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 I. rész HATÁROZATOK

A Kor mány ha tá ro za tai

A Kormány

2163/2006. (IX. 20.) Korm.

határozata

a Magyar–Szlovák Kisebbségi Vegyes Bizottság
V. ülésén született ajánlások megerõsítésérõl

A Kor mány

1. jó vá ha gyó lag tu do má sul ve szi a Ma gyar–Szlo vák
Ki sebb sé gi Ve gyes Bi zott ság 2005. no vem ber 15-én tar -
tott V. ülé sén el fo ga dott, je len ha tá ro zat mel lék le te sze rin ti 
jegy zõ köny vet és az an nak ré szét ké pe zõ aján lá so kat;

2. fel hív ja a kül ügy mi nisz tert, hogy a Ve gyes Bi zott ság 
aján lá sa i nak tu do má sul vé te lé rõl dip lo má ci ai úton érte -
sítse a Szlo vák Fe let;

3. fel hív ja az érin tett mi nisz te rek fi gyel mét az aján lá -
sok ban fog lalt in téz ke dé sek fo lya ma tos vég re haj tá sá ra,
 illetve az azok hoz szük sé ges anya gi esz kö zök ter ve zé sé re
a mi nisz té ri u mok költ ség ve té sé ben a 2007. és azt kö ve tõ
évek ben.

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

Melléklet
a 2163/2006. (IX. 20.) Korm. határozathoz

Jegyzõkönyv
a Magyar–Szlovák Kisebbségi Vegyes Bizottság

V. ülésérõl

Budapest, 2005. november 15.

A Ve gyes Bi zott ság V. ülé sé re 2005. no vem ber 15-én
Sza bó Vil mos ál lam tit kár és Mi ros lav Mojžita nagy kö vet
– a bi zott ság társ el nö kei – ve ze té sé vel Bu da pes ten ke rült
sor. A ta lál ko zó részt ve võ i nek név so rát a jegy zõ könyv
mel lék le te tar tal maz za.

I.

A Fe lek köl csö nö sen tá jé koz tat ták egy mást a Ma gyar–
Szlo vák Ki sebb sé gi Ve gyes Bi zott ság (a továb biak ban:
 Vegyes Bi zott ság) ko ráb bi ülé se in el fo ga dott aján lá sok
meg va ló sí tá sá nak ál lá sá ról.

A Fe lek meg ál la pí tot ták, hogy

– A Ma gyar Köz tár sa ság Kor má nya a 2175/2005.
(VIII. 26.) Korm. ha tá ro za tá ban ki je löl te a Ve gyes Bi zott -
ság IV. ülé se aján lá sa i nak tel je sí té sé ért fe le lõs szak mi -
nisz te re ket.

– A Szlo vák Köz tár sa ság Kor má nya 2004. ja -
nuár 28-án kelt 72/2004 sz. ha tá ro za tá ban tu do má sul vet te
a Ve gyes  Bizottság IV. ülé sé rõl ké szült jegy zõ köny vet, és
ki je löl te az aján lá sok tel je sí té sé ért fe le lõs mi nisz te re ket.

A Fe lek meg ál la pí tot ták to váb bá, hogy a Ma gyar Köz -
tár sa ság és a Szlo vák Köz tár sa ság kö zött a jó szom szé di
kap cso la tok ról és ba rá ti együtt mû kö dés rõl 1995-ben alá írt 
alap szer zõ dés ben vál lalt kö te le zett sé gek kel össz hang ban
a Ve gyes Bi zott ság te vé keny sé ge elõ se gí ti a két szom szé -
dos ál lam kap cso la tá nak és a te rü le tü kön élõ ki sebb sé gek
hely ze té nek ja ví tá sát. A Fe lek egyet ér tet tek ab ban is, hogy 
az együtt mû kö dést ked ve zõ en be fo lyá sol ja Ma gyar or szág
és Szlo vá kia eu ró pai uni ós tag sá ga, mi ál tal mind két
 országban meg erõ söd tek a nem ze ti ki sebb ség hez tar to zók
jo gai ér vé nye sí té sé nek eu ró pai ke re tei, és bõ vül tek az
anya nem zet tel való kap cso lat tar tás le he tõ sé gei.

