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 I. rész HATÁROZATOK

A Kor mány ha tá ro za tai

A Kormány

2149/2006. (IX. 4.) Korm.

határozata

az Európai Közösség és tagállamai, valamint a Koreai 
Köztársaság között a polgári globális navigációs

mûholdrendszerrõl (GNSS)  szóló Együttmûködési
Megállapodás szövegének végleges megállapítására

adott felhatalmazásról

A Kor mány

1. egyet ért az Eu ró pai Kö zös ség és tag ál la mai, va la -
mint a Ko re ai Köz tár sa ság kö zött a pol gá ri glo bá lis na vi -
gá ci ós mû hold rend szer rõl (GNSS)  szóló Együtt mû kö dé si
Meg ál la po dás (a továb biak ban: Meg ál la po dás) bemutatott 
szövegével;

2. fel ha tal maz za a gaz da sá gi és köz le ke dé si mi nisz tert
vagy az ál ta la ki je lölt sze mélyt a Meg ál la po dás be mu ta tott 
szö ve gé nek – a jó vá ha gyás fenn tar tá sá val tör té nõ –
végleges megállapítására;

3. fel hív ja a kül ügy mi nisz tert, hogy a Meg ál la po dás
szö ve gé nek vég le ges meg ál la pí tá sá hoz szük sé ges meg ha -
tal ma zá si okiratot adja ki;

4. jó vá hagy ja a Meg ál la po dás ki hir de té sé rõl  szóló kor -
mány ren de let ter ve ze tét, és el ren de li a Meg ál la po dás vég -
le ges szö ve gé nek meg ál la pí tá sát köve tõen an nak a Ma -
gyar Közlönyben történõ kihirdetését.

A mi nisz ter el nök he lyett:

Kiss Pé ter s. k.,
szo ci á lis és mun ka ügyi mi nisz ter

A Kormány

2150/2006. (IX. 4.) Korm.

határozata

egyes kétoldalú határvízi egyezmények alapján
mûködõ közös bizottságok tagjainak kijelölésérõl

A Kor mány

1. a Ma gyar–Oszt rák Víz ügyi Bi zott ság ba elsõ meg ha -
tal ma zott ként dr. Var ga Mik lóst, má so dik meg ha tal ma -
zott ként Ja nák Emilt ki je lö li;

2. a Ma gyar–Ro mán Víz ügyi Bi zott ság ba meg ha tal ma -
zott ként Ha raszt hy Lász lót, a meg ha tal ma zott helyette -
seként An tók Gá bort ki je lö li;

3. a Ma gyar–Uk rán Ha tár ví zi Víz gaz dál ko dá si Bi zott -
ság ba meg ha tal ma zott ként Ha raszt hy Lász lót, a meg ha tal -
ma zott he lyet te se ként Bod nár Gás párt ki je lö li;

4. a Ma gyar–Szlo vák Ha tár ví zi Bi zott ság ba meg ha tal -
ma zott ként Tát rai Mik lóst, a meg ha tal ma zott he lyet te se -
ként Ko rom pay And rást ki je lö li;

5. az Ál lan dó Ma gyar–Hor vát Víz gaz dál ko dá si Bi zott -
ság ba meg ha tal ma zott ként dr. Er dey Györ gyöt, a meg ha -
tal ma zott he lyet te se ként Ko rom pay And rást ki je lö li;

6. az Ál lan dó Ma gyar–Szlo vén Víz gaz dál ko dá si Bi -
zott ság ba meg ha tal ma zott ként Ko vács Kál mánt, a meg ha -
tal ma zott he lyet te se ként dr. Feny ve si Bé lát ki je lö li;

7. a Ma gyar–Szerb Víz gaz dál ko dá si Bi zott ság ba meg -
ha tal ma zott ként dr. Var ga Mik lóst, a meg ha tal ma zott he -
lyet te se ként Ko vács Pé tert ki je lö li;

8. a kö zös bi zott sá gok ban – amennyi ben azt a nem zet -
kö zi egyez mény le he tõ vé te szi – a to váb bi ma gyar ta gok
és azok he lyet te se i nek ki je lö lé sét a meg ha tal ma zot tak ha -
tás kö ré be utal ja;

9. fel hív ja a kül ügy mi nisz tert, hogy az 1–7. pon tok sze -
rin ti sze mé lyi dön té sek rõl e ha tá ro zat köz zé té te lé tõl, il let -
ve a 8. pont sze rin ti ki je lö lé sek rõl a kül ügy mi nisz ter nek
kül dött ér te sí tés tõl szá mí tott 15 na pon be lül az érin tett fe -
le ket dip lo má ci ai jegy zék út ján tá jé koz tas sa.

