
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A Köztársasági Elnök
83/2008. (III. 15.) KE

határozata

nyugállományú tûzoltó altábornagyi 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 ön kor mány za ti és te rü let fej -
lesz té si mi nisz ter elõ ter jesz tésére dr. Szá ray Zol tán nyug -
ál lo má nyú tûz ol tó ve zér õr na gyot 2008. már ci us 15-ei ha -
tállyal nyug ál lo má nyú tûz ol tó al tá bor naggyá elõ lép te tem.

Bu da pest, 2008. feb ru ár 22.

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

El len jegy zem:

Bu da pest, 2008. feb ru ár 29.

Baj nai Gor don s. k.,
ön kor mány za ti és te rü let fej lesz té si mi nisz ter

KEH ügy szám: IV-6/00782/2008.

A Köztársasági Elnök
84/2008. (III. 15.) KE

határozata

dandártábornoki kinevezésrõl

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 Ka to na Ká roly mér nök ez re dest 2008. már ci us 15-ei 
ha tállyal dan dár tá bor nok ká ki ne ve zem.

Bu da pest, 2008. feb ru ár 22.

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

El len jegy zem:

Bu da pest, 2008. feb ru ár 29.

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

KEH ügy szám: IV-6/01143/2008.

A Köztársasági Elnök
85/2008. (III. 15.) KE

határozata

dandártábornoki kinevezésrõl

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 Su lyok Já nos ez re dest 2008. már ci us 15-ei ha tállyal
dan dár tá bor nok ká ki ne ve zem.

Bu da pest, 2008. feb ru ár 22.

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

El len jegy zem:

Bu da pest, 2008. feb ru ár 29.

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

KEH ügy szám: IV-6/01144/2008.

A Köztársasági Elnök
86/2008. (III. 15.) KE

határozata

dandártábornoki kinevezésrõl

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 Oláh Já nos ez re dest 2008. már ci us 15-ei ha tállyal
dan dár tá bor nok ká ki ne ve zem.

Bu da pest, 2008. feb ru ár 22.

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

El len jegy zem:

Bu da pest, 2008. feb ru ár 29.

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

KEH ügy szám: IV-6/01145/2008.
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A Kor mány ha tá ro za tai

A  Kormány
1016/2008. (III. 15.) Korm. 

ha tá ro za ta

 a Ma gyar Köz tár sa ság Ki vá ló Mû vé sze, 
a Ma gyar Köz tár sa ság Ér de mes Mû vé sze 

és a Ma gyar Köz tár sa ság Ba bér ko szo rú ja dí jak 
2008. 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 

Csen ge ry Ad ri en ne Liszt Fe renc-dí jas ope ra éne kes nek,
Ér de mes Mû vész nek,

Pé re li Zsu zsa Mun ká csy Mi hály-dí jas tex til mû vész nek, 
Ér de mes Mû vész nek, 

Sáry Lász ló Er kel-dí jas ze ne szer zõ nek, Ér de mes Mû -
vész nek,

Tóth Jó zsef  Ba lázs Bé la-dí jas fo tó mû vész nek, Ér de mes 
Mû vész nek,

Vég vá ri Ta más Já szai Ma ri-dí jas szín mû vész nek, Ér de -
mes Mû vész nek

 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG 
KIVÁLÓ MÛVÉSZE DÍJAT, 

Cso may Zsó fia Ybl Mik lós-dí jas bel sõ épí tész nek, 
Gál Ta más Liszt Fe renc-dí jas kar mes ter nek,
Goda Gá bor Ha ran go zó Gyu la-dí jas tán cos nak, ko -

reográfusnak,
Ka lo csai Zsu zsa Já szai Ma ri-dí jas szín mû vész-éne kes -

nek,
Má csai Pál Já szai Ma ri-dí jas szín mû vész nek, ren de zõ -

nek,
Mo há csi Já nos  Já szai Ma ri-dí jas ren de zõ nek,
Ro boz Ág nes ko re og rá fus nak, ba lett mes ter nek,
Ros kó Gá bor Mun ká csy Mi hály-dí jas fes tõ mû vész nek,
Szi lá gyi Len ke Ba logh Ru dolf-dí jas fo tó mû vész nek,
Ta kács Ka ta lin Já szai Ma ri-dí jas szín mû vész nek

MAGYAR KÖZTÁRSASÁG 
ÉRDEMES MÛVÉSZE DÍJAT, 

Bal la Zsó fia Jó zsef At ti la-dí jas köl tõ nek,
Kiss Anna Jó zsef At ti la-dí jas köl tõ nek

MAGYAR KÖZTÁRSASÁG 
BABÉRKOSZORÚJA DÍJAT

ado má nyoz.

Bu da pest, 2008. feb ru ár 13. 

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

A  Kormány
1017/2008. (III. 15.) Korm.

határozata

 a Már ci u si If jak Díj – a fi a tal ma gyar te het sé ge kért
2008. 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 

Dra go mán György író nak,
Gár di Ba lázs fo tó ri por ter nek, 
Gre csó Krisz ti án író nak,
Jung ha us Tí mea mû vé szet tör té nész nek,
Kol lár Gá bor ej tõ er nyõs törzs õr mes ter nek,
Láng An na má ria szín mû vész nek,
Mát rai Erik kép zõ mû vész nek,
Nagy Er vin szín mû vész nek,
Oláh Tzu mó Ár pád zon go ris tá nak,
Rá tai Dá ni el fel ta lá ló nak,
dr. Szán tó At ti la ku ta tó or vos nak,
Vár dai Ist ván gor don ka mû vész nek

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

Bu da pest, 2008. már ci us 5. 