Az együtt mû kö dés ered mé nyes sé gé nek pél dá ja a
 Magyar Köz tár sa ság és a Szlo vák Köz tár sa ság Kor má nya
kö zött 2003. de cem ber 12-én Brüsszel ben a Ma gyar Köz -
tár sa ság és a Szlo vák Köz tár sa ság kül ügy mi nisz te rei ál tal
a nem ze ti ki sebb sé gek köl csö nös ok ta tá si és kul tu rá lis
 támogatásáról alá írt meg ál la po dás.

A Ve gyes Bi zott ság mun ká já ban ak tív sze re pet töl te nek 
be a Ma gyar Köz tár sa ság ban élõ szlo vá kok és a Szlo vák
Köz tár sa ság ban élõ ma gya rok kép vi se lõi is. Rész vé te lük
a ve gyes bi zott ság mun ká já ban le he tõ vé te szi, hogy ki fe je -
zés re jus sa nak a nem ze ti sé gek spe ci á lis igé nyei, szük ség -
le tei és fon tos aján lá sok ke rül je nek meg fo gal ma zás ra a két 
or szág kor má nya ré szé re.

A Ve gyes Bi zott ság üd vöz li, hogy meg kezd te mun ká ját
a ha tá ron át íve lõ együtt mû kö dést se gí te ni hi va tott ma -
gyar–szlo vák kor mány kö zi ve gyes bi zott ság.

A Ve gyes Bi zott ság po zi tí van ér té ke li, hogy a Szlo vák
Köz tár sa ság Nem ze ti Ta ná csa ál tal el fo ga dott tör vény
alap ján meg kezd te mû kö dé sét a Se lye Já nos Egye tem
Rév ko má rom ban.

A Ma gyar Fél tá jé koz ta tást adott ar ról, hogy a Ki sebb -
sé gi Ve gyes Bi zott ság IV. ülé se óta mó do sult a Magyar -
országon élõ nem ze ti ki sebb sé gek hely ze tét sza bá lyo zó
tör vény, il let ve a köz igaz ga tá si tör vény. Tá jé koz ta tott
 továbbá ar ról, hogy a Ma gyar Köz tár sa ság Kor má nya el fo -
gad ta a Nem ze ti Fe le lõs ség Prog ram ját. En nek alap ján az
Or szág gyû lés el fo gad ta a Szü lõ föld Prog ram cso ma got,
amely vo nat ko zik a Ma gyar or szág ha tá ra in kí vül élõ
 magyarokra is. A Ma gyar Fél rá vi lá gí tott ar ra, hogy
a prog ram ren del ke zé se it a Szlo vák Köz tár sa ság vonat -
kozásában a 2003. de cem ber 12-én Brüsszel ben alá írt
meg ál la po dás sal össz hang ban fog ja al kal maz ni.
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II.

A Fe lek meg ál la pí tot ták, hogy a Ve gyes Bi zott ság
 korábbi ülé se in el fo ga dott aján lá sok tel je sül nek, mi köz -
ben ezek nek az aján lá sok nak na gyobb ré sze nem egy sze ri
fel adat ként van meg fo gal maz va, ha nem rend sze res és
 folyamatos tel je sí tést fel té te lez. A Fe lek egyet ér tet tek,
hogy a bi zott ság ko ráb bi ülé se i nek aján lá sai kö zül az aláb -
bi aján lá sok tel je sí té sét mind két fél to vább ra is felada -
tának tart ja.

Mind két Fél ré szé re

A IV. ülés 2. sz. aján lá sa mó do sí tott for má ban:
A Fe lek mind két or szág szak em be re i nek közremûkö -

désével se gí te ni fog ják a leg fon to sabb ma gyar or szá gi jog -
sza bá lyok szlo vák nyel vû, il let ve a leg fon to sabb szlová -
kiai jog sza bá lyok ma gyar nyel vû fo lya ma tos köz zé té te lét,
kü lö nös te kin tet tel a nem ze ti ki sebb sé gek hez tar to zó sze -
mé lye ket érin tõ jogi elõ írá sok ra.