10. E ha tá ro zat a köz zé té te lé nek nap ján lép ha tály ba,
ez zel egy ide jû leg az egyes két ol da lú ha tár ví zi egyez mé -
nyek alap ján mû kö dõ kö zös bi zott sá gok ma gyar ta go za tát
érin tõ ki ne ve zé sek rõl, fel men té sek rõl és meg erõ sí té sek rõl
 szóló 2314/2004. (XII. 11.) Korm. ha tá ro zat és a
 Magyar–Ju go szláv Víz gaz dál ko dá si Bi zott ság mû kö dé sé -
nek fel újí tá sá ból kö vet ke zõ, va la mint a Ma gyar–Ro mán
Víz ügyi Mû sza ki Ve gyes bi zott ság ma gyar ta go za tát érin -
tõ in téz ke dé sek rõl  szóló 2132/1997. (V. 28.) Korm. ha tá -
ro zat 1. és 3. pont ja ha tá lyát vesz ti.

A mi nisz ter el nök he lyett:

Kiss Pé ter s. k.,
szo ci á lis és mun ka ügyi mi nisz ter
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A Kormány

2151/2006. (IX. 4.) Korm.

határozata

a nemzeti filmvagyon rendezésével kapcsolatos egyes
feladatokról  szóló 2140/2005. (VII. 14.) Korm.

határozat módosításáról

1. A nem ze ti film va gyon ren de zé sé vel kap cso la tos
egyes fel ada tok ról  szóló 2140/2005. (VII. 14.) Korm. ha -
tá ro zat (a továb biak ban: Ha tá ro zat) 1. pont ja he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

„1. A Kor mány
a) egyet ért az zal, hogy a Ma gyar Ál lam – az ÁPV Zrt.

köz re mû kö dé sé vel – meg sze rez ze azon szer zõi va gyo ni
jo go kat, fel hasz ná lá si jo go kat, szom szé dos jo go kat, va la -
mint az érin tett fil mek ne ga tív ja in fenn ál ló tulajdon -
jogokat,

– ame lyek a Di a lóg Film stú dió Kft.-t sa ját elõ ál lí tá sú
film jei kap csán meg il le tik, to váb bá

– ame lye ket a Di a lóg Film stú dió Kft. az ÁPV Zrt. jó vá -
ha gyá sá val a Bu da pest Film stú dió Kft.-tõl, a Hun nia Film -
stú dió Kft.-tõl, az Ob jek tív Film stú dió Kft.-tõl, a Pannó -
niafilm Kft.-tõl meg szer zett, il let ve a MOKÉP Rt.-tõl és a
MAFILM Rt.-tõl a jö võ ben meg sze rez;

b) fel hív ja a pénz ügy mi nisz tert, in téz ked jen an nak ér -
de ké ben, hogy amennyi ben az a) pont ban meg je lölt va -
gyo ni ér té kû jo gok jo go sult já vá a Ma gyar Ál lam vá lik, az
ÁPV Zrt. azo kat – mint a moz gó kép rõl  szóló 2004. évi
II. tör vény 2.  § 26. pont ja ér tel mé ben a nem ze ti film va -
gyon ba tar to zó és a kincs tá ri va gyon ré szét ké pe zõ va -
gyon ele me ket – té rí tés nél kül adja át a Kincs tá ri Va gyo ni
Igaz ga tó ság nak (a továb biak ban: KVI).

