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IX. Ha tá ro za tok Tá ra

A köz tár sa sá gi el nök 85/2009. (VIII. 20.) KE ha tá ro za ta
ki tün te tés ado má nyo zá sá ról

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 szó ló 1991. évi XXXI. tör vény 2. §
(1) bekezdése alap ján a mi nisz ter el nök elõ ter jesz té sé re

mi nisz ter el nök ként a rend szer vál tás bé kés vég hez vi te lé ben, va la mint az Eu ró pát ket té osz tó vas füg göny le bon tá sá ban
 játszott ki emel ke dõ sze re pé ért
Né meth Mik lós volt mi nisz ter el nök nek,
a rend szer vál to zás köz jo gi ke re tei meg te rem té sé ben ját szott ki emel ke dõ sze re pe, a Nem ze ti Ke rek asz tal tár gya lá so kon
 folytatott te vé keny sé ge, va la mint po li ti kai-köz éle ti mun kás sá ga el is me ré se ként
dr. Töl gyes sy Pé ter al kot mány jo gász nak, volt or szág gyû lé si kép vi se lõ nek, az MTA Po li ti ka tu do má nyi In té zet ku ta tó já nak a

  MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI ÉRDEMREND
nagy ke reszt je, pol gá ri ta go za ta;

po li ti kai-köz éle ti te vé keny sé ge, va la mint az or szág ér de ké ben az Eu ró pa Par la ment ben vég zett kép vi se lõi mun ká ja
el is me ré se ként
Kó sá né Ko vács Mag da volt mi nisz ter nek, volt eu ró pai par la men ti kép vi se lõ nek,
az Or szág gyû lés mun ká já nak meg szer ve zé sé ben, te vé keny sé gé nek do ku men tá lá sá ban, a tör vény al ko tás fo lya ma tá nak
sok ol da lú tá mo ga tá sá ban öt par la men ti cik lu son át vég zett pél da mu ta tó mun kás sá ga el is me ré se ként
dr. Sol tész Ist ván nak, a Ma gyar Or szág gyû lés Hi va ta la fõ tit ká rá nak a

  MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI ÉRDEMREND
kö zép ke reszt a csil lag gal, pol gá ri ta go za ta;

a ma gyar ság ér de ké ben vég zett te vé keny sé ge, a ma gyar nem ze tet szol gá ló élet út ja el is me ré se ként
Bocs kay T. Jó zsef nek, az Iga zolt Ma gyar Sza bad ság har co sok Vi lág szö vet sé ge el nö ké nek,
a kom mu ni ká ció tu do mány ha zai meg ala po zá sá ban, fej lesz té sé ben, mû ve lé sé ben vég zett sok ol da lú mun kás sá ga
el is me ré se ként
dr. Bu da Bé la or vos nak, pszi chi á ter nek, a Bu da pes ti Kom mu ni ká ci ós és Üz le ti Fõ is ko la nyu gal ma zott fõ is ko lai ta ná rá nak,
a Kom mu ni ká ci ós Ku ta tó in té zet ala pí tó igaz ga tó nak,
sport pá lya fu tá sa, va la mint a Ma gyar Olim pi ai Bi zott ság el nök sé gi tag ja ként vég zett te vé keny sé ge el is me ré se ként
dr. Csö tö nyi Pál Sán dor mes ter edzõ nek, a Ma gyar Olim pi ai Bi zott ság tag já nak, a Ma gyar Ököl ví vó Szö vet ség el nö ké nek,
az Eu ró pai Kon fö de rá ci ós Ököl ví vó Szö vet ség al el nö ké nek,
több év ti ze des hi va tá sa iránt el kö te le zett, pél da ér té kû ügy vé di, sok irá nyú, nem zet kö zi leg is szá mon tar tott szak mai-köz éle ti
te vé keny sé ge, a szak em ber-után pót lás biz to sí tá sa ér de ké ben vég zett oktatói tevékenysége elismeréseként
dr. Hor váth Je nõ ügy véd nek, a Ma gyar Ügy vé di Ka ma ra örö kös tisz te let be li el nö ké nek, c. egye te mi ta nár nak,
az ügyész sé gi szer ve zet ben vég zett több év ti ze des mun kás sá ga, ve ze tõi te vé keny sé ge elismeréseként
dr. Nagy Kál mán nak, a Deb re ce ni Fel lebb vi te li Fõ ügyész ség fel lebb vi te li fõ ügyé szé nek,
a ver seny jog te rü le tén vég zett mun kás sá gá ért, ve ze tõi te vé keny sé gé ért, több mint há rom év ti ze des köz szol gá la ta
elismeréseként
dr. Nagy Már tá nak, a Gaz da sá gi Ver seny hi va tal el nök he lyet te sé nek,
a Me zõ gaz da sá gi Szö vet ke zõk és Ter me lõk Or szá gos Szö vet sé ge el nö ke ként a ma gyar ag rár po li ti ka ala kí tá sá ban és
a ter melõi ér dek kép vi se let mû kö dé sé ben végzett tevékenysége elismeréseként
Nagy Ta más nak, a DP Hol ding el nök-ve zér igaz ga tó já nak, a Me zõ gaz da sá gi Szö vet ke zõk és Ter me lõk Or szá gos Szö vet sé ge
el nö ké nek, az EU Gaz da sá gi és Szo ci á lis Bizottsága tag já nak,
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az 1956-os for ra da lom és sza bad ság harc ku ta tá sá ban vég zett ki emel ke dõ sze re pé ért, a je len ko ri ma gyar tör té nel met
meg is mer te tõ for rás ér té kû mû ve i ért, az 1956-os In té zet nek a nem zet kö zi ku ta tó há ló zat egyik leg ma ga sabb in téz ménnyé
tör ténõ fejlesztése érdekében végzett munkásságáért
dr. Ra i ner M. Já nos tör té nész nek, az MTA dok to rá nak, a Ma gyar For ra da lom Tör té ne té nek Do ku men tá ci ós és Ku ta tó in té ze te
Köz ala pít vány (1956-os In té zet) fõ igaz ga tó já nak a

  MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI ÉRDEMREND
kö zép ke reszt je, pol gá ri ta go za ta;

kö zel há rom év ti ze des pénz ügy õri szol gá la ta, sok irá nyú szak mai-köz éle ti, va la mint ve ze tõi te vé keny sé ge elismeréseként
dr. Nagy Já nos pénz ügy õr al tá bor nagy nak, a Vám- és Pénz ügy õr ség or szá gos pa rancs no ká nak a

  MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI ÉRDEMREND
kö zép ke reszt je, ka to nai ta go za ta;

a ver seny jog te rü le tén vég zett kö zel két év ti ze des te vé keny sé ge el is me ré se ként
dr. Bo dó csi And rás nak, a Gaz da sá gi Ver seny hi va tal Ver seny ta ná csa tagjának,
a ma gyar tor na sport, a ma gyar olim pi ai moz ga lom ér de ké ben vég zett te vé keny sé ge, a sport tu do mány te rén el ért
ered mé nyei elismeréseként
dr. Bor bély At ti lá nak, a ne ve lés- és sport tu do mány kan di dá tu sá nak, a We ker le Sán dor Üz le ti Fõ is ko la rek to rá nak, a Ma gyar
Tor na Szö vet ség el nök he lyet te sé nek, a Magyar  Olim pi ai Bi zott ság tag já nak, a Ma gyar Olim pi ai Bi zott ság Fel ügye lõ
Bizottsága el nök he lyet te sé nek,
a köz le ke dés igaz ga tás szol gá la tá ban vég zett mun ká ja, a köz úti és vas úti köz le ke dés re vo nat ko zó jog anyag, va la mint a
gaz da sá gi éle tet érin tõ sza bá lyo zá sok jog har mo ni zá ci ó já ban, EU-kon form mó don tör té nõ új ra sza bá lyo zá sá ban vég zett
munkássága, vezetõi tevékenysége elismeréseként
dr. Bots Dé nes nek, a Köz le ke dé si, Hír köz lé si és Ener gia ügyi Mi nisz té ri um Jogi Fõ osz tá lya ve ze tõ jé nek,
az ügyész sé gi szer ve zet ben vég zett több év ti ze des mun kás sá ga, ve ze tõi te vé keny sé ge elismeréseként
dr. Cse cse rits Ist ván nak, a Pest Me gyei Fõ ügyész ség fõ ügyész-he lyet te sé nek,
dr. Ma jor Mag dol ná nak, a So mogy Me gyei Fõ ügyész ség fõ ügyész-he lyet te sé nek,
dr. Sza lai Ist ván nak, a Sza bolcs-Szat már-Be reg Me gyei Fõ ügyész ség fõ ügyész-he lyet te sé nek,
az egye te mi ok ta tás ban a kör nye zet vé de lem, a víz vé de lem és a ter mé szet vé de lem kö zép pont ba he lye zé sé vel
meg va ló sí tott „zöld” pa ra dig ma vál tás ér de ké ben vég zett sokoldalú munkássága elismeréseként
dr. Dublecz Károly agrármérnöknek, a mezõgazdasági tudomány kandidátusának, a Pannon Egyetem Georgikon Kar
egyetemi docensének, dékánnak,
több éves közigazgatási munkájáért, a befektetés-ösztönzésben végzett tevékenysége elismeréseként
dr. Garamhegyi Ábel miniszterelnöki tanácsadónak,
a magyarországi reneszánsz- és barokk-kutatásban végzett nemzetközileg is elismert tudományos munkássága
elismeréseként
dr. Jankovics Józsefnek, az irodalomtudomány kandidátusának, az MTA Irodalomtudományi Intézet igazgatóhelyettesének,
az igazságszolgáltatásban végzett több évtizedes munkája elismeréseként
dr. Kassainé dr. Ádám Olgának, a Békés Megyei Bíróság kollégiumvezetõjének,
dr. Muzsnayné dr. Luby Zsuzsannának, a Salgótarjáni Munkaügyi Bíróság elnökének,
a pénzügyi igazgatás – különösen az adóigazgatás – terén végzett három évtizedes munkássága, a pénzügyi-gazdasági
ellenõrzés fejlesztése érdekében végzett tevékenysége elismeréseként
dr. Kékesi Lászlónak, az Állami Számvevõszék fõtitkárhelyettesének, fõcsoportfõnöknek,
különbözõ ionnyaláb-analitikai módszerekben megtestesülõ kísérleti atom- és magfizikai eredmények nemzetközileg
elismert interdiszciplináris alkalmazásáért, az akadémiai kutatóintézetek és az egyetemi oktató- és kutatómunka közötti
együttmûködés megteremtése érdekében végzett munkásságáért
dr. Kiss Árpád Zoltánnak, a fizikai tudomány doktorának, az MTA Atommagkutató Intézet tudományos tanácsadójának,
a hazai genetikai kutatások nemzetközi elismertetése érdekében végzett tudományos tevékenysége elismeréseként
dr. Kiss Istvánnak, a biológiai tudomány doktorának, az MTA Szegedi Biológiai Központ Genetikai Intézet tudományos
tanácsadójának,

M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y • 2009. évi 117. szám 35013



több évtizedes gyógyító, szakmai-közéleti munkássága és intézményvezetõi tevékenysége elismeréseként
dr. Lakner Lászlónak, a Vas Megyei Markusovszky Lajos Általános, Rehabilitációs és Gyógyfürdõ Kórház, Egyetemi
Oktatókórház Zrt. elnök-vezérigazgató fõorvosának,
több évtizedes pszichológusi munkája, oktató-nevelõ, valamint publikációs és ismeretterjesztõ tevékenysége
elismeréseként
dr. Lux Elvira klinikai pszichológusnak,
több mint négy évtizedes közigazgatási tevékenysége elismeréseként
dr. Pataki Istvánnak, a Dél-alföldi Regionális Államigazgatási Hivatal Békéscsabai Kirendeltsége vezetõjének,
több évtizedes oktatói, tudományos munkássága elismeréseként, környezettervezési és arculattervezési programok
szervezéséért és irányításáért
Pohárnok Mihály ipari formatervezõnek, a Design Terminál Formatervezési Tájékoztató és Szolgáltató Kht. ügyvezetõ
igazgatójának,
a magyar statisztikai rendszer szervezeti és tartalmi megújításának irányításában végzett munkássága elismeréseként
dr. Pukli Péternek, a közgazdaságtudomány kandidátusának, a Központi Statisztikai Hivatal elnökének,
közel öt évtizedes, a fizikai-kémia tudományterületén végzett határainkon túl is számon tartott kimagasló kutatói és oktatói
tevékenysége, valamint szakmai életútja elismeréseként
dr. Rockenbauer Antalnak, a kémiai tudomány doktorának, az MTA Kémiai Kutatóközpont Szerkezeti Kémiai Intézete
tudományos tanácsadójának,
az agrárium területén végzett több mint négy évtizedes munkássága elismeréseként
dr. Szöllõsi Endrének, a Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium Agrárszabályozási Fõosztálya vezetõjének,
a számítógépes mérnöki alkalmazások, a numerikus modellezés témakörében és a mesterséges intelligencia módszereinek
a mechanikai technológiákban történõ alkalmazásában végzett nemzetközileg is elismert kutatásaiért, oktatói
tevékenységéért
dr. Tisza Miklósnak, a mûszaki tudomány doktorának, a Miskolci Egyetem tanszékvezetõ egyetemi tanárának,
több évtizedes gyógyító, iskolateremtõ tudományos, tudományszervezõi és oktatói munkássága elismeréseként
dr. Tóth Csabának, az orvostudomány doktorának, a Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum Általános
Orvostudományi Kar Urológiai Klinika szakmai igazgatójának, egyetemi tanárnak,
a magyar Mount Everest Expedíció tagjaként elért világraszóló sikere elismeréseként
Ugyan Anita hegymászónak,
a nagyenergiájú kísérleti részecskefizika területén nemzetközileg is jelentõs elismertséggel bíró tudományos kutatói, oktatói 
munkássága elismeréseként
dr. Vesztergombi Györgynek, a fizikai tudomány doktorának, az MTA KFKI RMKI Részecskefizikai Fõosztály tudományos
tanácsadójának, egyetemi tanárnak,
méltán népszerû mûvészi életútja elismeréseként
Zentai Anna Jászai Mari-díjas színmûvésznek, a Budapesti Operettszínház Örökös Tagjának, Érdemes Mûvésznek a

  MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI ÉRDEMREND
tisztikeresztje, polgári tagozata;

a közigazgatás fejlesztése, az önkormányzati munka hatékonyságának növelése érdekében végzett öt évtizedes munkája,
példaértékû életútja elismeréseként
Alaxai Lászlóné Gyurkovics Rózsának, a Budapest Fõváros XIII. kerületi Egészségügyi Szolgálat Nkft. Felügyelõ Bizottsága
elnökének,
sportpályafutása és az utánpótlás nevelés érdekében végzett edzõi tevékenysége elismeréseként
Badari Tibor György európa bajnok ökölvívónak, nyugalmazott edzõnek,
városfejlesztési tevékenysége, valamint a kistérségi átszervezés és fejlesztés érdekében végzett munkája elismeréseként
Balla Jánosnénak, Nyírbátor város polgármesterének,
a társadalombiztosítás területén végzett három évtizedes munkássága elismeréseként
Bodolainé Szabó Magdolnának, az Észak-magyarországi Regionális Nyugdíjbiztosítási Igazgatóság igazgatójának,
a földtani kutatásban több mint négy évtizeden keresztül végzett munkájáért, intézetvezetõi tevékenységéért, a Föld
Bolygó Nemzetközi Éve szellemiségének hatékony terjesztéséért
dr. Brezsnyánszky Károlynak, a Magyar Állami Földtani Intézet nyugalmazott igazgatójának, tudományos fõmunkatársnak,
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több évtizedes városfejlesztési tevékenysége elismeréseként
Csermelyi András építészmérnöknek, Szombathely volt alpolgármesterének, önkormányzati képviselõnek,
sokoldalú publicisztikai és újságírói tevékenysége elismeréseként
Fábián György újságírónak, a Kisalföld c. napilap Központi Mellékletszerkesztõség vezetõjének,
az egészségügyi finanszírozás fejlesztéséért, szabályainak folyamatos korszerûsítéséért végzett munkája, közel négy
évtizedes közszolgálata elismeréseként
Fejes Lászlónak, a Pénzügyminisztérium Társadalmi Közkiadások Fõosztálya fõosztályvezetõ-helyettesének,
a rendészet, a rendvédelem és az államigazgatás kapcsolatának korszerûsítése terén végzett tudományos munkássága,
oktatói tevékenysége elismeréseként
dr. Finszter Gézának, az MTA doktorának, az Országos Kriminológiai Intézet osztályvezetõjének, tudományos
fõmunkatársnak,
a magyar zenemûvészet és zenekultúra megismertetése és népszerûsítése érdekében végzett tevékenysége,
elõadómûvészi és oktatói munkássága elismeréseként
Fráter László csellómûvésznek, a Mexikói Állami Konzervatórium fõigazgatójának,
a magyar birkózó sportban elért eredményei, valamint mesteredzõi tevékenysége elismeréseként
Gurics György nyugalmazott mesteredzõnek, birkózónak,
az igazságszolgáltatásban végzett több évtizedes munkája elismeréseként
Hajnal Lászlóné dr.-nak, a Pest Megyei Bíróság bírájának,
dr. Horváth Károlynénak, a Nagykanizsai Városi Bíróság bírájának,
Kovácsné dr. Molnár Jolánnak, a Kecskeméti Városi Bíróság bírájának,
Szabóné dr. Szentmiklóssy Eleonórának, a Debreceni Ítélõtábla bírájának,
dr. Zámbó Ágnesnek, a Baranya Megyei Bíróság kollégiumvezetõ-helyettesének,
a pénzügyi ellenõrzés területén végzett tevékenysége elismeréseként
dr. Hegedûsné dr. Dani Erikának, a Kormányzati Ellenõrzési Hivatal elnökhelyettesének,
a vendéglátás és a turizmus érdekében végzett két évtizedes munkája, szakmai-közéleti tevékenysége elismeréseként
Hülvely István Györgynek, a Hunguest Hotels Szállodaipari Zrt. vezérigazgatójának,
több mint négy évtizedes kiemelkedõ, sokoldalú karitatív munkássága elismeréseként
dr. Kató Ernõnek, a Baptista Szeretetszolgálat Alapítvány fejlesztési igazgatójának,
több évtizedes közszolgálati tevékenységéért, az Országgyûlés tájékoztatási rendszerének kialakításáért és vezetéséért
Kilin Józsefnének, a Magyar Országgyûlés Hivatala Fõtitkárság Tájékoztatási Fõosztálya vezetõjének,
az elmúlt évtizedek legnagyobb sportberuházása megvalósítása érdekében végzett tevékenysége elismeréseként
Kisteleki István Vilmosnak, a Magyar Labdarúgó Szövetség elnökének, az Aréna Magyarország Kft. igazgatójának,
az idegenforgalom, a vendéglátás terén végzett sokoldalú vezetõi munkássága, a szállodaipar érdekében végzett
szakmai-közéleti tevékenysége elismeréseként
Kopócsy Andreának, a K + K Hotel Opera igazgatójának, a Magyar Szállodaszövetség elnökének,
több évtizedes, a szállodaiparban végzett munkája, szakmai-közéleti tevékenysége elismeréseként
Kõszegváry Ferencnek, a Danubius Hotels Központ vezérigazgató-helyettesének,
Gyõr város érdekében végzett sokoldalú tevékenysége elismeréseként
dr. Kun Andrásnak, Gyõr önkormányzati képviselõjének,
az ügyészségi szervezetben végzett több évtizedes munkássága, vezetõi tevékenysége elismeréseként
dr. Máriánné dr. Molnár Máriának, a Hajdú-Bihar Megyei Fõügyészség csoportvezetõ ügyészének,
dr. Miks Antalnak, a Legfõbb Ügyészség fõosztályvezetõ ügyészének,
dr. Molnár Melániának, a Karcagi Városi Ügyészség vezetõ ügyészének,
dr. Nagy Gézának, a Legfõbb Ügyészség ügyészének,
Szokoly Sándorné dr.-nak, a Körmendi Városi Ügyészség vezetõ ügyészének,
dr. Zsíros Zsoltnak, a Miskolci Városi Ügyészség vezetõ ügyészének,
a légköri elektromos paraméterek és a rádióhullámok ionoszférikus-abszorpció mérésének kidolgozásáért, a légköri
elektromos potenciálgradiens napi, éves és hosszú periódusú változásainak elemzéséért, a légköri elektromos és
extraterresztrikus paraméterek kapcsolatának vizsgálatáért és a geomágneses utóhatás nap-földfizikai összefüggéseinek
tanulmányozásáért
dr. Märcz Ferencnek, a mûszaki tudomány kandidátusának, az MTA Geodéziai és Geofizikai Kutatóintézet ny. tudományos
fõmunkatársának, senior kutatónak,
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a modern halkórtan tudományának magyarországi megteremtéséért, a parazitológia területén végzett nemzetközileg is
elismert tudományos kutatói munkásságáért
dr. Molnár Kálmánnak, az állatorvos-tudomány doktorának, az MTA Állatorvos-tudományi Kutatóintézete nyugalmazott
szaktanácsadójának,
a földtudomány területén végzett több évtizedes tudományos kutatói, oktatói és tudományszervezõ munkássága, valamint 
az MTA Földtudományok Osztálya tudományos titkáraként végzett tevékenysége elismeréseként
dr. Nagy Bélának, a földtudomány doktorának, a Magyar Tudományos Akadémia Titkársága tudományos titkárának,
osztályvezetõnek,
tudományszervezõi munkájáért, elsõsorban az MTA Fizikai Tudományok Osztályának tudományos titkáraként végzett
tevékenysége elismeréseként
Neményi Mártának, a Magyar Tudományos Akadémia Titkársága osztályvezetõjének,
az egészségügyben több mint három évtizeden keresztül végzett eredményes gyógyítói munkája, vezetõi tevékenysége
elismeréseként
dr. Nyári Ildikónak, az ajkai Magyar Imre Kórház fõigazgatójának,
városfejlesztõi munkája, másfél évtizedes polgármesteri tevékenysége elismeréseként
Ormai Istvánnak, Nagyatád város polgármesterének,
Komló város és térsége lakóinak közmûvelõdése, oktatása érdekében végzett több évtizedes sokoldalú vezetõi, közéleti,
helytörténeti kutatói munkássága elismeréseként
Páll Lajosnak, a komlói Városi Mûvelõdési Központ ny. igazgatójának,
a rovartan területén végzett tudományos, oktató és kutató tevékenységéért, valamint a felsõoktatási tehetséggondozás,
ezen belül különösen a tudományos diákköri mozgalom több évtizedes támogatásáért
dr. Pénzes Bélának, a mezõgazdasági tudomány kandidátusának, a Budapesti Corvinus Egyetem Kertészettudományi Kar
Rovartani Tanszék tanszékvezetõ egyetemi docensének,
a pénzügyi-gazdasági ellenõrzés fejlesztésében végzett tevékenysége elismeréseként
dr. Podonyi Lászlónak, az Állami Számvevõszék Államháztartás Központi Szintjét Ellenõrzõ Igazgatóság
igazgatóhelyettesének,
a közúti közlekedés korszerûsítése érdekében végzett sokoldalú vezetõi, szolgáltatásfejlesztõi munkája, szakmai-közéleti
tevékenysége elismeréseként
Pócza Mihálynak, a Kisalföld Volán Zrt. vezérigazgatójának, c. egyetemi tanárnak,
az agrárigazgatásban a humánerõforrás-fejlesztés területén végzett több mint negyedszázados tevékenysége
elismeréseként
Rácz Péternek, a Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium Humánpolitikai és Igazgatási Fõosztálya
osztályvezetõjének,
eredményes közszolgálati tevékenysége elismeréseként
Rétiné Tóth Évának, a Miniszterelnöki Hivatal Társadalompolitikai Miniszteri Titkárság szakmai tanácsadójának,
a XIX. és a XX. századi angol és amerikai irodalom kutatásában elért nemzetközileg is számon tartott eredményeiért, oktatói,
szakmai-közéleti tevékenysége elismeréseként
dr. Sarbu Aladárnak, az irodalomtudomány doktorának, irodalomtörténésznek, az Eötvös Loránd Tudományegyetem
Bölcsészettudományi Kar Angol–Amerikai Intézet Anglisztika Tanszék egyetemi tanárának,
az önkormányzatok érdekében végzett több évtizedes tevékenysége elismeréseként, az EU Régiók Bizottságában a magyar
tagozat elnöki feladatainak, valamint az önkormányzati szövetségben végzett tagozatvezetõi teendõinek ellátásáért
dr. Sértõ-Radics Istvánnak, Uszka község polgármesterének,
a magyar jégkorong sportág népszerûsítése érdekében végzett tevékenysége elismeréseként
Studniczky Ferencnek, az OTP Egészségpénztár ügyvezetõ igazgatójának, a Magyar Jégsport Szövetség fõtitkárának,
az egészségügyben végzett sokirányú, több évtizedes munkássága elismeréseként
dr. Szabó Máriának, az ÁNTSZ Észak-magyarországi Regionális Intézet Miskolci Kistérség nyugalmazott tisztifõorvosának,
az okmányirodai rendszer kialakítása, a nagy országos nyilvántartási rendszerek megújítása, korszerû jogi-igazgatási
feltételrendszerének biztosítása érdekében végzett munkássága elismeréseként
dr. Szalay Lászlónak, a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala hatósági elnökhelyettesének,
nemzetközileg is elismert négy évtizedes mûvészi pályája és oktatói tevékenysége elismeréseként
Szenthelyi Judit zongoramûvésznek, a Liszt Ferenc Zenemûvészeti Egyetem egyetemi docensének,
több évtizedes közszolgálati tevékenysége, a vendéglátás és a turizmus terén végzett munkája elismeréseként
Szigeti Istvánnak, a HUMAN-JÖVÕ 2000 Egészségmegõrzõ és Oktatási Nonprofit Kft. ügyvezetõ igazgatójának,
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Komló város és térsége gazdasági életében végzett sokoldalú munkássága, vezetõi, szakmai-közéleti tevékenysége
elismeréseként
Szûcs Istvánnak, a Carbon Könnyûipari Vállalat nyugalmazott vezérigazgatójának,
több évtizedes ügyvédi, szakmai-közéleti tevékenysége elismeréseként
dr. Tillmann Lajos ügyvédnek,
kiemelkedõ szakmai, szakértõi tevékenysége és vezetõi munkája elismeréseként
Vágó Lászlónak, az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium Igazságügyi Szakértõi és Kutató Intézetek Debreceni Intézete
igazgatójának,
több mint három évtizedes közigazgatási tevékenysége elismeréseként
dr. Varga Tibornak, a Zala Megyei Közigazgatási Hivatal Törvényességi Ellenõrzési Fõosztály nyugalmazott vezetõjének,
a gyermek- és újszülött sebészet területén végzett több évtizedes gyógyító, kutató és az orvos utánpótlás biztosítása
érdekében végzett oktató-nevelõ munkája elismeréseként
dr. Verebély Tibornak, az orvostudomány kandidátusának, a Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Kar
I. sz. Gyermekgyógyászati Klinika egyetemi tanárának,
a Stollwerck, a Délhús és a Buszesz Élelmiszeripari Zrt. vezérigazgatójaként végzett munkája, szakmai-közéleti tevékenysége
elismeréseként
dr. Zentai Lászlónak, a közgazdaságtudomány doktorának, a Buszesz Élelmiszeripari Zrt. vezérigazgatójának,
több mint két évtizedes sokoldalú igazságügyi tevékenysége elismeréseként
dr. Zsámberger Csabának, az Országos Igazságszolgáltatási Tanács Hivatala beosztott bírájának, osztályvezetõnek a

  MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI ÉRDEMREND
lovagkeresztje, polgári tagozata;

a rendõrség állományában huzamosabb idõn keresztül végzett szakmai és vezetõi munkája elismeréseként
dr. Kiszely Pál büntetés-végrehajtási dandártábornoknak, a Szegedi Fegyház és Börtön parancsnokának a

  MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI ÉRDEMREND
lovagkeresztje, katonai tagozata

kitüntetést adományozom.

Sólyom László s. k.,
köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Bajnai Gordon s. k.,
miniszterelnök

KEH ügyszám: VIII-1/03065/2009.
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A köztársasági elnök 86/2009. (VIII. 20.) KE határozata
kitüntetés adományozásáról

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

több évtizedes tudományos munkássága, korszakalkotó jelentõségû irodalomszervezõ és nemzedéknevelõ oktatói
tevékenysége, életpályája elismeréseként
dr. Ilia Mihály Széchenyi-díjas irodalomtörténésznek, az irodalomtudomány kandidátusának a

  MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI ÉRDEMREND
középkereszt a csillaggal, polgári tagozata;

az igazságszolgáltatásban végzett több mint négy évtizedes bírósági munkája elismeréseként
dr. Baranyai Jánosnak, a Legfelsõbb Bíróság nyugalmazott tanácselnökének,
több évtizedes ügyvédi, kamarai tisztségviselõi, szakmai-közéleti tevékenysége, a büntetõjog terén végzett oktatói
munkássága elismeréseként
dr. Bárándy Péter ügyvédnek, volt igazságügy-miniszternek,
a honvédelem, valamint a biztonságpolitika és a védelempolitika terén végzett munkássága elismeréseként
dr. Gyarmati Istvánnak, a Honvédelmi Minisztérium Oktatási és Tudományos Tanácsa elnökének,
az igazságszolgáltatásban végzett öt évtizedes munkája elismeréseként
dr. Murányi Katalinnak, a Legfelsõbb Bíróság kollégiumvezetõ-helyettesének,
az oktatásfejlesztés, a felsõoktatási akkreditáció, a minõségbiztosítás terén végzett oktatói, kutatói és tudományos
munkássága elismeréseként
Páczelt Istvánnak, az MTA rendes tagjának, a Miskolci Egyetem Gépészmérnök és Informatikai Kar Mechanikai Tanszék
Széchenyi-díjas egyetemi tanárának a

  MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI ÉRDEMREND
középkeresztje, polgári tagozata;

sokoldalú mûvészi munkássága, zeneszerzõi életmûve elismeréseként
Aldobolyi Nagy György zeneszerzõnek,
az igazságszolgáltatásban végzett több mint három évtizedes munkája elismeréseként
dr. Bella Máriának, a Legfelsõbb Bíróság bírájának,
nagy népszerûségnek örvendõ elõadómûvésznek, sokoldalú zeneszerzõi tevékenysége elismeréseként
Bergendy István zeneszerzõnek, elõadómûvésznek,
az igazságszolgáltatásban végzett több mint négy évtizedes munkája elismeréseként
dr. Bodóczky Lászlónak, a Bács-Kiskun Megyei Bíróság ny. elnökének,
az éremmûvészet és a kisplasztika terén végzett, határainkon túl is számon tartott alkotásaiért, mûvészetoktatói
tevékenységéért
Cséri Lajos szobrászmûvésznek,
a Szabadtéri Néprajzi Múzeum hazai és európai viszonylatban egyedülálló tudományos, muzeológiai és infrastrukturális
fejlesztéséért, állandó és idõszaki kiállításainak megvalósításáért, az élõ, közönségbarát múzeum megteremtése érdekében
végzett munkásságáért
dr. Cseri Miklós néprajzkutató-múzeológusnak, a Szentendrei Szabadtéri Néprajzi Múzeum fõigazgatójának,
beosztásában huzamos idõn át kiemelkedõen végzett eredményes munkája elismeréseként
Ignéczi András nyugállományú dandártábornoknak, a Honvédelmi Minisztérium Miniszteri Titkárság vezetõjének,
mûvészi életpályája elismeréseként
Horkai János Jászai Mari-díjas színmûvésznek, a Nemzeti Színház Örökös Tagjának, Érdemes Mûvésznek,
több évtizedes oktatói, tudományos, tudományszervezõi, a kutatói utánpótlás-nevelésben, az egyetem doktori képzésének
irányításában végzett munkássága elismeréseként
dr. Husvéth Ferencnek, a mezõgazdasági tudomány doktorának, a Pannon Egyetem rektorhelyettesének, a Georgikon Kar
tanszékvezetõ egyetemi tanárának,
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szakmai életútja, egyetemi oktatói, tudományos kutatói és tudományszervezési tevékenysége, valamint a statisztikai kultúra
fejlesztése érdekében végzett munkássága elismeréseként
dr. Kerékgyártó Györgynének, a közgazdaságtudomány kandidátusának, a Budapesti Corvinus Egyetem
Közgazdaságtudományi Kar egyetemi tanárának,
az igazságszolgáltatásban végzett több évtizedes munkája elismeréseként
dr. Nikula Valériának, a Szegedi Ítélõtábla bírájának,
Pálné dr. Mikola Júliának, a Fõvárosi Ítélõtábla tanácselnökének, legfelsõbb bírósági bírónak,
dr. Pongrácz Eszternek, a Fõvárosi Bíróság tanácselnökének,
dr. Sebestény Tamásnak, a Somogy Megyei Bíróság tanácselnökének,
a magyar villamosenergia-iparban betöltött, több évtizedes vezetõi-szervezõi tevékenységéért, a magyarországi átviteli
hálózat fejlesztése, biztonságos üzemeltetése terén végzett felelõsségteljes munkája elismeréseként
Tari Gábornak, a Magyar Villamosenergia-ipari Átviteli Rendszerirányító Zrt. vezérigazgatójának,
a hazai és az Európai Uniós szociális párbeszéd fejlesztése és a vállalkozások érdekképviseleti rendszerének kialakításában
végzett munkássága, szakmai-közéleti tevékenysége elismeréseként
dr. Vadász Péternek, a Munkaadók és Gyáriparosok Országos Szövetsége társelnökének,
az építészet, a városépítészet kutatása, mûvelése és oktatása terén végzett munkássága elismeréseként
dr. Winkler Gábornak, az MTA doktorának, a gyõri Széchenyi István Egyetem egyetemi tanárának,
a távoktatási hálózat didaktikai és gazdasági alapjainak megteremtésében, a határon túli magyar lakta közösségek
informatikai képzése érdekében végzett tevékenysége elismeréseként
dr. Zárda Saroltának, a közgazdaságtudomány kandidátusának, a Gábor Dénes Fõiskola rektorának, a Számalk Zrt.
vezérigazgatójának a

  MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI ÉRDEMREND
tisztikeresztje, polgári tagozata;

az életútja, a független Magyarország érdekében végzett munkássága elismeréseként
Sebõk János István nyugállományú vezérõrnagynak, volt országgyûlési képviselõnek a

  MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI ÉRDEMREND
tisztikeresztje, katonai tagozata;

színházi- és filmszerepekben egyaránt emlékezetes alakítást nyújtó mûvészi tevékenysége elismeréseként
Andai Györgyinek, a Budapesti Kamaraszínház Kht. Jászai Mari-díjas színmûvészének,
a magyar villamosenergia-iparágban végzett több évtizedes szakértõi és vezetõi-szervezõi tevékenységéért, továbbá a
közüzemi villamosenergia kereskedelem megszervezéséért és sikeres mûködtetéséért
dr. Barócsi Zoltánnak, az MVM Trade Villamosenergia Kereskedelmi Zrt. igazgatójának, az igazgatóság tagjának,
a Honvédségi Dolgozók Szakszervezete vezetõjeként huzamos idõn át végzett érdekvédõ tevékenysége elismeréseként
Breuer Lászlónak, a Honvédségi Dolgozók Szakszervezete vezetõ titkárának
beosztásában huzamos idõn át kiemelkedõen végzett eredményes munkája elismeréseként
dr. Dankó Istvánnak, a Honvédelmi Minisztérium Jogi Fõosztálya fõosztályvezetõ-helyettesének,
több évtizedes, nemzetközileg is számon tartott zenepedagógiai munkássága, a vonós hangszeres tárgyak – különösen
a hegedû – tantervének megreformálása érdekében végzett tevékenysége elismeréseként
Dénes László Apáczai Csere János-díjas zenepedagógusnak, a Liszt Ferenc Zenemûvészeti Egyetem Gyakorló Iskolája
nyugalmazott tanszékvezetõ fõiskolai docensének,
zeneszerzõi – különösen a kamarazene és a kórusmûvek terén maradandót alkotó – életmûve elismeréseként
Dobos Kálmán Erkel Ferenc-díjas zeneszerzõnek, szakírónak,
a környezetvédelem területén végzett vezetõi, szakmai-közéleti tevékenysége elismeréseként
Galli Miklósnak, a Dunapack Papír és Csomagolóanyag Rt. elnök-vezérigazgatójának,
a magyarországi villamosenergia-ipar uniós normáknak megfelelõ átalakításában és az árampiaci nyitás szabályozási
környezetének létrehozásában végzett munkássága, több évtizedes oktatói, vezetõi munkája elismeréseként
dr. Gerse Károlynak, a Magyar Villamos Mûvek Zrt. törzskari vezérigazgató-helyettesének,
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az egészségügyi és szociális ellátás folyamatos fejlesztése érdekében végzett több mint négy évtizedes gyógyító és közéleti
tevékenysége elismeréseként
dr. Grósz Györgynek, Budapest Fõváros XIII. kerületi Önkormányzat nyugalmazott gyermekorvosának,
több mint három évtizedes sokoldalú közmûvelõdési tevékenysége, szerkesztõi, közéleti munkája elismeréseként
Jellinek Jánosnak, a hatvani Városi Mûvelõdési Központ és Könyvtár igazgatójának,
a magyar fûszerpaprika-nemesítés területén elért világszínvonalú eredményeiért, négy évtizedes munkássága, publikációs
tevékenysége elismeréseként
dr. Kapitány Józsefnek, a növénytermesztési és kertészeti tudomány kandidátusának, a Fûszerpaprika Kutató-Fejlesztõ Kht.
ügyvezetõ igazgatójának,
az igazságszolgáltatásban végzett több évtizedes munkája elismeréseként
dr. Kemény Éva Zsuzsannának, a Fõvárosi Bíróság bírájának,
a magyar zenetudomány és zenei ismeretterjesztés területén végzett tevékenységéért, az Új Zenei Újság c. magazin
szerkesztéséért és vezetéséért
Kovács Sándor Erkel Ferenc-díjas zenetörténésznek, a Liszt Ferenc Zenemûvészeti Egyetem tanszékvezetõ egyetemi
tanárának
a gépjármû-közlekedésre alkalmas, korszerû közúthálózat kiépítésének megszervezésében, a modern közútüzemi
szakszolgálat kialakításában, a magyar közlekedésügy és a nemzetközi szakmai szervezetek kapcsolatainak
korszerûsítésében végzett öt évtizedes munkássága elismeréseként
Kozma Lászlónak, az Útgazdálkodási és Koordinációs Igazgatóság nyugalmazott igazgatójának,
az igazságszolgáltatásban végzett több évtizedes munkája elismeréseként
dr. Kövér Lászlónénak, a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Bíróság bírájának,
dr. Sömjéni Évának, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bíróság bírájának,
dr. Szabó Andrásnak, a Csongrád Megyei Bíróság bírájának,
dr. Tóth Zoltánné dr. Nagy Máriának, a Ceglédi Városi Bíróság elnökhelyettesének,
a közigazgatás- és alkotmányjog területén végzett több mint három évtizedes tudományos kutatói és oktatói munkássága
elismeréseként
dr. Lövétei Istvánnak, a Budapesti Corvinus Egyetem Közigazgatástudományi Kar fõiskolai docensének,
a magyar katonai felsõoktatásban huzamos idõn át végzett kiemelkedõ munkája, tudományos-közéleti tevékenysége
elismeréseként
dr. Malomsoki Józsefnek, a hadtudomány kandidátusának, a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Kossuth Lajos
Hadtudományi Kar Társadalomtudományi Intézet, Szociológia-Pszichológia és Pedagógia Tanszék Szociológia szakcsoport
egyetemi tanárának,
az agrárgazdaságtan és üzemszervezés terén végzett sokoldalú publikációs, oktatói, tudományos munkássága, vezetõi
tevékenysége elismeréseként
dr. Nábrádi Andrásnak, a közgazdaságtudomány kandidátusának, a Debreceni Egyetem Agrár- és Mûszaki Tudományok
Centruma Agrárgazdasági és Vidékfejlesztési Kar dékánjának, tanszékvezetõ egyetemi tanárnak,
a könyvtárügy területén végzett sokoldalú, fejlesztõ, irányító és vezetõi tevékenysége elismeréseként
Nagy Annának, a Fõvárosi Szabó Ervin Könyvtár igazgatójának, 
a regionális tudomány terén végzett több évtizedes tudományos, kutatói munkássága, oktatói, vezetõi, szakmai-közéleti
tevékenysége elismeréseként
dr. Rechnitzer Jánosnak, a földrajztudomány doktorának, a Széchenyi István Egyetem rektorhelyettesének, egyetemi
tanárnak,
a közlekedéstudományi kutatások feltételei megteremtése, eredményeinek nemzetközi elismertetése érdekében végzett
sokoldalú vezetõi munkássága, szakmai-közéleti tevékenysége elismeréseként
dr. Ruppert Lászlónak, a Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. ügyvezetõ igazgatójának,
több évtizedes ügyvédi, oktatói, kamarai-tisztségviselõi, szakmai-közéleti tevékenysége elismeréseként
dr. Sulyok Miklós ügyvédnek,
több évtizedes koreográfusi és mûvészetpedagógiai tevékenysége, határainkon túl is számon tartott életpályája
elismeréseként
Szirmai Béla Erkel Ferenc-díjas koreográfusnak, a Talentum Táncmûvészeti Szakközépiskola szakmai igazgatójának,
a pedagógusképzést, a neveléstudományt gazdagító életútja elismeréseként
dr. Szörényi Józsefnek, a Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképzõ Kar nyugalmazott fõiskolai tanárának,
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a középkor kutatása terén végzett több mint fél évszázados tudományos, kutatói és oktatói munkássága elismeréseként
dr. Sz. Jónás Ilona történésznek, az Eötvös Loránd Tudományegyetem professor emeritusának,
több évtizedes, nemzetközileg is számon tartott tudományos, kutatói munkássága, oktatói és vezetõi tevékenysége
elismeréseként
dr. Tóth Bálintnak, a matematikai tudomány doktorának, a Budapesti Mûszaki és Gazdaságtudományi Egyetem TTK
tanszékvezetõ egyetemi tanárának, a Matematikai Intézet igazgatójának,
több mint három évtizedes oktatói, vezetõi munkássága, tudományos-közéleti tevékenysége elismeréseként
dr. Valcsicsák Imrének, a Rendõrtiszti Fõiskola tanszékvezetõ fõiskolai tanárának,
négy évtizedes, az örökségvédelemben végzett sokirányú munkássága elismeréseként
dr. Valter Ilona régésznek, a történettudomány kandidátusának a

  MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI ÉRDEMREND
lovagkeresztje, polgári tagozata;

beosztásában huzamos idõn át kiemelkedõen végzett eredményes munkája elismeréseként
Hagymási András ezredesnek, a Magyar Köztársaság Katonai Biztonsági Hivatal igazgatójának,
dr. Mózes Zoltán ezredesnek, a Debreceni Katonai Ügyészség vezetõjének,
a rendõrség állományában huzamosabb idõn keresztül végzett szakmai és vezetõi munkája elismeréseként
Farkas József rendõr ezredesnek, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rendõr-fõkapitányság rendészeti igazgatójának,
Lasancz Zoltán rendõr ezredesnek, a Fejér Megyei Rendõr-fõkapitányság bûnügyi igazgatójának,
Turóczi Bálint rendõr ezredesnek, a Komárom-Esztergom Megyei Rendõr-fõkapitányság rendészeti igazgatójának a

  MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI ÉRDEMREND
lovagkeresztje, katonai tagozata

kitüntetést adományozom.

Sólyom László s. k.,
köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Bajnai Gordon s. k.,
miniszterelnök

KEH ügyszám: VIII-1/03002/2009.
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A köztársasági elnök 87/2009. (VIII. 20.) KE határozata
kitüntetés adományozásáról

Az Alkotmány 30/A.  § (1) bekezdése j) pontja, valamint a Magyar Köztársaság kitüntetéseirõl  szóló 1991. évi XXXI. törvény 2.  §
(1) bekezdése alapján a Miniszterelnöki Hivatalt vezetõ miniszter elõ ter jesz tésére

a magyar–cseh kapcsolatok erõsítése, a közép-európai együttmûködés segítése, az emberi és kisebbségi jogok védelme,
a demokratikus átalakulás és az európai integráció elmélyítése érdekében végzett kimagasló tevékenysége elismeréseként
Karel Schwarzenberg-nek, a Cseh Köztársaság volt külügyminiszterének a

  MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI ÉRDEMREND
középkeresztje a csillaggal, polgári tagozata;

a magyar–portugál gazdasági és kulturális kapcsolatok fejlesztése érdekében, valamint a Portugál–Magyar Kereskedelmi
Kamara megalapításában és vezetésében végzett kiemelkedõ tevékenysége elismeréseként
László Hubay Cebrian-nak, a Portugál–Magyar Kereskedelmi Kamara elnökének, a Zon Multimedia Zrt. igazgatótanács
tagjának,
a japán–magyar kapcsolatok fejlesztése érdekében végzett több évtizedes tudományos és szervezõ munkája
elismeréseként
Minamizuka Shingo-nak, a Hosei Egyetem Nemzetközi Kapcsolatok Kara professzorának,
a kárpátaljai magyarság és az anyaország közötti kapcsolatok ápolásáért, a nemzeti és nemzeti kisebbségek jogainak
védelme érdekében végzett tevékenysége elismeréseként
dr. Tóth Mihálynak, a jogtudomány kandidátusának, kisebbségi politikusnak, az Ukrán Nemzeti Tudományos Akadémia
Korecky Állam- és Jogtudományi Intézete tudományos fõmunkatársának a

  MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI ÉRDEMREND
tisztikeresztje, polgári tagozata;

a magyar–ukrán kétoldalú kapcsolatok fejlesztése, a Vereckei Magyar Honfoglalási Emlékmû létrehozása érdekében végzett
tevékenysége elismeréseként
Havasi Oleg Aladárovics-nak, a Kárpátaljai Megyei Állami Közigazgatási Hivatal (Ungvár) elnökének a

  MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI ÉRDEMREND
lovagkeresztje, polgári tagozata

kitüntetést adományozom.

Sólyom László s. k.,
köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Bajnai Gordon s. k.,
miniszterelnök

KEH ügyszám: VIII-1/03221/2009.
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A köztársasági elnök 88/2009. (VIII. 20.) KE határozata
kitüntetés adományozásáról

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

a magyar–amerikai kongresszusi képviselõcsoport vezetõjeként a kétoldalú kapcsolatok erõsítése érdekében végzett
sokoldalú tevékenysége elismeréseként
Dennis Kucinich-nak, az USA Kongresszusi képviselõjének, a magyar–amerikai kongresszusi képviselõcsoport elnökének a

  MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI ÉRDEMREND
középkeresztje, polgári tagozata;

a görög–magyar külpolitikai együttmûködés elmélyítése érdekében végzett tevékenysége elismeréseként
Arisztidesz R. Agatoklesz-nek, a Görög Köztársaság Külügyminisztériuma közigazgatási államtitkárának,
az erdélyi magyar kultúra és a magyar–román kapcsolatok ápolása érdekében végzett tevékenysége, sokoldalú irodalmi
munkássága elismeréseként
Gálfalvi Zsolt irodalomkritikusnak, esszéistának, a Román–Magyar PEN Club elnökének,
több évtizedes gyógyító, oktató, egyetemvezetõi tevékenysége, a mikrobiológia terén végzett tudományos és kutatói
munkássága elismeréseként
dr. László Jánosnak, a Marosvásárhelyi Orvostudományi és Gyógyszerészeti Egyetem egyetemi tanárának, a doktori iskola
vezetõjének,
a magyar–amerikai kulturális kapcsolatok elmélyítésében játszott kiemelkedõ szerepéért, valamint a magyar kultúra és
mûvészet maradandó értékeinek Egyesült Államokbeli bemutatása érdekében végzett tevékenysége elismeréseként
Earl A. Powell-nak, a National Gallery of Art fõigazgatójának,
a magyar nyelvû sajtó és könyvkiadás érdekében végzett sokoldalú tevékenysége, oktatói munkája elismeréseként
Tibori Szabó Zoltán újságírónak, szerkesztõnek, történésznek, a Minerva Mûvelõdési Egyesület elnökének a

  MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI ÉRDEMREND
tisztikeresztje, polgári tagozata;

a romániai magyar színjátszás megújítása érdekében végzett tevékenysége elismeréseként
Bocsárdi László Jászai Mari-díjas rendezõnek, a Sepsiszentgyörgyi Tamási Áron Színház igazgatójának,
a Magyar Köztársaság és a Szuverén Máltai Lovagrend közötti kétoldalú kapcsolatok ápolása, fejlesztése érdekében végzett
tevékenysége elismeréseként
Elena Bovio-nak, a Szuverén Máltai Lovagrend külügyi fõosztályvezetõjének,
a Kárpátalján élõ magyarság és az anyaország közötti kapcsolatok ápolása, a magyarság érdekében végzett több évtizedes
munkája elismeréseként
Csizmár Bélának, a Beregszászi Járási Tanács elnökének,
a magyar–macedón kapcsolatok elmélyítése, a magyar kultúra megismertetése érdekében végzett tevékenysége
elismeréseként
Paszkal Gilevszki költõnek, mûfordítónak, az Ohridi Szent Kelemen Nemzeti Könyvtár nyugalmazott igazgatójának,
sokoldalú irodalmi munkássága elismeréseként
Lászlóffy Csaba írónak, költõnek, drámaírónak,
a kárpátaljai magyarság fennmaradása, identitásának megõrzése érdekében végzett munkássága, karitatív tevékenysége
elismeréseként
Majnek Antalnak, a Kárpátaljai Római Katolikus Egyházmegye megyéspüspökének,
az anyanyelvi oktatás fejlesztése érdekében végzett munkája, pedagógusi és oktatásirányítói sokoldalú tevékenysége
elismeréseként
Matekovics Mihálynak, Románia Oktatási, Kutatási és Ifjúsági Minisztériuma fõosztályvezetõ-helyettesének,
Magyarország érdekében végzett sokoldalú befektetõ, kultúra-támogató tevékenysége elismeréseként
Mark C. Pigott-nak, a PACCAR Inc. Vállalat elnök-vezérigazgatójának,
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a magyar kulturális rendezvények társrendezéséért és befogadásáért, valamint a New York-i Magyar Kulturális Központ
munkáját támogató tevékenysége elismeréseként
John A. Rasmussen-nek, az American University Museum Katzen Art Center fõigazgatójának, fõkurátornak
a magyar zenekultúra nemzetközi megismertetése, valamint zenei hagyományainak népszerûsítése érdekében végzett
tevékenysége elismeréseként
Rév Lívia zongoramûvésznek,
oktatói és mûfordítói tevékenységéért, a XX. századi és a kortárs magyar irodalom nemzetközi megismertetése érdekében
végzett munkája elismeréseként
Sanders Iván mûfordítónak, a New York-i Columbia Egyetem egyetemi tanárának,
az erdélyi népzene és táncház mozgalom szervezésében, az erdélyi magyar mûvelõdési élet,  illetve a Kolozsvári Állami
Opera szakmai irányításában végzett munkája elismeréseként
Szép Gyulának, a Kolozsvári Állami Magyar Opera igazgatóhelyettesének, az RMDSZ mûvelõdési ügyvezetõ elnökének a

  MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI ÉRDEMREND
lovagkeresztje, polgári tagozata

kitüntetést adományozom.

Sólyom László s. k.,
köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Bajnai Gordon s. k.,
miniszterelnök

KEH ügyszám: VIII-1/02957/2009.