A IV. ülés 4. sz. aján lá sa:
A Fe lek hoz za nak lét re ad hoc bi zott sá got összehason -

lító ta nul mány ki dol go zá sá ra a Ma gyar Köz tár sa ság ban
élõ szlo vák ki sebb ség, il let ve a Szlo vák Köz tár sa ság ban
élõ ma gyar ki sebb ség tá mo ga tá sá ról az ok ta tás és a köz -
mû ve lõ dés te rü le tén.

A IV. ülés 5. sz. aján lá sa:
Mér jék fel a ma gyar or szá gi szlo vák és a szlo vá ki ai

 magyar re gi o ná lis, kul tu rá lis köz pon tok há ló za ta ki épí té sé -
nek és mû kö dé sük pénz ügyi tá mo ga tá sá nak le he tõ sé ge it.

A IV. ülés 6. sz. aján lá sa:
Kö zös erõ fe szí tés sel se gít sék elõ a Ma gyar Köz tár sa -

ság ban élõ szlo vák, il let ve a Szlo vák Köz tár sa ság ban élõ
ma gyar nem ze ti ki sebb ség val lá si szer tar tá sa i nak anya -
nyel vû gya kor lá sát, be le ért ve a lel ké szek kép zé sét és fel -
ké szí té sét.

A IV. ülés 7. sz. aján lá sa:
Ké szül jön kö zös terv a Bor si vár kas tély tel jes körû fel -

újí tá sá ra és kö zös hasz no sí tá sá ra, kö zös anya gi erõ fe szí -
tés sel. Te gye nek lé pé se ket az EU-fej lesz té si prog ra mok
be vo ná sá ra a kö zös pro jekt be. A Rá kó czi-sza bad ság harc
300. év for du ló ja al kal má ból – 2003–2011 kö zött – ke rül -
jön sor a szü lõ ház fel újí tá sá ra.

A IV. ülés 8. sz. aján lá sa:
A bé kés csa bai Szlo vák Kul tú ra Háza bõ ví té sé re vo nat -

ko zó terv vel össze füg gés ben vizs gál ják meg a fi nan szí ro -
zá si le he tõ sé ge ket.

A IV. ülés 10. sz. aján lá sa:
Te remt sék meg a fel té te le ket a tör té ne lem ok ta tás al ter -

na tív tan köny vé nek be fe je zé sé re és ki adá sá ra.

A IV. ülés 11. sz. aján lá sa:
A Fe lek erõ fe szí té se ket tesz nek a ma gyar or szá gi szlo -

vák és a szlo vá ki ai ma gyar ál lo má nyú könyv tá rak fej lesz -
té sé re, kü lö nös te kin tet tel az ál lo mány gya ra pí tás ra és az
in for ma ti kai fej lesz tés re.

A IV. ülés 13. sz. aján lá sa:
Vizs gál ják meg a Ma gyar or szá gon ta ní tó szlo vák, il let -

ve Szlo vá ki á ban ta ní tó ma gyar pe da gó gu sok pá lyá zat út -
ján tör té nõ ki vá lasz tá sá nál a fo ga dó fél ok ta tá si in téz mé -
nye i vel való együtt mû kö dés újabb for má it.

A IV. ülés 16. sz. aján lá sa mó do sí tott for má ban:
A Fe lek tá mo gat ni fog ják a Szlo vák Köz tár sa ság ban

lévõ Szlo vá ki ai Ma gyar Kul tú ra Mú ze u ma szlo vá ki ai
 magyar em lék he lyek fel tá rá sá ra irá nyu ló te vé keny sé gét és 
lé pé se ket tesz nek a szkla bo nyai Mik száth em lék ház és az
al sószt re go vai Ma dách em lék ház re konst ruk ci ós mun ká -
la ta i nak kö zös erõ fe szí tés sel tör té nõ meg va ló sí tá sá ra.

