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 I. rész HATÁROZATOK

A Kor mány ha tá ro za tai

A Kormány

2154/2006. (IX. 8.) Korm.

határozata

magyar küldöttség részvételérõl
az ENSZ Közgyûlés 61. ülésszakán

A Kor mány

1. jó vá hagy ja – a mel lék let sze rint – az ENSZ Köz gyû -
lés 61. ülés sza kán részt ve võ ma gyar kül dött ség te vé keny -
sé gé nek irány el ve it;

2. fel ha tal maz za a kül ügy mi nisz tert, hogy az ENSZ
Köz gyû lés 61. ülés sza kán részt vevõ ma gyar kül dött ség
ve ze tõ jé nek és tag ja i nak meg bí zá sá ról elõ ter jesz tést te -
gyen a Ma gyar Köz tár sa ság el nö ké nek.

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

Melléklet
a 2154/2006. (IX. 8.) Korm. határozathoz

Irányelvek az ENSZ Közgyûlés 61. ülésszakán részt
vevõ magyar küldöttség tevékenységéhez

Az ENSZ Köz gyû lés 61. ülés sza kán a ma gyar kül dött -
ség a kor mány prog ram cél ja i val és fel ada ta i val, az Euró -
pai Unió köz gyû lé si pri o ri tá sa i val össz hang ban a ma gyar
nem ze ti ér de ke ket és a kö zös eu ro at lan ti ér té ke ket egy ide -
jû leg ér vé nye sít ve te vé keny ked jen.

A kül dött ség
– hasz nál ja fel az ENSZ Köz gyû lé sé nek fó ru ma it a

Kor mány ál lás pont já nak is mer te té sé re a nem zet kö zi kö -
zös ség elõtt álló glo bá lis ki hí vá sok meg ol dá sá val kap cso -
la tos ma gyar el kép ze lé sek rõl. Erõ sít se meg, hogy a
 Magyar Köz tár sa ság el kö te le zett híve a ha té kony mul ti la -
te ra liz mu son ala pu ló nem zet kö zi rend meg va ló sí tá sá nak,
és eh hez EU tag ál lam ként is ak tí van hoz zá kí ván já rul ni;

– hang sú lyoz za, hogy a Ma gyar Köz tár sa ság az Egye -
sült Nem ze tek Szer ve ze té re olyan uni ver zá lis szer ve zet -
ként te kint, amely nek egye dül ál ló sze re pe és fe le lõs sé ge
van a nem zet kö zi béke és biz ton ság fenn tar tá sá ban és
annak hely re ál lí tá sá ban, az em ber i jo gok és az alap ve tõ
sza bad ság jo gok – be le ért ve a nem ze ti ki sebb sé gi jo gok –
nem zet kö zi vé del mé ben, valamint olyan glo bá lis ki hí vá -
sok és fe nye ge té sek ke ze lé sé ben, mint a tö meg pusz tí tó

fegy ve rek el ter je dé sé nek meg aka dá lyo zá sa, a ter ro riz mus
el le ni fel lé pés és a fej lõ dés elõ se gí té se;

– te vé keny sé gé vel – az Euró pai Unió kö zös kül- és biz -
ton ság po li ti ká já nak ke re tei kö zött – ha té ko nyan já rul jon
hoz zá az ENSZ 2005. évi ál lam- és kor mány fõi csúcs ta lál -
ko zó Zá ró do ku men tu má ban fog lalt re for mok vég re haj tá -
sá hoz, kü lö nös te kin tet tel a ter ro riz mus el le ni fel lé pés sel
kap cso la tos el kép ze lé sek re, a fej lesz tés re, valamint a vi -
lág szer ve zet két, új on nan lét re jött in téz mé nyé nek – Em -
ber i Jogi Ta nács, Bé ke épí tõ Bi zott ság – ha té kony mû kö -
dé sé re;

– kí sér je szo ros fi gye lem mel az ENSZ fõ in téz mé nye i -
nek – Biz ton sá gi Ta nács, Köz gyû lés, Gaz da sá gi és Szo ciá -
lis Ta nács – át ala kí tá sá ra és mun ka mód sze re i nek ja ví tá sá -
ra vo nat ko zó ja vas la tok ala ku lá sát. Fejt se ki part ne re ink
szá má ra, hogy a Ma gyar Köz tár sa ság ál lás pont ja sze rint a
XXI. szá zad glo bá lis ki hí vá sa i ra csak egy, az új geo po li ti -
kai és gaz da sá gi re a li tá so kat figye lembe vevõ, meg újult,
át lát ha tó és el szá mol tat ha tó in téz mé nyek kel ren del ke zõ
vi lág szer ve zet ké pes meg fe le lõ vá la szo kat adni;