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

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

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

MEGRENDELÕLAP
Meg ren de lem a

HATÁROZATOK TÁRA

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

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

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

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

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

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

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

fél év re: 13 230 Ft  áfá val.

Csek ket ké rek a be fi ze tés hez.

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

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

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

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

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

ÖNKORMÁNYZATOK KÖZLÖNYE

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

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

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

MEGRENDELÕLAP

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

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

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

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

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

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

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

Kel te zés: ………………………………………

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

a

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

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

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

Pél dá nyon ként meg vá sá rol ha tó a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Jo gi Köny ves bolt já ban (1085
Budapest, So mogyi B. u. 6. Tel./fax: 318-8411), va lamint a Budapest VII., Rá kóczi út 30. ( bejárat a
Dohány u. és Nyár u. sarkán) szám alat ti Közlöny Cent rumban (te l.: 321-5971, fax: 321-5275, e-ma il:
koz lony cent rum@mhk.hu), illetve meg ren del he tõ a ki adó ügy fél szol gá la tán (fax: 318-6668, 338-4746,
e-ma il: koz lony bolt@mhk.hu) vagy a www.mhk.hu/koz lony bolt in ter net cí men.

MEGRENDELÕLAP

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

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

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

Kel te zés: ………………………………………

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

MAGYAR HIVATALOS JOGSZABÁLYTÁR DVD

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

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

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

Éves elõ fi ze té si dí jak

Ön ál ló vál to zat 97 200 Ft + áfa �

5 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 171 600 Ft + áfa �

10 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 216 000 Ft + áfa �

25 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 351 000 Ft + áfa �

50 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 459 000 Ft + áfa �

100 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 780 000 Ft + áfa �

MEGRENDELÕLAP

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

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

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

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

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

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

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

                                        cég szerû aláírás
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A Magyar Közlönyt szerkeszti a Miniszterelnöki Hivatal, a Szerkesztõbizottság közremûködésével. A Szerkesztõbizottság
elnöke: dr. Petrétei József. A szerkesztésért felelõs: dr. Tordai Csaba. Budapest V., Kossuth tér 1–3.
Kiadja a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó. Felelõs kiadó: dr. Kodela László elnök-vezérigazgató.
Budapest VIII., Somogyi Béla u. 6., www.mhk.hu. Telefon: 266-9290.

Elõfizetésben megrendelhetõ a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadónál
Budapest VIII., Somogyi Béla u. 6., 1394 Budapest 62. Pf. 357, vagy faxon 318-6668.
Elõfizetésben terjeszti a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó a FÁMA Rt. közremûködésével.
Telefon: 235-4554, 317-9999, 266-9290/240, 241, 245 mellék.
Példányonként megvásárolható a Budapest VII., Rákóczi út 30. (bejárat a Dohány u. és Nyár u. sarkán) szám alatti Közlöny
Centrumban (tel.: 321-5971, fax: 321-5275, e-mail: kozlonycentrum@mhk.hu), illetve megrendelhetõ a kiadó ügyfélszolgálatán
(fax: 318-6668, 338-4746, e-mail: kozlonybolt@mhk.hu) vagy a www.mhk.hu/kozlonybolt internetcímen.
2008. évi éves elõfizetési díj: 121 212 Ft. Egy példány ára: 250 Ft 16 oldal terjedelemig, utána +8 oldalanként +215 Ft.
A kiadó az elõfizetési díj évközbeni emelésének jogát fenntartja.
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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.

Elõ fi ze tés ben meg ren del he tõ a Ma gyar Köz löny Lap- és Könyv ki adónál
Bu da pest VIII., So mo gyi Bé la u. 6., 1394 Bu da pest 62. Pf. 357, vagy fa xon 318-6668.
Elõ fi ze tés ben ter jesz ti a Ma gyar Köz löny Lap- és Könyv ki adó a FÁMA Rt. köz re mû kö dé sé vel.
Te le fon: 235-4554, 317-9999, 266-9290/240, 241, 245 mel lék.
Pél dá nyon ként meg vá sá rol ha tó a Bu da pest VII., Rá kó czi út 30. (be já rat a Do hány u. és Nyár u. sar kán) szám alat ti Köz löny
 Centrumban (tel.: 321-5971, fax: 321-5275, e-ma il: koz lony cent rum@mhk.hu), il let ve meg ren del he tõ a ki adó ügy fél szol gá la tán
(fax: 318-6668, 338-4746, e-ma il: koz lony bolt@mhk.hu) vagy a www.mhk.hu/koz lony bolt in ter net cí men.
2008. évi éves elõ fi ze té si díj: 121 212 Ft. Egy pél dány ára: 250 Ft 16 ol dal ter je de le mig, utá na +8 ol da lan ként +215 Ft.
A ki adó az elõ fi ze té si díj év köz be ni eme lé sé nek jo gát fenn tart ja.
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08.0816 – 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.