A Szlo vák Fél ré szé re

A III. ülés 1.2. sz. aján lá sa:
A Szlo vák Köz tár sa ság Kor má nya foly tas son tár gya lá -

so kat az ál lam és az egy há zak kap cso la ta i nak ren de zé sé re
a Szlo vá ki ai Re for má tus Ke resz tyén Egy ház zal is.

A III. ülés 2.2. sz. aján lá sa:
Biz to sít sa a szlo vá ki ai ma gyar ki sebb ség szá má ra a ko -

ráb ban ál la mi lag fi nan szí ro zott köz mû ve lõ dé si-mód szer -
ta ni köz pont mû kö dé si fel té te le it, il let ve a po zso nyi Nem -
ze ti Köz mû ve lõ dé si Köz pont Nem ze ti sé gi Rész le gé nek
lét re ho zá sát.

A III. ülés 2.4. sz. aján lá sa:
Tá mo gas sa a ma gyar or szá gi szlo vák köz mû ve lõ dé si

szak em be rek fo lya ma tos to vább kép zé sét a Szlo vák Köz -
tár sa ság ban, il let ve szlo vák köz mû ve lõ dé si szak em be rek
kül dé sét a ma gyar or szá gi szlo vák re gi o ná lis köz pon tok
 részére.

A IV. ülés 14. sz. aján lá sa:
Foly tas sa a nem ze ti ki sebb sé gek kul tú rá já nak pénz ügyi

tá mo ga tá sá ról és a ki sebb sé gek rõl  szóló tör vény elõ ké szí -
té sét.

A IV. ülés 17. sz. aján lá sa:
Mér le gel je a ma gyar or szá gi szlo vák kö zép is ko lák vég -

zõs ta nu ló i nak új bó li rész vé te lét az egy éves té rí tés men tes
egye te mi nyel vi és szak mai fel vé te li elõ ké szí tõ tan fo lya -
mo kon a Szlo vák Köz tár sa ság ban.

A Ma gyar Fél ré szé re

Az I. ülés 4. sz. aján lá sa:
A Ma gyar Fél jogi sza bá lyo zás sal old ja meg a ma gyar -

or szá gi szlo vák nem ze ti ki sebb ség par la men ti képvise -
letét.

A III. ülés 2.5. sz. aján lá sa:
A ko ráb bi aján lás ér tel mé ben biz to sít sa a Ján Kol lár

 emléktáblának mél tó he lyen tör té nõ el he lye zé sét Bu da -
pes ten.

A IV. ülés 19. sz. aján lá sa:
Biz to sít son meg fe le lõ pénz ügyi, anya gi és szak mai fel -

té te le ket a ma gyar or szá gi szlo vák is ko lák ha té ko nyabb
mû kö dé sé hez.

2006/45. szám HATÁROZATOK TÁRA 473



A IV. ülés 21. sz. aján lá sa mó do sí tott for má ban:
Szor gal maz za a Bé kés csa bai Szlo vák Ál ta lá nos Is ko la

Gim ná zi um és Kol lé gi um épü le te bõ ví té sé nek és fel újí tá -
sá nak ter vét, és hogy a vá ros ön kor mány za ta nyújt son be
pá lyá za tot cím zett tá mo ga tás ra.

A IV. ülés 22. sz. aján lá sa:
Vizs gál ja meg a szlo vák ki sebb ség szak-, mû vé sze ti és

egy há zi fo lyó ira ta i nak ki adá si le he tõ sé ge it, és eh hez szük -
sé ges pénz ügyi fe de zet biz to sí tá sát.

A IV. ülés 25. sz. aján lá sa:
Tá mo gas sa az Or szá gos Szlo vák Ön kor mány zat nak

a szlo vák evan gé li kus misszi ós köz pont (az ún. Luther-
 ház) lét re ho zá sá ra tett erõ fe szí té sét.