Fe le lõs: pénz ügy mi nisz ter
Ha tár idõ: az ÁPV Zrt. és a KVI kö zöt ti meg ál la po dás 

 meg kö té sé re
 – azon jo gok te kin te té ben ame lyek 2006. 
  so rán át adás ra ke rül nek 
  2006. no vem ber 30.,
 – ezt köve tõen fo lya ma tos”

2. A Ha tá ro zat 2. pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke -
zés lép:

„2. A KVI és az ÁPV Zrt. – a nem ze ti film va gyon ba tar -
to zó szer zõi va gyo ni jo gok, fel hasz ná lá si jo gok, szom szé -
dos jo gok, to váb bá az érin tett fil mek ne ga tív ja in fenn ál ló

tu laj don jog át adá sá ról  szóló – meg ál la po dá sát köve tõen a
moz gó kép rõl  szóló 2004. évi II. tör vény 35.  § (1) be kez dé -
sé ben fog lal tak alap ján a KVI-nak a Ma gyar Nem ze ti
Film ar chí vum mal a nem ze ti film va gyon ra vo nat ko zó an
va gyon ke ze lé si meg ál la po dást kell köt nie.

Fe le lõs: pénz ügy mi nisz ter
ok ta tá si és kul tu rá lis miniszter

Ha tár idõ: a KVI és az ÁPV Zrt. meg ál la po dá sát kö ve tõ 
 30 nap”

3. Ez a ha tá ro zat a köz zé té te le nap ján lép ha tály ba.

A mi nisz ter el nök he lyett:

Kiss Pé ter s. k.,
szo ci á lis és mun ka ügyi mi nisz ter

A Kormány

2152/2006. (IX. 4.) Korm.

határozata

a 2006. évi központi költségvetés általános
tartalékának felhasználásáról

A Kor mány az ál lam ház tar tás ról  szóló 1992. évi
XXXVIII. tör vény 38.  §-ának (1) be kez dé sé ben biz to sí tott 
jog kö ré ben a 2006. évi köz pon ti költ ség ve tés ál ta lá nos
 tartalékából – a mel lék let sze rint – össze sen 1750,0 mil lió
fo rint át cso por to sí tá sát ren de li el. Az összeg a ba rom fi
ága zat ban a ma dár inf lu en za  miatt ki ala kult pi a ci za va rok
tá mo ga tá sá hoz szük sé ges 50%-os nem ze ti rész, va la mint
a ba rom fi tar tók ta kar mány vá sár lá sá nak tá mo ga tá sá hoz
szük sé ges nem ze ti tá mo ga tás fi nan szí ro zá sát szol gál ja.

Fe le lõs: pénz ügy mi nisz ter
föld mû ve lés ügyi és vi dék fej lesz té si
 mi nisz ter

Ha tár idõ: azon nal

A mi nisz ter el nök he lyett:

Kiss Péter s. k.,
szo ci á lis és mun ka ügyi miniszter
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Mel lék let a 2152/2006. (IX. 4.) Korm. ha tá ro zat hoz

XII. Föld mû ve lés ügyi és Vi dék fej lesz té si Mi nisz té ri um

                       Fe je zet szá ma és meg ne ve zé se

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELÕIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA*

a Kor mány ha tás kö ré ben

Költ ség ve té si év: 2006.

Millió fo rint ban, egy tizedessel

Ál lam-
ház tar tá si

egye di
azo no sí tó

Fe je zet-
szám

Cím-
szám

Al-
cím-
szám

Jog-
cím-

csop.-
szám

Jog-
cím-
szám

Elõ-
ir.-
cso-
port-
szám

Ki-
emelt
elõ-
ir.-

szám

Fe je-
zet-
név

Cím-
név

Al-
cím-
név

Jog-
cím-

csop.-
név

Jog-
cím-
név

Elõ-
ir.-

csop.-
név

KIADÁSOK
A mó do sí tás

jog cí me

Mó do sí tás
(+/–)

A mó do-
sít ás

kö vet-
ke zõ
év re

át hú zó dó
ha tá sa

A mó do-
sít ást

el ren de lõ
jog-

sza bály/
ha tá-
ro zat
szá ma

Ki emelt elõ irány zat ne ve

XII. Föld mû ve lés ügyi és Vi dék fej lesz té si Mi nisz té ri um

10 Fe je ze ti ke ze lé sû elõ irány za tok

5 Nem ze ti tá mo ga tá sok

2 Költ ség ve tés bõl mû kö dõ tá mo ga tá sok

250734 2 Fo lyó ki adá sok és jö ve de lemtá mo ga tá sok

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

5 Egyéb mû kö dé si cé lú tá mo ga tá sok, ki adá -
sok 1750,0

X. Mi nisz ter el nök ség

12 Tar ta lé kok

001414 1 Költ ség ve tés ál ta lá nos tar ta lé ka –1750,0

Az elõ irány zat-mó do sí tás ér vé nyes sé ge: b) a kö vet ke zõ évi költ ség ve tés be be épü lõ