– az Euró pai Unió erõ fe szí té se i vel össz hang ban ak tí -
van ve gyen részt az Egye sült Nem ze tek Szer ve ze té nek ter -
ro riz mus el le ni küz del mét cél zó te vé keny sé gé ben. Se gít se
elõ a Nem zet kö zi Ter ro riz mus el le ni Át fo gó Egyez mény
el fo ga dá sá ról  szóló meg álla po dás mi e lõb bi lét re jöt tét, kü -
lö nös te kin tet tel a ter ro ris ta cse lek mé nyek fo gal má nak
jogi szem pont ból tör té nõ meg ha tá ro zá sá ra;

– biz to sít sa tá mo ga tá sá ról az Egye sült Nem ze tek Szer -
ve ze tét a nem zet kö zi béke és biz ton ság meg erõ sí té se
szem pont já ból nél kü löz he tet len fegy ver zet-el len õr zé si és
non-pro li fe rá ci ós rend sze rek erõ sí té sét cél zó te vé keny sé -
gé ben;

– he lyez ze ér ve lé se kö zép pont já ba a nem zet kö zi vál sá -
gok meg elõ zé sét szol gá ló pre ven tív dip lo má cia és ko rai
elõ re jel zés al kal ma zá sá nak szük sé ges sé gét, to váb bá a vál -
ság ren de zés te rén a gyors, idõ ben tör té nõ nem zet kö zi re a -
gá lást és nem zet kö zi je len lé tet szor gal ma zó ma gyar dip lo -
má ci ai tö rek vé se ket. Ezzel össze füg gés ben biz to sít sa tá -
mo ga tá sá ról azo kat a tö rek vé se ket, ame lyek a vi lág szer ve -
zet ko he ren ci á já nak és ha té kony sá gá nak nö ve lé sé re irá -
nyul nak a fej lesz tés, a hu ma ni tá ri us se gít ség nyúj tás, a kör -
nye zet vé de lem és a ne mek kö zöt ti esély egyen lõ ség te rü le -
tén;

– euró pai és tran szat lan ti part ne re ink kel szo ro san
együtt mû köd ve se gít se elõ az egye te mes ér té ke ket je len tõ
em ber i jo gok és alap ve tõ sza bad ság jo gok – be le ért ve a
nem ze ti ki sebb sé gek jo ga it – nem zet kö zi vé del mé nek erõ -
sí té sét, a de mok rá cia ter jesz té sét és a jog ural má nak meg -
va ló sí tá sát, nem ze ti és nem zet kö zi szin ten egy aránt;

– fe jez ze ki a Ma gyar Köz tár sa ság ér de kelt sé gét az
ENSZ Em ber i Jo gok Bi zott sá gát fel vál tó Em ber i Jogi Ta -
nács ha té kony mû kö dé sé ben, és biz to sít sa to vább ra is ha -
tá ro zott tá mo ga tá sá ról az ENSZ ki sebb sé gi ügyek ben ki -
ne ve zett füg get len szak ér tõ jé nek mun ká ját;

– EU-part ne re ink kel együtt kez de mé nyez ze a nem zet -
kö zi kö zös ség ha té kony és idõ ben tör té nõ fel lé pé sét az
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em ber i jo gok meg sér tõ i vel szem ben, na gyobb hang súlyt
he lyez ve a gyer mek jo gai és a ne mek kö zöt ti esély egyen -
lõ ség biz to sí tá sá ra;

– ak tí van ve gyen részt a vé del mi fe le lõs ség el vé nek ki -
dol go zá sá val kap cso la tos tár gya lá so kon, ami a glo bá lis
biz ton sá gi ki hí vá sok egyi ké nek ke ze lé sé re adan dó vá lasz
el mé le ti meg ala po zá sát je lent he ti, meg nyit va a nem zet kö -
zi kö zös ség elvi cse lek vé si le he tõ sé gét is ab ban az eset -
ben, ha egy ál lam sa ját pol gá ra it nem védi meg a nép ir tás -
tól, et ni kai tisz to ga tás tól, há bo rús és em be ri es ség el le ni
bûn cse lek mé nyek tõl;

– mû köd jön szo ro san együtt az EU-part ne re ink kel és a
NATO tag ál la ma i val; nem ze ti ér de ke ink kö zép pont ban
tar tá sá val tá mo gas sa a két szer ve zet kö zös tö rek vé se i nek
meg va ló sí tá sát, se gít se elõ a nyu ga ti de mok rá ci ák egy sé -
ges, ered mé nyes fel lé pé sét a Köz gyû lés fó ru ma in;