A IV. ülés 26. sz. aján lá sa mó do sí tott for má ban:
Vizs gál ja meg a Fõ vá ro si Szlo vák Ön kor mány zat ja vas -

la ta alap ján meg va ló sít ha tó sá gi ta nul mány el ké szí té sé nek
le he tõ sé gét a Szlo vák Kul tu rá lis Köz pont lét re ho zá sá ra
a bu da pes ti ún. Bo bu la-pa lo tá ban vagy más meg fe le lõ
épü let ben.

III.

A Ve gyes Bi zott ság össz hang ban a szlo vák és a ma gyar
Kor mány kö zött, 2003. de cem ber 12-én meg kö tött, a nem -
ze ti ki sebb sé gek mû ve lõ dés és kul tú ra te rü le tén tör té nõ
köl csö nös tá mo ga tá sá ról  szóló egyez mény 6. cik ke lyé vel,
ér té kel te en nek az egyez mény nek a tel je sí té sét, és meg ál -
la pí tot ta, hogy a tá mo ga tás nyúj tá sa az egyez ménnyel
össz hang ban zaj lik. A Ve gyes Bi zott ság ja va sol ja, hogy a
Szlo vák Fél is hasz nál ja ki a meg ál la po dás ál tal lét re ho zott 
ke re te ket a Ma gyar Köz tár sa ság ban élõ szlo vák nem ze ti
ki sebb ség ér de ké ben.

IV.

A Fe lek az aláb bi új aján lá so kat fo gad ták el:

Mindkét Fél részére

1. A Ve gyes Bi zott ság ja va sol ja, hogy a fe lek köl csö -
nö sen tá jé koz tas sák egy mást az Eu ró pai Unió ki sebb ség -
po li ti kai nor má i nak az elõ ké szí té sé re és el fo gad ta tá sá ra
vo nat ko zó ja vas la ta ik ról, és le he tõ ség sze rint mû köd je nek 
együtt.

2. A Fe lek mér le ge lik a ma gyar or szá gi szlo vák és
a szlo vá ki ai ma gyar ki sebb ség nyel vi és kul tu rá lis iden ti -
tá sa fej lõ dé sé nek biz to sí tá sá ért te vé keny ke dõ ci vil szer ve -
ze tek nek nyúj tan dó tá mo ga tás, il let ve a tá mo ga tá sok nö -
ve lé sé nek le he tõ sé gét.

3. A Ve gyes Bi zott ság ja va sol ja a Se lye Já nos Egye tem 
mû kö dé sé vel és fej lesz té sé vel kap cso la tos tár ca kö zi meg -
ál la po dás meg kö té sét az ok ta tá si mi nisz té ri u mok kö zött.

4. A Ve gyes Bi zott ság ja va sol ja, hogy a Fe lek vizs gál -
ják meg az Or szá gos Szlo vák Ön kor mány zat Nevelési-
 oktatási és To vább kép zé si Köz pont ja lét re ho zá sá nak le he -
tõ sé gét a Szlo vák Köz tár sa ság te rü le tén, és tá mo gas sák
mû köd te té sét.

5. A Fe lek meg vizs gál ják a pénz ügyi fel té te le ket a kis
lét szá mú szlo vák is ko lák meg õr zé se ér de ké ben Magyar -
országon, il let ve a kis lét szá mú ma gyar is ko lák meg õr zé se
ér de ké ben Szlo vá ki á ban.

6. A Ve gyes Bi zott ság tá mo gat ja a ha di sí rok gon do zá -
sá ról  szóló, elõ ké szí tés alatt álló ma gyar–szlo vák meg ál la -
po dás alá írá sát.

A Szlovák Fél részére

7. A Szlo vák Fél biz to sít sa a köz szol gá la ti Szlo vák
 Televízió mû so rá nak – vagy sa ját gyár tá sú mû sor szá mok -
ból erre a cél ra össze ál lí tott spe ci á lis napi adá sá nak –
 mûholdas ter jesz té sét és sza bad hoz zá fé ré sét ha tá ron túli,
kö zöt tük a ma gyar or szá gi szlo vá kok szá má ra.