Ál lam-
ház tar tá si

egye di
azo no sí tó

Fe je zet-
szám

Cím-
szám

Al-
cím-
szám

Jog-
cím-

csop.-
szám

Jog-
cím-
szám

Elõ-
ir.-
cso-
port-
szám

Ki-
emelt
elõ-
ir.-

szám

Fe je-
zet-
név

Cím-
név

Al-
cím-
név

Jog-
cím-

csop.-
név

Jog-
cím-
név

Elõ-
ir.-

csop.-
név

BEVÉTELEK
A mó do sí tás

jog cí me

Mó do sí tás
(+/–)

A mó do-
sít ás

kö vet-
ke zõ
év re

át hú zó dó
ha tá sa

A mó do-
sít ást

el ren de lõ
jog-

sza bály/
ha tá-
ro zat
szá ma

Ki emelt elõ irány zat ne ve

Az elõ irány zat-mó do sí tás ér vé nyes sé ge: b) a kö vet ke zõ évi költ ség ve tés be be épü lõ

Ál lam-
ház tar tá si

egye di
azo no sí tó

Fe je zet-
szám

Cím-
szám

Al-
cím-
szám

Jog-
cím-

csop.-
szám

Jog-
cím-
szám

Elõ-
ir.-
cso-
port-
szám

Ki-
emelt
elõ-
ir.-

szám

Fe je-
zet-
név

Cím-
név

Al-
cím-
név

Jog-
cím-

csop.-
név

Jog-
cím-
név

Elõ-
ir.-

csop.-
név

TÁMOGATÁSOK
A mó do sí tás

jog cí me

Mó do sí tás
(+/–)

A mó do-
sít ás

kö vet-
ke zõ
év re

át hú zó dó
ha tá sa

A mó do-
sít ást

el ren de lõ
jog-

sza bály/
ha tá-
ro zat
szá ma

Ki emelt elõ irány zat ne ve

XII. Föld mû ve lés ügyi és Vi dék fej lesz té si Mi nisz té ri um

10 Fe je ze ti ke ze lé sû elõ irány za tok

5 Nem ze ti tá mo ga tá sok

2 Költ ség ve tés bõl mû kö dõ tá mo ga tá sok

250734 2 Fo lyó ki adá sok és jö ve de lemtá mo ga tá sok 1750,0

Az elõ irány zat-mó do sí tás ér vé nyes sé ge: b) a kö vet ke zõ évi költ ség ve tés be be épü lõ

Fog lal koz ta tot tak lét szá ma (fõ) – idõ szak ra

Fog lal koz ta tot tak lét szá ma (fõ) – idõ szak ra

Az elõ irány zat-mó do sí tás ér vé nyes sé ge: b) a kö vet ke zõ évi költ ség ve tés be be épü lõ

Az adat lap 5 pél dány ban töl ten dõ ki
Az elõ irány za tok felhasználása/zá ro lá sa

(mó do sí tás +/–)
Össze sen

I.
ne gyed év

II.
ne gyed év

III.
ne gyed év

IV.
ne gyed év

Fe je zet 1 pél dány   

Ál la mi Szám ve võ szék 1 pél dány   idõ ará nyos

Ma gyar Ál lam kincs tár 1 pél dány   tel je sít mény ará nyos

Pénz ügy mi nisz té ri um 2 pél dány   egyéb: azon nal 1750,0 1750,0

* Az össze tar to zó elõ irány zat-vál to zá so kat (+/–) egy mást kö ve tõ en kell sze re pel tet ni.
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A Kormány

2153/2006. (IX. 4.) Korm.

határozata

a Demokrácia Központ Közalapítvány támogatásának 
kiegészítésérõl

A Kor mány a Ma gyar Köz tár sa ság 2006. évi költ ség ve -
té sé rõl  szóló 2005. évi CLIII. tör vény 51.  §-ának (1) be -
kez dé se alap ján a XVIII. Kül ügy mi nisz té ri um fe je zet, Fe -
je ze ti ál lam ház tar tá si tar ta lé ká ból – a mel lék let sze rint –

25,0 mil lió fo rint át cso por to sí tá sát ren de li el a XVIII. Kül -
ügy mi nisz té ri um fe je zet, 5. cím, 12. al cím, 9. De mok rá cia
Köz pont Köz ala pít vány tá mo ga tá sa jog cím cso port ra.