– az Euró pai Unió kö zös kül- és biz ton ság po li ti kai
egyez te tõ me cha niz mu sá ban való rész vé tel so rán – nem -
ze ti ér de ke ink kel össz hang ban – já rul jon hoz zá a ki bõ ví -
tett Euró pai Unió ko hé zi ó já nak to váb bi erõ sö dé sé hez,
valamint a tran szat lan ti szo li da ri tás erõ sí té sé hez, illetve a
NATO és az Euró pai Unió kö zös stra té gi ai part ner sé gé nek 
fej lesz té sé hez;

– vál lal jon ak tív sze re pet a glo bá lis ki hí vá sok kal – a
nem zet kö zi ter ro riz mus, ha tá ro kon át nyú ló szer ve zett bû -
nö zés, az il le gá lis ká bí tó szer-ke res ke de lem, a kor rup ció, a
pénz mo sás, az em ber ke res ke de lem el le ni fel lé pés, a kör -
nye zet vé de lem, valamint a fenn tart ha tó fej lõ dés – kap cso -
lat ban je len leg ki dol go zás alatt álló nem zet kö zi nor mák
el fo ga dá sá ban és a már el fo ga dott nem zet kö zi egyez mé -
nyek vég re haj tá sá nak elõ se gí té sé ben;

– hasz nál ja fel a köz gyû lé si fó ru mo kat két ol da lú kap -
cso la ta ink erõ sí té sé re az ENSZ más tag ál la ma i val.

A Kormány

2155/2006. (IX. 8.) Korm.

határozata

az egy magyar vezetésû afganisztáni tartományi
újjáépítési csoport létesítésérõl és mûködésének
elõkészítésérõl  szóló 2115/2006. (VI. 29.) Korm.

határozat módosításáról

1. Az egy ma gyar ve ze té sû af ga nisz tá ni tar to má nyi
újjá építési cso port lé te sí té sé rõl és mû kö dé sé nek elõ ké szí -
té sé rõl  szóló 2115/2006. (VI. 29.) Korm. ha tá ro zat 2. pont -
já ban „a Mi nisz ter el nö ki Hi va tal ál lam tit ká rá nak” szö veg -
rész he lyé be „a Mi nisz ter el nö ki Hi va tal szak ál lam tit ká rá -
nak” szö veg rész lép.

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

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

A Kormány

2156/2006. (IX. 8.) Korm.

határozata

az Országos Közgyûjtemények Szövetsége
létrehozásához szükséges hozzájárulásról

A Kor mány az ál lam ház tar tás ról  szóló 1992. évi
XXXVIII. tör vény 94.  § (1) be kez dé se alap ján en ge dé lye -
zi, hogy a Had tör té ne ti In té zet és Mú ze um, az Ipar mû vé -
sze ti Mú ze um, a Köz le ke dé si Mú ze um, a Ma gyar Nem ze ti 
Ga lé ria, a Ma gyar Nem ze ti Mú ze um, a Ma gyar Ter mé -
szet tu do má nyi Mú ze um, a Ma gyar Me zõ gaz da sá gi Mú -
zeum, a Nép raj zi Mú ze um, az Or szá gos Mû sza ki Mú -
zeum, a Pe tõ fi Iro dal mi Mú ze um, a Sem mel we is Or vos -
tör té ne ti Mú ze um, Könyv tár és Le vél tár, a Sza bad té ri
Nép raj zi  Múzeum, a Szép mû vé sze ti Mú ze um, a Lud wig
Mú ze um Kor társ Mû vé sze ti Mú ze um, a Ma gyar Or szá gos
Le vél tár és az Or szá gos Szé che nyi Könyv tár – mint költ -
ség ve té si szer vek – Or szá gos Köz gyûj te mé nyek Szövet -
sége né ven tár sa dal mi szer ve ze tet hoz za nak lét re.

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

A Kormány

2157/2006. (IX. 8.) Korm.

határozata

a Rendõrség 2006. évi többletfeladatai költségeinek
rendezésérõl

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.  § (1)–(2) be kez -
dé sé ben fog lalt fel ha tal ma zás alap ján a Rend õr ség több -
let fel ada tai költ sé ge i nek ren de zé sé hez – a mel lék let sze -
rint – az Igaz ság ügyi és Ren dé sze ti Mi nisz té rium ál lam -
ház tar tá si tar ta lék a ter hé re 1611,5 mil lió fo rint, a Pénz -
ügy mi nisz té rium ál lam ház tar tá si tar ta lék a ter hé re
2788,5 mil lió fo rint tá mo ga tást cso por to sít át.