8. A Szlo vák Fél tá mo gas sa az Or szá gos Szlo vák Ön -
kor mány zat kul tu rá lis, tu do má nyos és köz ok ta tá si in téz -
mé nye i nek együtt mû kö dé sét a meg fe le lõ szlo vák ál la mi
in téz mé nyek kel (Szlo vák Tu do má nyos Aka dé mia, Szlo -
vák Nem ze ti Mú ze um, Ál la mi Le vél tár, Szlo vák Filmin -
tézet, Nem ze ti Köz mû ve lõ dé si Köz pont, KM Szín há zi
 Intézete, OM Mód szer ta ni In té ze te stb.).

9. A Szlo vák Fél to vább ra is biz to sít ja a meg fe le lõ
anya gi fel té te le ket a rév ko má ro mi Se lye Já nos Egye tem
mû kö dé sé hez és fej lesz té sé hez.

10. A Szlo vák Fél biz to sít sa a szlo vá ki ai ma gyar nyel -
vû köz ok ta tás szak mai, mód szer ta ni és pe da gó gi ai mun ká -
ját se gí tõ, köz ok ta tá si ku ta tá so kat vég zõ szak mai szer ve -
ze tek: a Szlo vá ki ai Ma gyar Pe da gó gu sok Szö vet sé ge és
a Co me ni us Pe da gó gi ai In té zet mû kö dé sé hez a szük sé ges
tá mo ga tást.

11. A Szlo vák Fél vizs gál ja meg an nak le he tõ sé gét,
hogy a me gyei ön kor mány za tok ha tás kö ré be utalt ma gyar
kul tu rá lis in téz mé nyek meg fe le lõ anya gi fel té te lek kel ren -
del kez ze nek a tel jes és ha té kony mû kö dé sük biz to sí tá sá -
hoz. A rév ko má ro mi Jó kai Szín ház és a kas sai Thá lia Szín -
ház ese té ben tá mo gat ja szék he lyük me gye ha tá ron kí vü li
tá jo lá si te vé keny sé gü ket.

A Magyar Fél részére

12. A Ma gyar Fél bõ ví ti a szlo vák nyelv ok ta tás, va la -
mint a szlo vák nyel ven való ok ta tás tar tal mi ke re te it, be le -
ért ve az ál ta lá nos mû velt sé gi tan tár gya kat is.

13. A Ma gyar Fél biz to sít ja a szük sé ges pénz ügyi fel té -
te le ket a nem ze ti sé gi óvo dák, a nem ze ti sé gi ok ta tás és
a kol lé gi u mok ré szé re úgy, hogy ne csök ken jen az ál la mi
tá mo ga tás mér té ke.

14. A Ma gyar Fél szor gal maz za az ORTT-nél a szlo -
vák nyel vû nem ze ti sé gi adás ked ve zõbb idõ pont ban tör -
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ténõ su gár zá sát és is mét lé sét a ma gyar köz szol gá la ti te le -
ví zi ó ban.

15. A Ma gyar Fél meg te rem ti a szük sé ges fel té te le ket
a szlo vák nyel vû nem ze ti sé gi adás hoz a ma gyar köz szol -
gá la ti rá di ó ban és an nak vé te li le he tõ sé gét az or szág egész
te rü le tén, kü lö nös te kin tet tel a ki sebb ség ál tal la kott te rü -
le te ken.

16. A Ma gyar Fél a Bo lo gnai fo lya mat ke re té ben biz to -
sít son ki emelt anya gi tá mo ga tást a fel sõ ok ta tá si in téz mé -
nyek szlo vák nem ze ti sé gi alap- és mes ter kép zé se i nek
 mûködéséhez. A ma gyar or szá gi szlo vák ér tel mi ség ne ve -
lé sé nek to váb bi ki tel je sí té se ér de ké ben vizs gál ja meg
 annak le he tõ sé gét, biz to sít ha tó-e ál la mi lag fi nan szí ro zott
kép zés ke re té ben a nem ze ti sé gi kul tú rát érin tõ má so dik,
 illetve to váb bi szak kép zett ség meg szer zé se.