Fe le lõs: kül ügy mi nisz ter
pénz ügy mi nisz ter

Ha tár idõ: azon nal

A mi nisz ter el nök he lyett:

Kiss Péter s. k.,
szo ci á lis és mun ka ügyi miniszter

2006/42. szám HATÁROZATOK TÁRA 451

Mel lék let a 2153/2006. (IX. 4.) Korm. ha tá ro zat hoz

XVIII. Kül ügy mi nisz té ri um
Fe je zet szá ma és meg ne ve zé se

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELÕIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA*
a Kor mány ha tás kö ré ben

Költ ség ve té si év: 2006.

Mil lió fo rint ban, egy ti ze des sel

Ál lam-
ház tar tá si

egye di
azo no sí tó

Fe je zet-
szám

Cím-
szám

Al-
cím-
szám

Jog-
cím-

csop.-
szám

Jog-
cím-
szám

Elõ-
ir.-
cso-
port-
szám

Ki-
emelt
elõ-
ir.-

szám

Fe je-
zet-
név

Cím-
név

Al-
cím-
név

Jog-
cím-

csop.-
név

Jog-
cím-
név

Elõ-
ir.-

csop.-
név

KIADÁSOK
A mó do sí tás

jog cí me

Mó do sí tás
(+/—)

A mó do-
sít ás

kö vet-
ke zõ
év re

át hú zó dó
ha tá sa

A mó do-
sít ást

el ren de lõ
jog-

sza bály/
ha tá-
ro zat
szá ma

Ki emelt elõ irány zat ne ve

XVIII. Kül ügy mi nisz té ri um

5 Fe je ze ti ke ze lé sû elõ irány za tok

12 Ala pít vá nyok tá mo ga tá sa

263090 9 De mok rá cia Köz pont Köz ala pít vány

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

5 Egyéb mû kö dé si cé lú tá mo ga tá sok, ki adá sok 25,0

XVIII. Kül ügy mi nisz té ri um

5         Fe je ze ti ke ze lé sû elõ irány za tok

50 Fe je ze ti tar ta lék

265156 2 Fe je ze ti ál lam ház tar tá si tar ta lék –25,0

Az elõ irány zat-mó do sí tás ér vé nyes sé ge: a) a költ ség ve té si év ben egy sze ri jel le gû

Ál lam-
ház tar tá si

egye di
azo no sí tó

Fe je zet-
szám

Cím-
szám

Al-
cím-
szám

Jog-
cím-

csop.-
szám

Jog-
cím-
szám

Elõ-
ir.-
cso-
port-
szám

Ki-
emelt
elõ-
ir.-

szám

Fe je-
zet-
név

Cím-
név

Al-
cím-
név

Jog-
cím-

csop.-
név

Jog-
cím-
név

Elõ-
ir.-

csop.-
név

BEVÉTELEK
A mó do sí tás

jog cí me

Mó do sí tás
(+/—)

A mó do-
sít ás

kö vet-
ke zõ
év re

át hú zó dó
ha tá sa

A mó do-
sít ást

el ren de lõ
jog-

sza bály/
ha tá-
ro zat
szá ma

Ki emelt elõ irány zat ne ve

Az elõ irány zat-mó do sí tás ér vé nyes sé ge: a) a költ ség ve té si év ben egy sze ri jel le gû



Ál lam-
ház tar tá si

egye di
azo no sí tó

Fe je zet-
szám

Cím-
szám

Al-
cím-
szám

Jog-
cím-

csop.-
szám

Jog-
cím-
szám

Elõ-
ir.-
cso-
port-
szám

Ki-
emelt
elõ-
ir.-

szám

Fe je-
zet-
név

Cím-
név

Al-
cím-
név

Jog-
cím-

csop.-
név

Jog-
cím-
név

Elõ-
ir.-

csop.-
név

TÁMOGATÁSOK
A mó do sí tás

jog cí me

Mó do sí tás
(+/—)