A köztársasági elnök 89/2009. (VIII. 20.) KE határozata
kitüntetés adományozásáról

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

határainkon túl is nagyra becsült mûvészi munkássága elismeréseként
Fischer Ádám Kossuth-díjas karmesternek, a Magyar Állami Operaház fõzeneigazgatójának,
világszerte nagyra becsült tárgymûvészeti és feltalálói tevékenységéért, oktatói munkássága elismeréseként
Rubik Ernõ Állami-díjas és Kossuth-díjas építészmérnöknek, tárgytervezõnek, a Moholy-Nagy Mûvészeti Egyetem
c. egyetemi tanárának, a Rubik Stúdió Kft. ügyvezetõ igazgatójának a

  MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI ÉRDEMREND
középkereszt a csillaggal, polgári tagozata;

a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete Felügyeleti Tanácsának elnökeként a magyar pénzügyi piac biztonságos
mûködése érdekében végzett tevékenysége elismeréseként
Farkas István közgazdásznak, a PSZÁF Felügyeleti Tanácsa volt elnökének,

35024 M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y • 2009. évi 117. szám



a jármûipar,  illetve a tudás alapú társadalom hazai fejlesztése érdekében végzett több évtizedes tevékenysége
elismeréseként
Lepsényi Istvánnak, a Knorr-Bremse Fékrendszerek Kft. vezérigazgatójának,
az agrárgazdaságban végzett több évtizedes, nemzetközileg is elismert munkásságáért, tudományos és oktatói
tevékenysége elismeréseként
dr. Nagy Frigyes volt földmûvelésügyi miniszternek, c. egyetemi tanárnak,
a Magyar Köztársaság külpolitikai érdekeinek érvényesítésében végzett vezetõi és diplomáciai tevékenysége
elismeréseként
Hodicska Tibor rendkívüli és meghatalmazott nagykövetnek, a Magyar Köztársaság bukaresti fõkonzuljának,
Simonyi Andrásnak, rendkívüli és meghatalmazott nagykövetnek, a washingtoni külképviselet volt vezetõjének,
dr. Szõke László rendkívüli és meghatalmazott nagykövetnek, a prágai külképviselet vezetõjének a

  MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI ÉRDEMREND
középkeresztje, polgári tagozata;

több évtizeden át végzett kiemelkedõ szerkesztõi munkája elismeréseként
dr. Domány Andrásnak, a Magyar Rádió Zrt. vezetõ szerkesztõjének,
az iparorientált oktatás-kutatás terén végzett modellértékû alkotó tevékenységéért és az erre alapozott felületfizikai-,
technológiai, valamint a megújító energiák területén elért innovációs eredményeiért
dr. Giber Jánosnak, az MTA doktorának, a Budapesti Mûszaki és Gazdaságtudományi Egyetem nyugalmazott egyetemi
tanárának, professor emeritusnak,
több évtizedes tudományos, kutatói, oktatói munkássága, a doktorképzésben végzett tevékenysége elismeréseként
dr. Harsányi Ivánnak, a történettudomány kandidátusának, a Pécsi Tudományegyetem Modernkori Történeti Tanszék
nyugalmazott egyetemi tanárának, professor emeritusnak,
a Magyar Köztársaság külpolitikai érdekeinek érvényesítésében végzett vezetõi és diplomáciai tevékenysége
elismeréseként
Nagy Ferencnek, rendkívüli követ és meghatalmazott miniszternek, a Magyar Köztársaság szabadkai fõkonzuljának,
az európai hírközlés szabályozásában végzett tevékenysége elismeréseként
Pataki Dánielnek, az Európai Hírközlési Szabályozó Hatóságok Szervezeteinek ERG/IRG elnökének,
három évtizedes magas színvonalú újságírói, szerkesztõi, menedzseri és vezetõi munkája elismeréseként
Szauer Péternek, a HVG Kiadó igazgatójának,
az adóigazgatás területén végzett több évtizedes munkássága, vezetõi tevékenysége elismeréseként
dr. Szikora Jánosnak, az Adó- és Pénzügyi Ellenõrzési Hivatal elnökének,
a belföldi és nemzetközi közúti árufuvarozás területén végzett kiemelkedõ vállalkozásszervezési és fejlesztési, szakmai
irányítási tevékenysége elismeréseként
Wáberer Györgynek, a Waberer ‘s Holding Zrt. elnök-vezérigazgatójának a

  MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI ÉRDEMREND
tisztikeresztje, polgári tagozata;

a kereskedelmi és iparkamarák szolgálatában eltöltött több évtizedes tevékenységéért; a magyar szakképzés
megújításában, a kamara szakképzési tevékenységének megerõsítésében végzett kiemelkedõ munkája elismeréseként
Bihall Tamásnak, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara alelnökének, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kereskedelmi és
Iparkamara elnökének,
több évtizeden át végzett magas színvonalú szakmai munkája és közéleti tevékenysége, a távhõszolgáltatás fejlesztése
érdekében végzett munkássága elismeréseként
H. Szováti Miklósnak, a Gyõri Hõszolgáltató Vállalat ügyvezetõ igazgatójának,
mûvészi életútja elismeréseként, valamint a magyar gasztronómia megismertetése érdekében végzett munkásságáért
Hemzõ Károly Balázs Béla-díjas fotómûvésznek, Kiváló Mûvésznek,
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az informatika,  illetve a tudás alapú társadalom hazai fejlesztése érdekében végzett tevékenységéért, aktív, kiterjedt
társadalmi szerepvállalásáért
Kovács Zoltánnak, a Kirowski Zrt. vezérigazgatójának, korábbi IVSZ elnöknek,
Vinnai Balázs az IND Kft. IVSZ elnökségi tagjának,
kimagasló publicisztikai munkássága, valamint a magyar gasztronómia megismertetése érdekében végzett tevékenysége
elismeréseként
Lajos Mari gasztronómiai szakembernek, újságírónak, dramaturgnak, mûfordítónak,
kimagasló, nagy népszerûségnek örvendõ publicisztikai munkája elismeréseként
V. Kulcsár Ildikó újságírónak, a Nõk Lapja munkatársának,
a munkavállalói érdekképviselet terén végzett sokoldalú, több évtizedes tevékenysége elismeréseként
Hódi Zoltánnak, a Vasas Szakszervezeti Szövetség alelnökének,
Paszternák Györgynek, a Magyar Vegyipari, Energiaipari és Rokon Szakmákban Dolgozók Szakszervezeti Szövetsége
elnökének,
a Reformszövetségben végzett kiemelkedõ tevékenysége elismeréseként
Palócz Évának, a közgazdaságtudomány kandidátusának, a Kopint-Tárki Rt. vezérigazgatójának,
példaértékû sportolói és sportvezetõi tevékenysége, szakmai életútja elismeréseként
Simon János volt kosárlabdázónak, nyugalmazott edzõnek,
az igazságszolgáltatásban végzett több évtizedes munkája elismeréseként
dr. Szereminé dr. Sike Gabriellának, a Gyöngyösi Városi Bíróság bírájának,
sokoldalú zeneszerzõi, elõadómûvészi tevékenysége elismeréseként
Tövisházi Ambrus zeneszerzõnek, elõadómûvésznek a

  MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI ÉRDEMREND
lovagkeresztje, polgári tagozata

kitüntetést adományozom.

Sólyom László s. k.,
köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Bajnai Gordon s. k.,
miniszterelnök

KEH ügyszám: VIII-1/03135/2009.
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A köztársasági elnök 90/2009. (VIII. 20.) KE határozata
kitüntetés adományozásáról

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

a Magyar Köztársaság és az Egyiptomi Arab Köztársaság közötti kapcsolatok fejlesztése érdekében végzett tevékenysége
elismeréseként
Hisham El-Zimaity-nak, az Egyiptomi Arab Köztársaság budapesti nagykövetének a

  MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI ÉRDEMREND
középkeresztje, polgári tagozata

kitüntetést adományozom.

Sólyom László s. k.,
köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

A miniszterelnök helyett:

Kiss Péter s. k.,
miniszter

KEH ügyszám: VIII-1/03264/2009.

A köztársasági elnök 91/2009. (VIII. 20.) KE határozata
kitüntetés adományozásáról

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

Alföldy Mari mûfordítónak,
Árgyelán Györgynek, a Magyar Köztársaság bukaresti nagykövetsége tanácsosának,
Dombi Károlynak, a CHIN- magyar nyelvû rádiómûsor szerkesztõjének,
Immacolata Pannone-nak, az Olasz Köztársaság Külügyminisztériuma tanácsosának,
Johannes A. Hoogeveen-nek, a Karmel International Alapítvány elnökének,
Kay A. King-nek, az Amerikai Egyesült Államok Képviselõháza Inter-Parlamentáris Kapcsolatok Hivatala igazgatójának,
Ruppert Józsefnek, a Piarista Rend generálisa asszisztensének,
dr. Szecsei Mihály közgazdásznak,
Udvarhelyi Tivadar Jánosnak, a hollandiai Szent István Alapítvány alapítójának és elnökének, nyugalmazott
bank-fõtisztviselõnek,
Vörös Katalinnak, a kaliforniai Berkeley Egyetem Elektromérnöki és Számítástechnikai Kutatóközpont vezetõ kutatójának a

  MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI ARANY ÉRDEMKERESZT
polgári tagozata;
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Klekot Ágnesnek, a Külügyminisztérium fõosztályvezetõ-helyettesének, szakmai fõtanácsadónak,
Szénási Pálnak, a Valentin Alsinai Dalkör elnökének a

  MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI EZÜST ÉRDEMKERESZT
polgári tagozata;

Dávid Bélának, a pozsonyi Duna Utcai Magyar Tannyelvû Alapiskola és Gimnázium igazgatójának a

  MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI BRONZ ÉRDEMKERESZT
polgári tagozata

kitüntetést adományozom.

Sólyom László s. k.,
köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Balázs Péter s. k.,
külügyminiszter

KEH ügyszám: VIII-1/02953/2009.

A köztársasági elnök 92/2009. (VIII. 20.) KE határozata
kitüntetés adományozásáról

Az Alkotmány 30/A.  § (1) bekezdése j) pontja, valamint a Magyar Köztársaság kitüntetéseirõl  szóló 1991. évi XXXI. törvény 2.  §
(1) bekezdése alapján a szociális és munkaügyi miniszter elõ ter jesz tésére

Csató Zsuzsannának, az ÁNTSZ Országos Tisztiorvosi Hivatal esélyegyenlõségi szakreferensének,
Sápiné Lovász Irénnek, az Országos Nyugdíjbiztosítási Fõigazgatóság Szervezési és Nemzetközi Kapcsolatok Fõosztálya
fõosztályvezetõjének,
Zsótér Antalnak, a Szegedi Kistérség Többcélú Társulás igazgatójának a

  MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI ARANY ÉRDEMKERESZT
polgári tagozata;

Bárány Györgynek, az Országos Nyugdíjbiztosítási Fõigazgatóság Szakigazgatási Fõosztálya nyugdíjbiztosítási
szakügyintézõjének,
Békési Valériának, a Szociális és Munkaügyi Minisztérium Fogyatékosügyi és Rehabilitációs Fõosztálya
vezetõ-fõtanácsosának,
Csajági Évának, a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság Fogyasztóvédelmi Fõosztály fõosztályvezetõjének,
dr. László Józsefnének, a Nagyrábé Nagyközség Önkormányzata nyugalmazott védõnõjének,
Papp Ágnesnek, a Nemzeti Szakképzési és Felnõttképzési Intézet osztályvezetõjének,
Sebestyén Istvánnak, a Központi Statisztikai Hivatal Társadalmi Szolgáltatások Statisztikai Fõosztálya fõtanácsosának a

  MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI EZÜST ÉRDEMKERESZT
polgári tagozata;
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Gyõri Zsigmondnénak, a Kristály Szociális és Gyermekjóléti Társulás Szociális Szolgáltató Központ (Bihartorda) szociális
gondozónõjének,
Király Istvánnénak, a Nyugdíjasok Budapesti Szövetsége kulturális elnökhelyettesének a

  MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI BRONZ ÉRDEMKERESZT
polgári tagozata

kitüntetést adományozom.

Sólyom László s. k.,
köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Herczog László s. k.,
szociális és munkaügyi miniszter

KEH ügyszám: VIII-1/02985/2009.

A köztársasági elnök 93/2009. (VIII. 20.) KE határozata
kitüntetés adományozásáról

Az Alkotmány 30/A.  § (1) bekezdése j) pontja, valamint a Magyar Köztársaság kitüntetéseirõl  szóló 1991. évi XXXI. törvény 2.  §
(1) bekezdése alapján az egészségügyi miniszter elõ ter jesz tésére

dr. Csajbók Ernõnek, a hódmezõvásárhelyi Megyei Jogú Város Önkormányzat Erzsébet Kórház-Rendelõintézet osztályvezetõ
fõorvosának,
dr. Kovács Andrásnak, az orvostudomány kandidátusának, a Szent János Kórház és Észak-budai Egyesített Kórházai Urológiai
Osztály osztályvezetõ fõorvosának a

  MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI ARANY ÉRDEMKERESZT
polgári tagozata;

dr. Lábady Miklósnak, az Együtt Egymásért Szociális és Gyermekotthon (Barcs) nyugalmazott igazgatójának,
Lukovich Tamásnénak, az Állami Egészségügyi Központ vezetõ asszisztensének,
Marton Ferencnének, a Kanizsai Dorottya Kórház (Nagykanizsa) ápolási igazgatójának,
Simon Ilonának, a Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum Stratégiai Igazgatóság klinikai fõnõvérének,
Somogyvári Zoltánnénak, a Szent János Kórház Budai Egészségügyi Regionális Centrum nyugalmazott ápolási
igazgatójának,
Szabó Gyulánénak, a Kaposi Mór Oktató Kórház (Kaposvár) ápolási igazgatójának a

  MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI EZÜST ÉRDEMKERESZT
polgári tagozata

kitüntetést adományozom.