Fe le lõs: pénz ügy mi nisz ter
Ha tár idõ: azon nal

Gyur csány Fe renc s. k.,
mi nisz ter el nök
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Mel lék let a 2157/2006. (IX. 8.) Korm. ha tá ro zat hoz

XIV. Igaz ság ügyi és Ren dé sze ti Mi nisz té rium
XXII. Pénz ügy mi nisz té rium        
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

XIV. Igaz ság ügyi és Ren dé sze ti Mi nisz té rium

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

1 Ága za ti cél fel ada tok

269923 23 Rend õr ség több let fel ada tai költ sé ge i nek ren de zé se

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

3 Do lo gi ki adá sok 4 400,0

7 Fe je ze ti tar ta lék

265089 2 Fe je ze ti ál lam ház tar tá si tar ta lék –1 611,5

XXII. Pénz ügy mi nisz té rium

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

10 Fe je ze ti tar ta lék

265201 2 Fe je ze ti ál lam ház tar tá si tar ta lék –2 788,5

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

XIV. Igaz ság ügyi és Ren dé sze ti Mi nisz té rium

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

1 Ága za ti cél fel ada tok

269923 23 Rend õr ség több let fel ada tai költ sé ge i nek ren de zé se 4 400,0

7 Fe je ze ti tar ta lék

265089 2 Fe je ze ti ál lam ház tar tá si tar ta lék –1 611,5

XXII. Pénz ügy mi nisz té rium

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

10 Fe je ze ti tar ta lék

265201 2 Fe je ze ti ál lam ház tar tá si tar ta lék –2 788,5

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 folyósítása/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 rium 2 pél dány   egyéb: azon nal 4 400,0 4 400,0

* 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 Kormány

2158/2006. (IX. 8.) Korm.

határozata

a IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet
egyes elõirányzatainak megemelésérõl

1. A Kor mány a Du nán ki ala kult ár ví zi ve szély hely zet -
ben te en dõ in téz ke dé sek rõl  szóló Cse lek vé si Prog ram
vég re haj tá sá hoz szük sé ges in téz ke dé sek rõl  szóló
1037/2006. (IV. 6.) Korm. ha tá ro zat A) pont ját a követ -
kezõ 1. a) pont tal egé szí ti ki:

„1. a) A Kor mány en ge dé lye zi az 1. pont alap ján át cso -
por to sí tott 300,0 mil lió fo rint ból a la kos ság egy sze ri kész -
pénz se gé lye zé sé re fel nem hasz nált 226,426 mil lió fo rint -
nak a mû kö dé si prob lé mák kal küz dõ ön kor mány za tok tá -
mo ga tá sá ra való fel hasz ná lá sát.

Fe le lõs: ön kor mány za ti és te rü let fej lesz té si mi nisz ter

Ha tár idõ: fo lya ma tos”

2. 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.  § (1) be -
kez dés b) pont já ban biz to sí tott jog kö ré ben a XI. Ön kor -
mány za ti és Te rü let fej lesz té si Mi nisz té rium fe je zet 12. Fe -
je ze ti ke ze lé sû elõ irány za tok cím, 31. Fe je ze ti tar ta lék al -
cím, 1. Fe je ze ti ál lam ház tar tá si tar ta lék jog cím cso port elõ -
irány za tá ból – a mel lék let sze rint – 3000,0 mil lió fo rint át -
cso por to sí tá sát ren de li el.

Fe le lõs: pénz ügy mi nisz ter
ön kor mány za ti és te rü let fej lesz té si miniszter

Ha tár idõ: azon nal

Gyur csány Fe renc s. k.,
mi nisz ter el nök
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Mel lék let a 2158/2006. (IX. 8.) Korm. ha tá ro zat hoz

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

IX. He lyi ön kor mány za tok tá mo ga tá sai

3 A he lyi ön kor mány za tok mû kö dõ ké pes sé gé nek meg õr zé sét szol gá ló ki egé szí tõ 
tá mo ga tá sok

209434 8 Vis ma ior tar ta lék 3000,0

XI. Ön kor mány za ti és Te rü let fej lesz té si Mi nisz té rium

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

31 Fe je ze ti tar ta lék

1 Fe je ze ti ál lam ház tar tá si tar ta lék –3000,0

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
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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

IX. He lyi ön kor mány za tok tá mo ga tá sai

3 A he lyi ön kor mány za tok mû kö dõ ké pes sé gé nek meg õr zé sét szol gá ló ki egé szí tõ 
tá mo ga tá sok

209434 8 Vis ma ior tar ta lék 3000,0

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 rium 2 pél dány   egyéb: 

* 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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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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