A mó do-
sít ás

kö vet-
ke zõ
év re

át hú zó dó
ha tá sa

A mó do-
sít ást

el ren de lõ
jog-

sza bály/
ha tá-
ro zat
szá ma

Ki emelt elõ irány zat ne ve

XVIII. Külügyminisztérium

5 Fe je ze ti ke ze lé sû elõirányzatok

12 Ala pít vá nyok támogatása

263090 9 De mok rá cia Köz pont Közalapítvány 25,0

XVIII. Külügyminisztérium

5 Fe je ze ti ke ze lé sû elõirányzatok

50 Fe je ze ti tartalék

265156 2 Fe je ze ti ál lam ház tar tá si tartalék –25,0

Az elõ irány zat-mó do sí tás ér vé nyes sé ge: a) a költ ség ve té si év ben egy sze ri jel le gû

Fog lal koz ta tot tak lét szá ma (fõ) — idõ szak ra

Fog lal koz ta tot tak lét szá ma (fõ) — idõ szak ra

Az elõ irány zat-mó do sí tás ér vé nyes sé ge: a) a költ ség ve té si év ben egy sze ri jel le gû

Az adat lap 5 pél dány ban töl ten dõ ki
Az elõ irány za tok fel hasz ná lá sa/zá ro lá sa

(mó do sí tás +/—)
Össze sen

I.
ne gyed év

II.
ne gyed év

III.
ne gyed év

IV.
ne gyed év

Fe je zet 1 pél dány   

Ál la mi Szám ve võ szék 1 pél dány   idõ ará nyos

Ma gyar Ál lam kincs tár 1 pél dány   tel je sít mény ará nyos

Pénz ügy mi nisz té ri um 2 pél dány   egyéb: azon nal 25,0

* Az össze tar to zó elõ irány zat-vál to zá so kat (+/—) egy mást kö ve tõ en kell sze re pel tet ni.

A Mi nisz ter el nök ha tá ro za tai

A Miniszterelnök

15/2006. (IX. 4.) ME

határozata

a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség tagállamainak közgyûlésein történõ részvételrõl

A nem zet kö zi szer zõ dé sek kel kap cso la tos el já rás ról szó ló 2005. évi L. tör vény 5. § sze rin ti ha tás kö röm ben el jár va, az
Or szá gos Atom ener gia Hi va tal fel ügye le té re ki je lölt igaz ság ügyi és ren dé sze ti mi nisz ter, va la mint a külügyminiszter
elõterjesztése alapján

1. egyet ér tek az zal, hogy a Nem zet kö zi Atom ener gia Ügy nök ség tag ál la ma i nak köz gyû lé se in a Ma gyar Köz tár sa ság
Kor má nyát kép vi se lõ küldöttség vegyen részt;

2. fel ha tal ma zom az igaz ság ügyi és ren dé sze ti mi nisz tert, hogy a kül dött ség tag ja it a kül ügy mi nisz ter rel egyet ér tés -
ben jelölje ki;

3. fel hí vom a kül ügy mi nisz tert, hogy a kül dött ség ré szé re a rész vé tel hez szük sé ges meg ha tal ma zá si ok ira tot az adott
köz gyû lés elõtt adja ki;

4. fel ha tal ma zom a kül dött ség ve ze tõ jét, hogy a köz gyû lé sen – a pénz ügy mi nisz ter elõ ze tes egyet ér té sé vel – be je -
lent se a Ma gyar Köz tár sa ság Kor má nya hoz zá já ru lá sá nak össze gét a Nem zet kö zi Atom ener gia Ügy nök ség Mûszaki
Együttmûködési Alapjához;

5. fel hí vom a kül dött ség ve ze tõ jét, hogy a köz gyû lé sek után a vál lalt kö te le zett sé ge ket is tar tal ma zó je len tést ké szít -
sen a Kormány részére.