Sólyom László s. k.,
köztársasági elnök
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Ellenjegyzem:

Dr. Székely Tamás s. k.,
egészségügyi miniszter

KEH ügyszám: VIII-1/02972/2009.

A köztársasági elnök 94/2009. (VIII. 20.) KE határozata
kitüntetés adományozásáról

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

dr. Soós Kálmánnak, a Mezõgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal Veszprém Megyei Kirendeltsége kirendeltség-vezetõjének a

  MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI ARANY ÉRDEMKERESZT
polgári tagozata;

B. Csák Imrének, a Biharnagybajomi Dózsa Agrár Zrt. igazgatóság elnökének,
Feketéné dr. Tóth Gabriellának, a Veszprém Megyei Földhivatal nyugalmazott hivatalvezetõjének,
Micsik Zoltánnak, a Csongrád Megyei Földhivatal nyugalmazott hivatalvezetõjének a

  MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI EZÜST ÉRDEMKERESZT
polgári tagozata;

Várkonyi Ágnes a Dunaújvárosi Körzeti Földhivatal hivatalvezetõje a

  MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI BRONZ ÉRDEMKERESZT
polgári tagozata

kitüntetést adományozom.

Sólyom László s. k.,
köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Gráf József s. k.,
földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter

KEH ügyszám: VIII-1/02973/2009.
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A köztársasági elnök 95/2009. (VIII. 20.) KE határozata
kitüntetés adományozásáról

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

Nahalkó József alezredesnek, a Honvédelmi Minisztérium Fejlesztési és Logisztikai Ügynökség Anyag-technikai és
Közlekedési Igazgatóság Harcvezetési Rendszerek Osztálya kiemelt fõtisztjének a

  MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI ARANY ÉRDEMKERESZT
katonai tagozata;

Bella András mérnök ezredesnek, a Honvédelmi Minisztérium Infrastrukturális Ügynökség Vezérigazgatósága
vezérigazgató-helyettesének (igazgatási),
dr. Bódi Lajos ezredesnek, a Honvédelmi Minisztérium Közgazdasági és Pénzügyi Ügynökség Vezérigazgatósága
vezérigazgató-helyettesének,
dr. Honfi Attila mérnök ezredesnek, a Honvédelmi Minisztérium Központi Ellenõrzési és Hatósági Hivatal Koordinációs és
Tervezési Osztálya osztályvezetõjének a

  MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI EZÜST ÉRDEMKERESZT
katonai tagozata

kitüntetést adományozom.

Sólyom László s. k.,
köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Dr. Szekeres Imre s. k.,
honvédelmi miniszter

KEH ügyszám: VIII-1/02974/2009.
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A köztársasági elnök 96/2009. (VIII. 20.) KE határozata
kitüntetés adományozásáról

Az Alkotmány 30/A.  § (1) bekezdése j) pontja, valamint a Magyar Köztársaság kitüntetéseirõl  szóló 1991. évi XXXI. törvény 2.  §
(1) bekezdése alapján az igazságügyi és rendészeti miniszter elõ ter jesz tésére

dr. Hangya Kálmánnak, az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium Rendészeti Szakállamtitkárság Rendészeti Igazgatási
Fõosztálya fõosztályvezetõ-helyettesének,
Mérey Gyulánénak, a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Bíróság csoportvezetõjének,
Szép Lajosnénak, a Legfelsõbb Bíróság tisztviselõjének,
Vágó Ilonának, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság csoportvezetõjének a

  MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI ARANY ÉRDEMKERESZT
polgári tagozata;

Kámán János rend õr ezredesnek, a Zala Megyei Rendõr-fõkapitányság Zalaegerszegi Rendõrkapitányság
kapitányságvezetõjének,
dr. Laczkó János büntetés-végrehajtási alezredesnek, az Igazságügyi Megfigyelõ és Elmegyógyító Intézet
fõigazgató-helyettesének,
Szentpáli András rend õr ezredesnek, rend õrségi fõtanácsosnak, az Országos Rendõr-fõkapitányság Gazdasági
Fõigazgatóság Dél-Dunántúli Gazdasági Ellátó Igazgatósága igazgatójának,
Tikász Sándor András büntetés-végrehajtási ezredesnek, a Tiszalöki Országos Büntetés-végrehajtási Intézet
intézetparancsnokának a

  MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI ARANY ÉRDEMKERESZT
katonai tagozata;

Bellon Józsefnének, a Sarolta Bellon Ponyvakészítõ Kft. ügyvezetõ igazgatójának,
Beregszászi Józsefnének, a Pesti Központi Kerületi Bíróság csoportvezetõjének,
Bodnárné Grolmusz Ilonának, az Igazságügyi és Renészeti Minisztérium Rendészeti Szakállamtitkárság Rendészeti Felügyeleti 
és Ellenõrzési Fõosztálya vezetõ-fõtanácsosának,
Érsek Istvánnénak, a Vas Megyei Bíróság csoportvezetõjének,
Ferenczi Józsefnének, a Kazincbarcikai Városi Bíróság tisztviselõjének,
H. Varga Ilonának, az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium Nemzetközi Oktatási Központ Közép-európai Rendõrakadémia 
(KERA) kiemelt fõelõadójának,
Kovács Jánosnénak, a Békés Megyei Bíróság tisztviselõjének,
Kutasi Sándornénak, a Budapesti XX., XXI. és XXIII. Kerületi Bíróság irodavezetõjének,
dr. Nagy Júliának, az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium BSZKI Szerves Kémiai-Analitikai Szakértõi Osztálya igazságügyi
szakértõjének,
Simola Lukácsnénak, a Bács-Kiskun Megyei Bíróság tisztviselõjének,
Suhajda Molnár Istvánnénak, a Miskolci Városi Bíróság irodavezetõjének,
Szoldán Zsoltnak, az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium BSZKI Fizikai-Kémiai Szakértõi Osztálya igazságügyi
szakértõjének,
Turcsán Lászlónénak, az Országos Igazságszolgáltató Tanács Hivatala osztályvezetõjének,
dr. Váradi Györgynek, a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal Igazgatási és Ügyeleti Fõosztály Igazgatási Osztálya
jogtanácsosának a

  MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI EZÜST ÉRDEMKERESZT
polgári tagozata;
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Bálint Lajos Viktor rend õr alezredesnek, az ORFK Ellenõrzési Szolgálat Költségvetési Ellenõrzési Osztálya osztályvezetõjének,
Lengyel Tibor rend õr alezredesnek, a Somogy Megyei Rendõr-fõkapitányság Balatoni Vízirendészeti Rendõrkapitányság
(Siófok) Igazgatásrendészeti Osztálya osztályvezetõjének,
Lisoczki László rend õr alezredesnek, a Köztársasági Õrezred Objektumvédelmi Fõosztály fõosztályvezetõ-helyettesének,
dr. Sipos Mihályné rend õr alezredesnek, a Heves Megyei Rendõr-fõkapitányság Humánigazgatási Szolgálata
szolgálatvezetõjének,
Szegedi Pál nyugállományú rend õr ezredesnek, rend õrségi fõtanácsosnak, a Békés Megyei Rendõr-fõkapitányság
fõelõadójának a

  MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI EZÜST ÉRDEMKERESZT
katonai tagozata;

Horváth Jánosnénak, a Vas Megyei Bíróság tisztviselõjének,
Hrubecs Pálnak, a Nógrád Megyei Bíróság gépkocsivezetõjének,
Kalydi Lászlónénak, a Csongrád Megyei Bíróság tisztviselõjének,
Uszkay Lászlónénak, a Ceglédi Városi Bíróság tisztviselõjének a

  MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI BRONZ ÉRDEMKERESZT
polgári tagozata;

Borbély Imre büntetés-végrehajtási fõtörzsõrmesternek, a Fiatalkorúak Büntetés-végrehajtási Intézete (Tököl)
körletfelügyelõjének,
Herbszt Imréné nyugállományú büntetés-végrehajtási fõtörzszászlósnak, a Sopronkõhidai Fegyház és Börtön elõadójának,
Horváth András rend õr zászlósnak, a Vas Megyei Rendõr-fõkapitányság Szombathelyi Rendõrkapitányság Közrendvédelmi
Osztály, Körzeti Megbízotti Alosztály körzeti megbízottjának,
Kanizsai Lajos büntetés-végrehajtási zászlósnak, a Bács-Kiskun Megyei büntetés-végrehajtási Intézet
körlet-fõfelügyelõjének,
Schindl Tamás büntetés-végrehajtási törzszászlósnak, a Fiatalkorúak Regionális Büntetés-végrehajtási Intézete (Pécs)
körlet-fõfelügyelõjének a

  MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI BRONZ ÉRDEMKERESZT
katonai tagozata

kitüntetést adományozom.

Sólyom László s. k.,
köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Dr. Draskovics Tibor s. k.,
igazságügyi és rendészeti miniszter

KEH ügyszám: VIII-1/02975/2009.
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A köztársasági elnök 97/2009. (VIII. 20.) KE határozata
kitüntetés adományozásáról

Az Alkotmány 30/A.  § (1) bekezdése j) pontja, valamint a Magyar Köztársaság kitüntetéseirõl  szóló 1991. évi XXXI. törvény 2.  §
(1) bekezdése alapján a környezetvédelmi és vízügyi miniszter elõ ter jesz tésére

dr. Cserei Pálnak, a Békés Megyei Környezet- és Természetvédelmi Kft. ügyvezetõjének,
Holló Gyulának, a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Vízgyûjtõ-gazdálkodási és Vízvédelmi Fõosztálya
fõosztályvezetõjének,
dr. László Ferencnek, a Környezetvédelmi és Vízgazdálkodási Kutatói Intézet Kht. vízminõség-védelmi szakági igazgatójának,
Nagymegyeri Andrásné dr. Megyeri Máriának, az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Fõfelügyelõség
Szakértõi Iroda Vízügyi Ügyosztálya fõosztályvezetõ-helyettesének,
dr. Szalai Sándornak, a fizikai-matematikai tudomány kandidátusának, az Országos Meteorológiai Szolgálat éghajlati
szakértõjének,
Székely Kingának, a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium nyugalmazott barlangtani osztályvezetõjének a

  MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI ARANY ÉRDEMKERESZT
polgári tagozata;

dr. Ambrus Andrásnak, a mezõgazdasági tudomány kandidátusának, a Fertõ-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság
természetvédelmi szakreferensének
Béres Lászlónénak, a Tiszántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság Vízgyûjtõgazdálkodási és Környezetvédelmi
Osztálya osztályvezetõ-helyettesének,
Bodnár Mihálynak, a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság tájegységvezetõjének,
Marjovszky Istvánnak, a Közép-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelõség
Környezetgazdálkodási Osztálya osztályvezetõjének,
Somodi Istvánnak, a Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság természetvédelmi tájegységvezetõjének,
Széll Antalnak, a Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatóság természetvédelmi õrkerület-vezetõjének,
Szigligeti Barnabásnak, a Közép-Tisza Vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság folyószabályozási csoportvezetõjének a

  MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI EZÜST ÉRDEMKERESZT
polgári tagozata

kitüntetést adományozom.

Sólyom László s. k.,
köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Szabó Imre s. k.,
környezetvédelmi és vízügyi miniszter

KEH ügyszám: VIII-1/02977/2009.
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A köztársasági elnök 98/2009. (VIII. 20.) KE határozata
kitüntetés adományozásáról

Az Alkotmány 30/A.  § (1) bekezdése j) pontja, valamint a Magyar Köztársaság kitüntetéseirõl  szóló 1991. évi XXXI. törvény 2.  §
(1) bekezdése alapján a közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter elõ ter jesz tésére

Heintz Ferencnek, a Tisza Volán Közlekedési és Szolgáltató Zrt. személyszállítási és értékesítési
igazgatójának,
Sitku Lászlónak, a Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ Híd Önálló Osztály fõosztályvezetõjének a

  MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI ARANY ÉRDEMKERESZT
polgári tagozata

kitüntetést adományozom.

Sólyom László s. k.,
köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Hónig Péter s. k.,
közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter

KEH ügyszám: VIII-1/02978/2009.

