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 I. rész HATÁROZATOK

A Kor mány ha tá ro za tai

A Kormány

2164/2007. (IX. 20.) Korm.

határozata

a magyar küldöttség részvételérõl
az ENSZ Közgyûlés 62. ülésszakán

A Kor mány

1. jó vá hagy ja – a mel lék let sze rint – az ENSZ Köz -
gyûlés 62. 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 62. ülés sza kán részt ve võ ma gyar kül dött ség
ve ze tõ jé nek és tag ja i nak meg bí zá sá ról elõ ter jesz tést
 tegyen a Ma gyar Köz tár sa ság el nö ké nek.

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

Melléklet
a 2164/2007. (IX. 20.) Korm. határozathoz

Irányelvek az ENSZ Közgyûlés 62. ülésszakán
résztvevõ magyar küldöttség tevékenységéhez

A ma gyar kül dött ség a kor mány prog ram cél ja i val és
fel ada ta i val, ugyan ak kor az Euró pai Unió köz gyû lé si pri o -
ri tá sa i val is 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 vesz
részt az ENSZ Köz gyû lés 62. ülés sza kán.

A kül dött ség arra tö rek szik, hogy te vé keny sé gé vel hoz -
zá já rul jon az Egye sült Nem ze tek Szer ve ze té vel kap cso la -
tos ál ta lá nos, és a Köz gyû lés 62. ülés sza ká hoz kap cso ló dó
ak tu á lis pri o ri tá sok meg va ló sí tá sá hoz. Fel hasz nál ja 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 elképzelé -
sekrõl.

ÁLTALÁNOS PRIORITÁSOK

A Ma gyar Köz tár sa ság
– tu da tá ban annak, hogy a glo bá lis ki hí vá sok vi lá gá ban 

va la mennyi ünk biz ton sá ga és jó lé te egy re nö vek võ mér -
ték ben függ a mul ti la te rá lis rend szer ha té kony sá gá tól, el -
kö te le zett híve a jól mû kö dõ nem zet kö zi szer ve ze te ken, a

nem zet kö zi jog ér vé nye sí té sén és a mul ti la te rá lis együtt -
mû kö dé sen ala pu ló nem zet kö zi rend meg va ló sí tá sá nak;

– az Egye sült Nem ze tek Szer ve ze té re olyan egye te mes
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 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 go kat
is – nem zet kö zi vé del mé ben, valamint a glo bá lis ki hí vá -
sok és fe nye ge té sek ke ze lé sé ben, kü lö nö sen a tö meg pusz -
tí tó fegy ve rek el ter je dé sé nek meg aka dá lyo zá sá ban, a ter -
ro riz mus el le ni fel lé pés ben, a fenn tart ha tó fej lõ dés elõ -
moz dí tá sá ban, a sze gény ség vissza szo rí tá sá ban és az ég -
haj lat vál to zás el le ni küz de lem ben;

– szo ro san együtt mû kö dik euró pai uni ós 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 gat ja a két szer ve zet kö zös tö rek -
vé se i nek meg va ló sí tá sát, és elõ se gí ti a de mok ra ti kus or -
szá gok 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 – hoz zá já rul a ki bõ ví tett
Euró pai Unió ko hé zi ó já nak meg erõ sö dé sé hez, a transz -
atlanti szo li da ri tás erõ sí té sé hez, to váb bá a NATO és az
Euró pai Unió kö zös stra té gi ai part ner sé gé nek fej lesz té sé -
hez;

– a köz gyû lé si fó ru mo kat az ENSZ más tag ál la ma i val
fenn tar tott két ol da lú kap cso la ta ink ápo lá sá ra, illetve meg -
erõ sí té sé re is fel hasz nál ja.

AKTUÁLIS PRIORITÁSOK

Az ENSZ rend szer re form ja

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 sok kal szá -
mo ló, rep re zen ta tív, 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 kö zös kül- és biz ton ság po li ti ká já nak 
ke re tei kö zött ak tí van hoz zá já rul az ENSZ 2005. évi ál -
lam- és kor mány fõi csúcs ta lál ko zó já nak 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 re és a fej lesz tés re, valamint 
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, to váb bá a vi lág szer ve zet két új 
in téz mé nyé nek – az Em ber i Jogi Ta nács nak és a Bé ke épí tõ 
Bi zott ság nak – a ha té kony mû kö dé sé re;

– üd vöz li a Gaz da sá gi és Szo ciá lis Ta nács re form já ról
el fo ga dott köz gyû lé si ha tá ro za tot, szor gal maz za, hogy va -
la mennyi tag ál lam tel jes mér ték ben hasz nál ja ki a meg erõ -
sí tett szer ve zet ál tal kí nált új le he tõ sé ge ket új ra de fi ni ált
fel ada ta i nak el lá tá sa ér de ké ben;