Ké szült Bu da pes ten, 2005. no vem ber 15-én, ma gyar és
szlo vák nyel ven, 2-2 ere de ti pél dány ban. Mind két vál to zat 
azo nos ér vé nyû.

Mi ros lav Mojžita s. k., Sza bó Vil mos s. k.,
a Ve gyes Bi zott ság a Ve gyes Bi zott ság

szlo vák ta go za tá nak el nö ke   ma gyar ta go za tá nak el nö ke

A Kormány

2164/2006. (IX. 20.) Korm.

határozata

az egészségügyi intézmények mûködését segítõ
támogatásokhoz szükséges

elõirányzat-átcsoportosításról

A Kor mány

1. a Ma gyar Köz tár sa ság 2006. évi költ ség ve té sé rõl
 szóló 2005. évi CLIII. tör vény 76.  §-a alap ján az Egész -

ség biz to sí tá si Alap 2006. évi fe je ze ti ál lam ház tar tá si tar ta -
lé ká ból – a mel lék let sze rint – össze sen 10 000,0 mil lió fo -
rint át cso por to sí tá sát ren de li el. Az összeg bõl 3500,0 mil -
lió fo rint az át me ne ti ki egé szí tõ dí ja zás fo lyó sí tá sát,
6500,0 mil lió fo rint az in téz mé nyi át ala kí tá sok és ka pa ci -
tás csök ken té sek tá mo ga tá sát szol gál ja;

Fe le lõs: pénz ügy mi nisz ter
egész ség ügyi mi nisz ter

Ha tár idõ: azon nal

2. jó vá hagy ja, hogy az egész ség ügyi mi nisz ter az in téz -
mé nyi át ala kí tá sok és ka pa ci tás csök ken té sek tá mo ga tá sát
cél zó, az 1. pont sze rint erre a cél ra át cso por to sí tott összeg
fel hasz ná lá sá hoz pályázatot írjon ki;

3. uta sít ja az egész ség ügyi mi nisz tert, hogy a kor -
mány-elõ ter jesz tésben fog lalt szem pon tok figye lembe -
véte lével gon dos kod jék a pá lyá zat ki írá sá ról és el bí rá lá sá -
ról. A pá lyá zat ki írá sá nak és a be ér ke zett pá lyá za tok el bí -
rá lá sá nak le bo nyo lí tá sá hoz az egész ség ügyi mi nisz ter
 bizottságot hoz lét re, amely nek tag ja it az Egész ség ügyi
Mi nisz té ri um, a Pénz ügy mi nisz té ri um, az Or szá gos
Tiszti fõorvosi Hi va tal és az in téz mény ve ze tõk kö ré bõl
kéri fel;

Fe le lõs: egész ség ügyi mi nisz ter

Ha tár idõ: azon nal

4. uta sít ja az egész ség ügyi mi nisz tert, hogy 2006. no -
vem ber 30-áig tá jé koz tas sa a Kor mányt a ha tá ro zat ban
fog lal tak vég re haj tá sá ról.

Fe le lõs: egész ség ügyi mi nisz ter

Ha tár idõ: 2006. no vem ber 30.