A köztársasági elnök 99/2009. (VIII. 20.) KE határozata
kitüntetés adományozásáról

Az Alkotmány 30/A.  § (1) bekezdése j) pontja, valamint a Magyar Köztársaság kitüntetéseirõl  szóló 1991. évi XXXI. törvény 2.  §
(1) bekezdése alapján az oktatási és kulturális miniszter elõ ter jesz tésére

dr. Ács Katalinnak, a Budai Középiskola igazgatójának,
Balogh József klarinétmûvésznek,
Brazzorottó Jenõnének, a Száraznád Nevelési-Oktatási Központ, Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Pedagógiai Szakszolgálat
és Gyógypedagógiai Szakmai Szolgáltató elnökigazgatójának,
dr. Cravero Róbertnek, a Kolibri Gyermek- és Ifjúsági Színház gazdasági szaktanácsadójának,
Czupy Évának, a KMÉM Pax Romana elnökségi tagjának,
Csige Józsefnek, a hajdúdorogi Móra Ferenc Általános és Mûvészeti Iskola igazgatójának,
Debreczeni János szövõnek, népi iparmûvésznek,
Fekete Jánosnak, a Magyar Gyula Kertészeti Szakközépiskola és Szakiskola igazgatójának,
Fincza Erikának, a Pesti Magyar Színház koreográfusának,
dr. Galó Miklós Ferencnek, a közgazdaságtudomány kandidátusának, a Nyíregyházi Fõiskola fõiskolai tanárának, hallgatói
adminisztrációs és képzésszervezési fõosztályvezetõnek,
Hartung Sándor festõmûvésznek,
dr. Herskovits Mária pszichológusnak, az MTA Pszichológiai Intézete nyugalmazott tudományos kutatójának, a Magyar
Tehetséggondozó Társaság elnökének,
Horti Andrásnénak, a budapesti Dobos C. József Vendéglátóipari Szakképzõ Iskola igazgatójának,
Kardos Józsefnek, a Sziget Kulturális Menedzseriroda programigazgatójának,
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Káldi Gyulának, a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal szakreferensének,
dr. Kiss Attilának, az egri Eszterházy Károly Fõiskola Biokémia és Molekuláris Biológia Tanszék tanszékvezetõ fõiskolai
tanárának,
Kovács Józsefnek, a Belvárosi Színház igazgatójának,
Kozák Györgynek, a Csepeli Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola igazgatójának,
Mayer Miklósné dr. Nádasi Máriának, a neveléstudományok kandidátusának, az ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kar
Neveléstudományi Intézete egyetemi tanárának,
Mózes Tamásnak, a Budapesti Szolgáltató- és Kézmûvesipari Szakképzõ Iskola igazgatójának,
dr. Mucsi Lászlónak, a Szegedi Tudományegyetem TTIK dékánhelyettesének, a Természeti Földrajzi és Geoinformatikai
Tanszék egyetemi docensének,
Pálné Horváth Máriának, a celldömölki Kemenesaljai Mûvelõdési Központ és Könyvtár igazgatójának,
Picard Vilmos nyugalmazott artistamûvésznek,
dr. Redl Károlynak, az Országgyûlési Könyvtár tájékoztatási igazgatójának,
Réti Gábornénak, a balkányi Szabolcs Vezér Oktatási Központ igazgatójának,
Rogács Lászlónak, a Budapesti Operettszínház koreográfusának, musical együttes vezetõjének,
Sasvári Ákosnak, a Giorgio Perlasca Kereskedelmi, Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola igazgatójának,
dr. Somsák Lászlónak, az MTA doktora, a kémiai tudomány doktorának, a Debreceni Egyetem Természettudományi és
Technológiai Kar Szerves Kémiai Tanszék egyetemi tanárának,
dr. Szende Istvánnak, a Budapesti Kamaraszínház Kht. nyugalmazott üzemorvosának,
Szolga Istvánnak, a Szabad Tér Színház Kht. mûszaki igazgatójának,
dr. Torkos Kornélnak, az ELTE TTK Kémiai Intézete nyugalmazott egyetemi docensének,
Tóth Péternek, az MTA nyugalmazott épület beruházási osztályvezetõjének,
V. Kiss Józsefnek, a Terézvárosi Középfokú Kollégium igazgatójának,
Zalainé dr. Kovács Évának, a Budapesti Corvinus Egyetem Entz Ferenc Könyvtár és Levéltára igazgatójának,
Zölde Józsefnének, a budapesti (XIV. ker.) Jókai Mór Általános Iskola igazgatójának a

  MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI ARANY ÉRDEMKERESZT 
polgári tagozata;

Angyal Mária nyugalmazott színházi rendezõnek,
Balogh Bélának, a Magyar Állami Operaház balettmûvészének, címzetes magántáncosnak,
Bóné Józsefnek, a Radnóti Miklós Színház kelléktár-vezetõjének,
Csaba Zsoltnak, a Hagyományok Háza – Magyar Állami Népi Együttes táncmûvészének,
Csernevné Fekete Ágnesnek, a budapesti (XXI. ker.) Kossuth Lajos Kéttannyelvû Fõvárosi Gyakorló Mûszaki Szakközépiskola és
Szakiskola tagozatvezetõjének, tanárnak,
Durjanc Józsefnének, a pilisi Óvoda, Általános Iskola és Gyermekotthon igazgatóhelyettesének, gazdasági vezetõnek,
Fülöp Tibor bûvésznek,
Göncz Zoltánnak, a Wesley Lelkészképzõ Fõiskola tanárának, zenei asszisztensnek,
dr. Györgyi Erzsébet nyugalmazott fõtanácsosnak, fõmuzeológusnak, a Kiss Áron Magyar Játék Társaság elnökének,
Horváth Ágotának, a sárvári Gárdonyi Géza Általános Iskola tanárának,
Horváth Antalnak, a kõszegi Evangélikus Mezõgazdasági, Kereskedelmi, Informatikai Szakképzõ Iskola és Kollégium
igazgatóhelyettesének,
Horváth Ferencnek, a barcsi Dráva Völgye Középiskola és Kollégium nyugalmazott igazgatójának,
Horváth Guidónénak, a szombathelyi Bartók Béla Zeneiskola Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény tanárának,
Hutvágnerné Róth Évának, a dunaújvárosi Széchenyi István Gimnázium tanárának, munkaközösség-vezetõnek,
Juhászné Antal Gabriellának, a szandaszõlõsi Általános Iskola, Mûvelõdési Ház és Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény
tanárának,
Juhász Antóniának, az egri Gárdonyi Géza Színház mûvészeti fõtitkárának,
Kaczián Jánosnak, a Tolna Megyei Levéltár nyugalmazott levéltárosának,
Károlyi Sándornénak, a füzesgyarmati Kossuth Lajos Általános és Alapfokú Mûvészeti Iskola, Napköziotthonos Óvoda,
Egységes Pedagógiai Szakszolgálat intézményvezetõ-helyettesének,
Kismarjainé Szekeres Judit nyugalmazott budapesti tanárnak,
Krizsán Mihálynak, a földesi Karácsony Sándor Általános Mûvelõdési Központ nyugalmazott igazgatójának,
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Malaczkó Tibornénak, a budapesti (II. ker.) Than Károly Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola igazgatóhelyettesének,
Miklóssy József magyarnóta énekesnek,
Riba Istvánnénak, a miskolci Nyitnikék Óvoda óvodavezetõjének,
Rózsa Endrénének, a mezõtúri Teleki Blanka Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium igazgatóhelyettesének,
Siska Máriának, a gyõri Krúdy Gyula Gimnázium, Két Tanítási Nyelvû Középiskola, Idegenforgalmi és Vendéglátóipari
Szakképzõ Iskola pincér-szakoktatójának, tankonyha-vezetõnek,
Szávainé Vécsy Veronikának, a Kecskemétfilm Kft. fõgyártásvezetõjének,
Szirmák Józsefnek, a budapesti (XIII. ker.) Gárdonyi Géza Általános Iskola tanárának a

  MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI EZÜST ÉRDEMKERESZT
polgári tagozata;

Csépán Máriának, a székesfehérvári Vörösmarty Mihály Ipari Szakképzõ Iskola könyvtárosának,
Hauserné Dénes Évának, a budapesti (VIII. ker.) Leövey Klára Közgazdasági Szakközépiskola és Szakiskola tanárának,
Krsztovics Sándornak, a Budapesti Kamraszínház Kht. színpadmesterének, szcenikusnak,
Mitterbach Évának, az ózdi Vasvári Úti Általános Iskola tanárának,
Molnár Lászlónénak, a Magyar Táncmûvészeti Fõiskola zongorakísérõjének,
Simon Lászlónak, a Filmmûvészek és Filmalkalmazottak Szakszervezetének társelnöke, a Somogyiak Baráti Köre titkárának,
Soós Pálnénak, a vépi Hatos Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény tanárának,
Tánczos Lászlónénak, a Jakabszállás-Fülöpjakab Általános Mûvelõdési Központ óvodapedagógusának,
Tímár Ferencnek, a Vígszínház fõvilágosítójának,
Tûz Károlynénak, a dunaújvárosi Bánki Donát Gimnázium és Szakközépiskola gazdasági vezetõjének a

  MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI BRONZ ÉRDEMKERESZT
polgári tagozata;

kitüntetést adományozom.

Sólyom László s. k.,
köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Dr. Hiller István s. k.,
oktatási és kulturális miniszter

KEH ügyszám: VIII-1/02979/2009.
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A köztársasági elnök 100/2009. (VIII. 20.) KE határozata
kitüntetés adományozásáról

Az Alkotmány 30/A.  § (1) bekezdése j) pontja, valamint a Magyar Köztársaság kitüntetéseirõl  szóló 1991. évi XXXI. törvény 2.  §
(1) bekezdése alapján az önkormányzati miniszter elõ ter jesz tésére

dr. Basa Antal Zoltánnak, Galgahévíz Község polgármesterének,
Bíró Lajos Sándornak, a Corvinum Bisztró Kft. ügyvezetõjének, chefnek,
Erõs Istvánnak, az „ALISCA” Lakásfenntartó Szövetkezet ügyvezetõ igazgatójának,
dr. Faragó Hildának, a Nemzeti Turisztikai Bizottság titkárának,
Fehér Attila Józsefnek, Felsõzsolca Város polgármesterének,
dr. Gömbös Sándornak, a St. Gotthard Spa & Wellness ügyvezetõ igazgatójának,
Dr. Heiszman Gézának, a Tiszaújváros Önkormányzat Polgármesteri Hivatala jegyzõjének, címzetes fõjegyzõnek,
Király Sándornak, Tiszalök volt polgármesterének,
Kürti Bélának, nyugalmazott ceglédi testnevelõ tanárnak,
dr. Nagy Antalnak, Budapest Fõváros XV. kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala jegyzõjének,
dr. Pusztai Szilveszternek, a Vas Megyei Birkózó Szövetség elnökének, háziorvosnak,
Szrimácz Ferencnek, Budapest Fõváros XXIII. kerület (Soroksár) Önkormányzata alpolgármesterének,
Takáts Gyula Imrének, Villány Város polgármesterének,
Thuróczy Lajosnak, a Magyar Természetbarát Szövetség tiszteletbeli elnökének,
Varga Gyulának, a Gyõr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Oktatási és Kulturális Osztálya kulturális ügyintézõjének,
Zsiros Sándor Józsefnének, Alsózsolca Város polgármesterének a

  MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI ARANY ÉRDEMKERESZT 
polgári tagozata;

Nagy Imre tûzoltó alezredesnek, a Nyírbátori Hivatásos Önkormányzati Tûzoltóság parancsnokának,
Paksi Dénes Zoltán tûzoltó alezredesnek, a Kiskõrös Hivatásos Önkormányzati Tûzoltóság parancsnokának,
Zentai Ferenc Zoltánnak, a Katasztrófavédelmi Dolgozók Szakszervezete fõtitkárának a

  MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI ARANY ÉRDEMKERESZT
katonai tagozata;

Bajusz Istvánnénak, Nagyhegyes Község polgármesterének,
dr. Barna Lászlónak, az Észak-alföldi Regionális Államigazgatási Hivatal Hatósági Fõosztálya fõosztályvezetõjének,
dr. Danka Ferencnek, a Közép-magyarországi Regionális Államigazgatási Hivatal Felügyeleti és Igazgatási Monitoring
Fõosztálya fõosztályvezetõjének,
Farkas Lászlónak, Vörs Község polgármesterének,
Galamb Istvánné sportvezetõnek, edzõnek, testnevelõ tanárnak, a Magyar Diáksport Szövetség elnökségi tagjának,
Geipl Miklósnénak, a Széchenyi Ferenc Kertészeti Szakképzõ Iskola és Kollégium tanárának, Balatonfüred volt
alpolgármesterének,
Hiszékeny Dezsõnek, Budapest Fõváros XIII. ker. Önkormányzata alpolgármesterének,
dr. Horváth Istvánnak, az Egészségügyi Minisztérium nyugalmazott védelmi iroda vezetõjének,
Karalyos Zoltánnénak, a Bihartorda Község Polgármesteri Hivatala jegyzõjének,
dr. Katona Gyulának, Nyíracsád Község polgármesterének,
Király Józsefnek, a Free Line Építõipari Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. ügyvezetõ igazgatójának,
Kóczián Lászlónének, Lengyeltóti Város önkormányzati képviselõjének,
Kozma Sándornak, Siklós Város alpolgármesterének,
Lehel Györgynek, a Mohács Város Polgármesteri Hivatala nemzetközi és kulturális referensének,
Nemesériné Kiss Etelkának, az Önkormányzati Minisztérium Önkormányzati Gazdasági Fõosztály ügyintézõjének,
Novák Ferencnének, a Budapest Fõváros Önkormányzat Fõpolgármesteri Hivatala Oktatási Ügyosztálya számviteli
csoportvezetõjének,
Patyi Elemérnek, Bögöte Község polgármesterének,
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Rácskainé dr. Ács Marianna Beátának, a Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal Hatósági Fõosztálya
fõosztályvezetõ-helyettesének,
Salga Péternek, a Magyar Szabadidõsport Szövetség fõtitkárának,
Sipos Gyula Lajosnénak, Kunpeszér Község polgármesterének,
Süli József sportújságírónak,
dr. Szászik Károlynak, Péteri Község nyugalmazott polgármesterének,
Tóth Károly Sándornak, a Gyõrtelek Község Polgármesteri Hivatala jegyzõjének,
Tóthné Záhorszki Margit Erzsébetnek, a Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala személyügyi és gondnoksági
irodavezetõjének,
Utassy Istvánnak, az ajkai Borsos Miklós Általános Iskola nyugalmazott igazgatójának a

  MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI EZÜST ÉRDEMKERESZT
polgári tagozata;

Kelkó Balázs tûzoltó ezredesnek, a Komárom Hivatásos Önkormányzati Tûzoltóság Tûzmegelõzési Osztálya
osztályvezetõjének,
Mátrai László tûzoltó alezredesnek, a Somogy Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Mentésszervezési Osztálya
osztályvezetõjének,
Tajti Béla pv. alezredesnek, a Zala Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság titkársági alosztályvezetõjének,
Zollai Máté tûzoltó fõhadnagynak, a Nagykáta Hivatásos Önkormányzati Tûzoltóság Tûzoltási és Mûszaki Mentési Osztály
szolgálatparancsnokának a

  MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI EZÜST ÉRDEMKERESZT
katonai tagozata;

Baginé Hegyi Évának, a Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Ellenõrzési Irodája irodavezetõjének, szakmai 
tanácsadónak,
dr. Csordás Pálnak, az Észak-magyarországi Regionális Államigazgatási Hivatal Salgótarjáni Kirendeltség Felügyeleti és
Igazgatási Monitoring Osztálya ügyintézõjének, tör vényességi ellenõrnek
Farkasinszki András nyugalmazott sárréti sportvezetõnek,
Góra Balázsnak, a zalai Témautak Nonprofit Kft. ügyvezetõjének,
Jirkovszkyné Szép Mária Erzsébetnek, a Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Egészségügyi, Családvédelmi és
Foglalkoztatáspolitikai Fõosztálya fõosztályvezetõjének,
Nyírõ Pál Józsefnek, a Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata közbiztonsági tanácsnokának a

  MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI BRONZ ÉRDEMKERESZT
polgári tagozata;

kitüntetést adományozom.

Sólyom László s. k.,
köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Varga Zoltán s. k.,
önkormányzati miniszter

KEH ügyszám: VIII-1/02981/2009.
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A köztársasági elnök 101/2009. (VIII. 20.) KE határozata
kitüntetés adományozásáról

Az Alkotmány 30/A.  § (1) bekezdése j) pontja, valamint a Magyar Köztársaság kitüntetéseirõl  szóló 1991. évi XXXI. törvény 2.  §
(1) bekezdése alapján a pénzügyminiszter elõ ter jesz tésére

dr. Csikai Zsoltnak, az Állami Számvevõszék Önkormányzati és Területi Ellenõrzési Igazgatóság
Bács-Kiskun Megyei Ellenõrzési Iroda irodavezetõjének, fõtanácsadónak,
Mehlhoffer Istvánnénak, a Magyar Államkincstár osztályvezetõjének,
Vas Jánosnak, a Magyar Államkincstár Észak-alföldi Regionális Igazgatósága igazgatóhelyettesének a

  MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI ARANY ÉRDEMKERESZT
polgári tagozata;

Soltész József Károly pénzügyõr alezredesnek, a Vám- és Pénzügyõrség Nyíregyházi Hivatala parancsnokának a

  MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI ARANY ÉRDEMKERESZT
katonai tagozata;

dr. Bakonyi Józsefnek, a Magyar Nemzeti Vagyonkezelõ Zrt. területi irodavezetõjének,
Nóvéné dr. Mátrai Ágnesnek, az APEH Dél-alföldi Regionális Igazgatósága
fõosztályvezetõjének,
Pejkó Sándornak, az APEH Közép-dunántúli Regionális Igazgatósága fõosztályvezetõjének,
Pekár Évának, az APEH Közép-magyarországi Regionális Igazgatósága fõosztályvezetõjének,
Varga Zoltánnénak, az APEH Észak-magyarországi Regionális Igazgatósága osztályvezetõjének a

  MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI EZÜST ÉRDEMKERESZT
polgári tagozata

kitüntetést adományozom.

Sólyom László s. k.,
köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Dr. Oszkó Péter s. k.,
pénzügyminiszter

KEH ügyszám: VIII-1/02983/2009.
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A köztársasági elnök 102/2009. (VIII. 20.) KE határozata
kitüntetés adományozásáról

Az Alkotmány 30/A.  § (1) bekezdése j) pontja, valamint a Magyar Köztársaság kitüntetéseirõl  szóló 1991. évi XXXI. törvény 2.  §
(1) bekezdése alapján a Miniszterelnöki Hivatalt vezetõ miniszter elõ ter jesz tésére

Haraszti Pálnénak, az Országgyûlési Könyvtár Képviselõi Kutatószolgálata osztályvezetõjének,
dr. Miklós Dezsõnek, az MTA Rényi Alfréd Matematikai Kutatóintézete tudományos igazgatóhelyettesének,
Timkó Józsefnek, a Magyar Köztisztviselõk, Közalkalmazottak és Közszolgálati Dolgozók Szakszervezete országos szervezõ
titkárának, az MKKSZ Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei titkárának a

  MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI ARANY ÉRDEMKERESZT
polgári tagozata;

Benyovicsné Magyar Rozáliának, a Nógrád Megyei Fõügyészség pénzügyi osztályvezetõjének,
Gajda Endrénének, az MTA Szociológiai Kutatóintézet gazdasági igazgatóhelyettesének,
Kovátsné Szabó Máriának, az MTA Nyelvtudományi Intézet gazdasági vezetõjének,
Zunity Csabánénak, a Legfõbb Ügyészség Büntetõbírósági Ügyek Fõosztálya irodavezetõjének a

  MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI EZÜST ÉRDEMKERESZT
polgári tagozata;

Peták Zoltánnénak, a Bajai Városi Ügyészség irodavezetõjének,
Takács Lajosnak, a Tolna Megyei Fõügyészség gépkocsivezetõjének,
Tóth Istvánnénak, a Szigetvári Városi Ügyészség irodavezetõjének a

  MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI BRONZ ÉRDEMKERESZT
polgári tagozata;

kitüntetést adományozom.

Sólyom László s. k.,
köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Molnár Csaba s. k.,
a Miniszterelnöki Hivatalt vezetõ miniszter

KEH ügyszám: VIII-1/02988/2009.
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A köztársasági elnök 103/2009. (VIII. 20.) KE határozata
kitüntetés adományozásáról

Az Alkotmány 30/A.  § (1) bekezdése j) pontja, valamint a Magyar Köztársaság kitüntetéseirõl  szóló 1991. évi XXXI. törvény 2.  §
(1) bekezdése alapján a társadalompolitika összehangolásáért felelõs tárca nélküli miniszter elõ ter jesz tésére

Gáspár Kálmánnak, az Országos Polgárõr Szövetség elnökségi tagjának,
Pataky Zsuzsannának, a Miniszterelnöki Hivatal állampolgári szakreferensének a

  MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI ARANY ÉRDEMKERESZT
polgári tagozata;

Faragó Ágnesnek, a Hunguest Hotels Zrt. PR munkatársának a

  MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI EZÜST ÉRDEMKERESZT
polgári tagozata;

Lévai Istvánnak, az Országos Polgárõr Szövetség elnökének munkatársának a

  MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI BRONZ ÉRDEMKERESZT
polgári tagozata

kitüntetést adományozom.

Sólyom László s. k.,
köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Kiss Péter s. k.,
a társadalompolitika összehangolásáért felelõs

tárca nélküli miniszter

KEH ügyszám: VIII-1/02987/2009.
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A köztársasági elnök 104/2009. (VIII. 20.) KE határozata
kitüntetés adományozásáról

Az Alkotmány 30/A.  § (1) bekezdése j) pontja, valamint a Magyar Köztársaság kitüntetéseirõl  szóló 1991. évi XXXI. törvény 2.  §
(1) bekezdése alapján a társadalompolitika összehangolásáért felelõs tárca nélküli miniszter elõ ter jesz tésére

Pálmai L. Ákosnak, a TV2 Interaktív Produkciós Iroda fõszerkesztõjének a

  MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI ARANY ÉRDEMKERESZT
polgári tagozata

kitüntetést adományozom.

Sólyom László s. k.,
köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Kiss Péter s. k.,
a társadalompolitika összehangolásáért felelõs

tárca nélküli miniszter

KEH ügyszám: VIII-1/03284/2009.

A köztársasági elnök 105/2009. (VIII. 20.) KE határozata
vezérõrnagyi elõléptetésrõl

Az Alkotmány 30/A. §-a (1) bekezdésének i) pontjában biztosított jogkörömben a polgári nemzetbiztonsági szolgálatokat irányító tárca
nélküli miniszter elõterjesztésére

Balajti László dandártábornokot 2009. augusztus 20-ai hatállyal vezérõrnaggyá elõléptetem.

Sólyom László s. k.,
köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Ficsor Ádám s. k.,
polgári nemzetbiztonsági szolgálatokat irányító

tárca nélküli miniszter

KEH ügyszám: IV-6/01727/2009.
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A köztársasági elnök 106/2009. (VIII. 20.) KE határozata
dandártábornoki kinevezésrõl

Az Alkotmány 30/A. §-a (1) bekezdésének i) pontjában biztosított jogkörömben a polgári nemzetbiztonsági szolgálatokat irányító tárca
nélküli miniszter elõterjesztésére

Raáb Mihály ezredest 2009. augusztus 20-ai hatállyal dandártábornokká kinevezem.

Sólyom László s. k.,
köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Ficsor Ádám s. k.,
polgári nemzetbiztonsági szolgálatokat irányító

tárca nélküli miniszter

KEH ügyszám: IV-6/01729/2009.

A köztársasági elnök 107/2009. (VIII. 20.) KE határozata
rendõr vezérõrnagyi elõléptetésrõl

Az Alkotmány 30/A.  §-a (1) bekezdésének i) pontjában biztosított jogkörömben az igazságügyi és rendészeti miniszter elõ ter jesz tésére

dr. Sipos Gyula rend õr dandártábornokot 2009. augusztus 20-ai hatállyal rend õr vezérõrnaggyá elõléptetem.

Sólyom László s. k.,
köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Dr. Draskovics Tibor s. k.,
igazságügyi és rendészeti miniszter

KEH ügyszám: IV-6/03260/2009.
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A köztársasági elnök 108/2009. (VIII. 20.) KE határozata
dandártábornoki kinevezésrõl

Az Alkotmány 30/A.  §-a (1) bekezdésének i) pontjában biztosított jogkörömben az igazságügyi és rendészeti miniszter elõ ter jesz tésére

dr. Simon László rend õr ezredest 2009. augusztus 20-ai hatállyal rend õr dandártábornokká kinevezem.

Sólyom László s. k.,
köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Dr. Draskovics Tibor s. k.,
igazságügyi és rendészeti miniszter

KEH ügyszám: IV-6/03261/2009.

A köztársasági elnök 109/2009. (VIII. 20.) KE határozata
rendõr dandártábornoki kinevezésrõl

Az Alkotmány 30/A.  §-a (1) bekezdésének i) pontjában biztosított jogkörömben az igazságügyi és rendészeti miniszter elõ ter jesz tésére

dr. Vereckei Csaba rend õr ezredest 2009. augusztus 20-ai hatállyal rend õr dandártábornokká kinevezem.

Sólyom László s. k.,
köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Dr. Draskovics Tibor s. k.,
igazságügyi és rendészeti miniszter

KEH ügyszám: IV-6/03259/2009.
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A Kormány 1139/2009. (VIII. 20.) Korm. határozata
a Népmûvészet Mestere díj 2009. évi adományozásáról

A Magyar Köztársaság Kormánya augusztus 20-a, Szent István ünnepe alkalmából

Bajiné Kis Julianna kosárfonó népi iparmûvésznek,
Kotyor Balán Mihályné Bálint Erzsébet csángó énekesnek,
Bíró Ágoston táncos hagyományõrzõnek,
Kékedi László Vilmos fafaragónak, kéregedény készítõ népi iparmûvésznek,
Németh Gyula szaru-, csont- és fafaragónak,
Pulika Jánosné Tankó Gizella gardonos népzenésznek,
Szabó Lajosné Czine Róza táncos hagyományõrzõnek,
Szénási János fazekas mesternek, népi iparmûvésznek,
Szõtsné Csibi Margit szövõnek, népi iparmûvésznek,
dr. Varga Ferencné hímzõ népi iparmûvésznek

a Népmûvészet Mestere díjat adományozza.

Bajnai Gordon s. k.,
miniszterelnök
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