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

Kormányrendelet felhatalmazása alapján jelenteti meg a
Miniszterelnöki Hivatal a Magyar Közlöny mellékleteként
a HIVATALOS ÉRTESÍTÕT. A lap hetente, szerdánként,
tematikus fõrészekben hitelesen közli a legfõbb állami,
önkormányzati, társadalmi, gazdasági szervek, illetve
szervezetek személyi, szervezeti, igazgatási és képzési,
valamint a hírközlési tevékenység (frekvenciagazdálko-
dás, távközlés, postaügy, informatika) közleményeit, to-
vábbá az üzleti élet híreit. Térítési díj ellenében közzé-
tesszük a Kincstári Vagyoni Igazgatóság vagyonértéke-
sítési pályázatait, az állami, társadalmi, gazdasági szer-
vezetek, parlamenti pártok, kamarák, helyi önkormányza-
tok, egyházak, különbözõ képviseletek közleményeit.
Fizetett hirdetésként – akár színes oldalakon is – helyet
kaphatnak az Értesítõben a gazdálkodó szervezetek,
egyetemek, alapítványok, de magánszemélyek közér-
deklõdésre számot tartó közlései is.
Õszintén reméljük, hogy a hírek, információk, közlemé-
nyek egy lapban történõ pontos és rendszerezett for-
mában való közreadásával sikerül hatékonyabbá és
eredményesebbé tenni elõfizetõink tájékozódását a hi-
vatali és üzleti életben. Az érdeklõdõk számára egyéb
hasznos információkat is nyújt a lap.
Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2004. május 1-jétõl az
Európai Unió hivatalos nyelveként magyarul is megjele-
nik. A hivatalos lap L és C sorozatból áll.

Az L (Legislation) sorozatban kerülnek kiadásra az Euró-
pai Unió hatályos jogszabályai, az ún. elsõdleges jogforrá-
sok (alapító szerzõdések, csatlakozási szerzõdések, tár-
sulási szerzõdések), továbbá az alábbi jogforrások: ren-

deletek, irányelvek, határozatok.

Az EU Hivatalos Lapjában történõ közzétételt követõen
az évfolyam és a kötet számára, valamint a megjelenés
dátumára hivatkozással, cím szerint, 2004. május 1-jétõl
folyamatosan tájékoztatást adunk a hivatalos lap L kiadá-
saiban megjelenõ jogi aktusokról a Magyar Közlöny mel-
lékleteként megjelenõ Hivatalos Értesítõben.
A lap elõfizetésben megrendelhetõ a Magyar Hivatalos
Közlönykiadó 1085 Budapest, Somogyi Béla u. 6.
címén, levélcím: 1394 Budapest 62., Pf. 357; faxszám:
318-6668.
2006. évi éves elõfizetési díja: 13 356 Ft áfával.
A HIVATALOS ÉRTESÍTÕ egyes számai megvásá-
rolhatók 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.

M E G R E N D E L Õ L A P

Megrendelem a HIVATALOS ÉRTESÍTÕ címû lapot ......... példányban, és kérem a következõ címre kézbe-
síteni:

Megrendelõ neve: .....................................................................................................................................

címe (város/község, irányítószám): .......................................................................................

utca, házszám: ......................................................................................................................

Ügyintézõ (telefonszám): ...........................................................................................................................

2006. évi elõfizetési díj fél évre 6678 Ft áfával

egy évre 13 356 Ft áfával

Számlát kérek a befizetéshez.

Kérjük, a négyzetbe történõ X bejelöléssel jelezze az elõfizetés idõtartamát!

Kelt.: ..............................................................

............................................................................
cégszerû aláírás
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Szerkeszti a Miniszterelnöki Hivatal, a Szerkesztõbizottság közremûködésével.
A szerkesztésért felelõs: Gilyán György, a Miniszterelnöki Hivatal államtitkára. Budapest V., Kossuth tér 1–3.
Kiadja a Magyar Hivatalos Közlönykiadó. Felelõs kiadó: dr. Kodela László elnök-vezérigazgató.
Budapest VIII., Somogyi Béla u. 6. Telefon: 266-9290.

Elõfizetésben megrendelhetõ a Magyar Hivatalos Közlönykiadónál,
Budapest VIII., Somogyi Béla u. 6., 1394 Budapest 62. Pf. 357, vagy faxon 318-6668.
Elõfizetésben terjeszti a Magyar Hivatalos Közlönykiadó a FÁMA Rt. közremûködésével. Telefon/fax: 266-6567.
Információ: tel.: 317-9999, 266-9290/245, 357 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.
2006. évi éves elõfizetési díj: 22 632 Ft áfával. Egy példány ára: 378 Ft áfával.
A kiadó az elõfizetési díj évközbeni változtatásának jogát fenntartja.
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