Gyur csány Fe renc s. k.,
mi nisz ter el nök
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Mel lék let a 2164/2006. (IX. 20.) Korm. ha tá ro zat hoz

LXXII. Egész ség biz to sí tá si Alap fe je zet

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

LXXII. Egész ség biz to sí tá si Alap

2 Egész ség biz to sí tá si el lá tá sok ki adá sai

3 Ter mé szet be ni el lá tá sok

1 Gyó gyí tó-meg elõ zõ el lá tás

201032 13 Cél elõ irány za tok 6 500,0

263901 18 Össze vont szak el lá tás 3 500,0

263912 6 Fe je ze ti ál lam ház tar tá si tar ta lék –10 000,0

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

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: azon nal 10 000,0

* 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 Mi nisz ter el nök ha tá ro za tai

A Miniszterelnök

16/2006. (IX. 20.) ME

határozata

a Szingapúri Védjegyjogi Szerzõdés szövegének
végleges megállapítására adott felhatalmazásról

A nem zet kö zi szer zõ dé sek kel kap cso la tos el já rás ról
 szóló 2005. évi L. tör vény 5.  § (2) be kez dé se sze rin ti ha -
tás kö röm ben el jár va, az igaz ság ügyi és ren dé sze ti mi nisz -
ter, a Ma gyar Sza ba dal mi Hi va tal el nö ke és a kül ügy mi -
nisz ter közös elõ ter jesz tése alapján

1. fel ha tal ma zom a Ma gyar Sza ba dal mi Hi va tal el nö -
két a Szin ga pú ri Véd jegy jo gi Szer zõ dés (a továb biak ban:
szer zõ dés) be mu ta tott szö ve gé nek – a meg erõ sí tés fenn -
tar tá sá val tör té nõ – vég le ges meg ál la pí tá sá ra;

2. fel hí vom a kül ügy mi nisz tert, hogy a szer zõ dés szö -
ve ge vég le ges meg ál la pí tá sá hoz szük sé ges meg ha tal ma -
zá si okiratot adja ki;

3. fel hí vom az igaz ság ügyi és ren dé sze ti mi nisz tert,
hogy a szer zõ dés ki hir de té sé rõl  szóló elõ ter jesz tést a szer -
zõ dés vég le ges szö ve gé nek meg ál la pí tá sát köve tõen ha la -
dék ta la nul terjessze a Kormány elé.

Gyur csány Fe renc s. k.,
mi nisz ter el nök
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Szer kesz ti a Mi nisz ter el nö ki Hi va tal, a Szer kesz tõ bi zott ság köz re mû kö dé sé vel.
A szer kesz té sért fe le lõs: Gi lyán György, a Mi nisz ter el nö ki Hi va tal ál lam tit ká ra. Bu da pest V., Kos suth tér 1–3.
Ki ad ja a Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó. Fe le lõs ki adó: dr. Ko de la Lász ló el nök-ve zér igaz ga tó.
Bu da pest VIII., So mo gyi Bé la u. 6. Te le fon: 266-9290.

Elõ fi ze tés ben meg ren del he tõ a Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó nál,
Bu da pest VIII., So mo gyi Bé la u. 6., 1394 Bu da pest 62. Pf. 357, vagy fa xon 318-6668.
Elõ fi ze tés ben ter jesz ti a Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó a FÁMA Rt. köz re mû kö dé sé vel. Te le fon/fax: 266-6567.
In for má ció: te l.: 317-9999, 266-9290/245, 357 mel lék.
Pél dá nyon ként meg vá sá rol ha tó a Bu da pest VII., Rá kó czi út 30. (be já rat a Do hány u. és Nyár u. sar kán) szám alat ti Köz löny
 Centrumban (te l.: 321-5971, fax: 321-5275, e-ma il: koz lony cent rum@mhk.hu), il let ve meg ren del he tõ a ki adó ügy fél szol gá la tán
(fax: 318-6668, 338-4746, e-ma il: koz lony bolt@mhk.hu) vagy a www.mhk.hu/koz lony bolt in ter net cí men.
2006. évi éves elõ fi ze té si díj: 20 664 Ft áfá val. Egy pél dány ár a: 378 Ft áfá val.
A ki adó az elõ fi ze té si díj év köz be ni vál toz ta tá sá nak jo gát fenn tart ja.

HU ISSN 1217—3533

06.2940 – Nyom ja a Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó La jos mi zsei Nyom dá ja. Fe le lõs ve ze tõ: Bur ján Nor bert ve zér igaz ga tó-he lyet tes.