– fon tos nak tart ja az ENSZ tit kár sá ga szer ve ze ti
reform jának to vább vi te lét, egy ope ra tív füg get len au dit
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tanács adó bi zott ság lét re ho zá sát, valamint az em ber i erõ -
for rás-me nedzs ment és a köz be szer zé si rend sze rek vo nat -
ko zá sá ban már meg ho zott dön té sek nyo mon kö ve té sét;

– az Euró pai Unió tag ál la ma i val együtt üd vö zöl te az
ENSZ rend szer ko he ren ci á já val fog lal ko zó ma gas szin tû
pa nel je len té sét és az ab ban meg fo gal ma zott aján lá so kat,
ame lyek meg vi ta tá sa a Köz gyû lés 62. ülés sza kán is foly ta -
tó dik, és ame lyek azt cé loz zák, hogy az ENSZ meg erõ sít -
hes se a fej lesz tés, a hu ma ni tá ri us se gít ség nyúj tás és a kör -
nye zet vé de lem te rén meg lé võ ké pes sé ge it, be le ért ve a
kör nye zet vé del mi kor mány zás meg erõ sí té sét is, és ha té -
ko nyab ban se gít hes se tag ál la ma it a nem zet kö zi leg el fo ga -
dott fej lesz té si cél ki tû zé sek meg va ló sí tá sá ban.

Bé ke fenn tar tás

A Ma gyar Köz tár sa ság
– tá mo gat ja az ENSZ ope ra tív ka pa ci tá sá nak meg erõ -

sí té sét a bé ke fenn tar tás te rén, szo ros fi gye lem mel kö ve ti
az ENSZ bé ke fenn tar tó struk tú rá i nak re form ját, szük sé -
ges nek tart ja ugyan ak kor az erõ fe szí té sek egy sé gé nek és a
funk ci ók in teg rá ci ó já nak meg õr zé sét;

– szor gal maz za egy olyan bé ke fenn tar tá si dokt rí na ki -
dol go zá sát, amely meg fe lel a bé ke fenn tar tók te vé keny sé -
gét meg ha tá ro zó kom plex és je len tõs ki hí vá so kat tá masz tó 
fel té te lek nek;

– az Euró pai Unió tag ál la ma ként tá mo gat ja, hogy az
Unió fo koz za együtt mû kö dé sét az Egye sült Nem ze tek
Szer ve ze té vel a vál ság ke ze lés te rén.

Em ber i jo gok

A Ma gyar Köz tár sa ság
– az Euró pai Unió tag ál la ma i val együtt egyik leg fon to -

sabb pri o ri tá sá nak tart ja az em ber i jo gok és alap ve tõ sza -
bad sá gok elõ moz dí tá sát az ENSZ em ber i jogi fó ru ma in, és 
biz to sí ta ni kí ván ja, hogy az em ber i jo gok in teg rá lód ja nak
az ENSZ mun ká já nak va la mennyi as pek tu sá ba;

– meg erõ sí ti az ENSZ Köz gyû lés III. Bi zott sá gá nak és
az Em ber i Jogi Ta nács nak a vi lág szer te el kö ve tett leg sú -
lyo sabb em ber i jogi jog sér té sek fel tá rá sá ra, az em ber i jogi
stan dar dok vég re haj tá sá ra és a to váb bi, glo bá lis je len tõ -
ség gel bíró te ma ti kus kér dé sek ki ala kí tá sá ra irá nyuló te vé -
keny sé ge irán ti tá mo ga tá sát;

– az Euró pai Unió tag ál la ma i val együtt el kö te le zett
amel lett, hogy a III. Bi zott ság nak a jö võ ben is fon tos sze -
re pet kell ját sza nia az em ber i jo gok elõ moz dí tá sá ban és
vé del mé ben, ugyan ak kor arra szá mít, hogy az Em ber i Jogi 
Ta nács – az in téz mény épí té si fo lya mat 2007 nya rán tör -
tént le zá rá sát köve tõen – elõd jé nél hi te le seb ben és ha té ko -
nyab ban fog ja el lát ni funk ci ó ját;

– to vább ra is el is me ri azt a fon tos sze re pet, ame lyet az
ENSZ Em ber i Jogi Fõ biz to sá nak Hi va ta la tölt be az
 emberi jo gok vé del mé ben és az ENSZ rend sze rén be lü li
ma inst re a ming jé ben;

– az Euró pai Unió tag ál la ma ként tá mo gat ja az Uni ó nak 
a ha zánk ál tal is val lott el ve ken ala pu ló konk rét kez de mé -
nye zé se it: egy transz re gi o ná lis szö vet ség ke re té ben elõ ter -

jesz ten dõ ha lál bün te tés-el le nes ha tá ro za tot, valamint a
GRULAC (la tin-ame ri kai) or szág cso port tal kö zö sen be -
nyúj tan dó „Om ni bus ha tá ro za tot” a gyer me kek jo ga i ról.

Jog ál la mi ság

A Ma gyar Köz tár sa ság
– nagy je len tõ sé get tu laj do nít a jog ál la mi ság elõ moz dí -

tá sá nak és meg erõ sí té sé nek mind nem ze ti, mind nem zet -
kö zi szin ten, és tá mo gat ja az ENSZ fõ tit kár 2006. de cem -
ber 14-én elõ ter jesz tett, ez irá nyú ja vas la ta it;

– egyet ért az új on nan lét re ho zott „Jog ál la mi ság Ko or -
di ná ci ós és Erõ for rás Cso port” és tit kár sá gi egy sé gé nek
meg erõ sí té sé vel, hogy mi nél op ti má li sab ban lát has sák el a 
jog ál la mi ság gal kap cso la tos te vé keny sé gek rend szer szin -
tû ko or di ná ci ó ját és mi nõ sé gi kont roll ját, valamint a stra -
té gi ai ter ve zést a jog ál la mi ság és az át me ne ti igaz ság szol -
gál ta tás te rü le tén;

– össz hang ban az Euró pai Unió tö rek vé sé vel, biz to sí -
ta ni kí ván ja, hogy a jog ál la mi ság gal kap cso la tos te vé -
keny sé gek nek az ENSZ fõ tit kár ál tal elõ ter jesz ten dõ
szám ba vé te le kel lõ fi gyel met kap jon a 62. ülés szak so rán,
és a kér dés kör tar tó san sze re pel jen a Köz gyû lés, illetve a
VI. Bi zott ság na pi rend jén a kö vet ke zõ évek ben.

Nem zet kö zi igaz ság szol gál ta tás és a vé del mi fe le lõs ség
elve

A Ma gyar Köz tár sa ság
– alá húz za el kö te le zett sé gét a bün tet len ség meg szün te -

té se iránt a nem zet kö zi kö zös ség ál tal is el ítélt leg sú lyo -
sabb bûn cse lek mé nyek vo nat ko zá sá ban, tel jes mér ték ben
tá mo gat ja a Nem zet kö zi Bün te tõ bí ró ság te vé keny sé gét, és 
fon tos nak te kin ti, hogy az ENSZ Köz gyû lés idén is el fo -
gad ja a Ró mai Sta tú tum egye te mes jel le gét meg erõ sí tõ
éves ha tá ro za tát, ez ál tal is ki fe je zés re jut tat ván a vi lág -
szer ve zet nek a Nem zet kö zi Bün te tõ bí ró ság mel let ti tö ret -
len tá mo ga tá sát;

– üd vöz li, hogy a Biz ton sá gi Ta nács ha tá ro za ta i ban
[1674-es (2006) és 1706-os (2006)] utalt az ENSZ 2005.
évi ál lam- és kor mány fõi csúcs ta lál ko zó ja Zá ró do ku men -
tu má nak a vé del mi fe le lõs ség el vé rõl  szóló re le váns be -
kez dé se i re, és az Euró pai Unió tag ál la ma i val együtt sür ge -
ti, hogy a Köz gyû lés és a Biz ton sá gi Ta nács foly tas sa a la -
kos ság nép ir tás tól, há bo rús bûn cse lek mé nyek tõl, et ni kai
tisz to ga tás tól és em be ri ség el le ni bûn cse lek mé nyek tõl
való meg óvá sá ért vi se len dõ fe le lõs ség kér dé sé nek vizs gá -
la tát.

Fej lesz tés és a sze gény ség el le ni küz de lem

A Ma gyar Köz tár sa ság
– EU tag ál lam ként fon tos pri o ri tá sá nak tart ja a nem zet -

kö zi leg el fo ga dott fej lesz té si cé lok – be le ért ve a mil le ni u -
mi fej lesz té si cé lo kat (MFC-k) is – meg va ló sí tá sa te rén
tör té nõ elõ re lé pést a Köz gyû lés 62. ülés sza kán, kü lö nös
te kin tet tel Af ri ka spe ci á lis szük ség le te i nek ki elé gí té sé re,
ezért üd vö zöl ne egy nyílt és át fo gó pár be szé det e té má ról
az ENSZ part ne rek kel, amint azt a 2005-ös Zá ró do ku men -
tum is elõ irá nyoz ta;
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– tá mo gat ja az Euró pai Uni ó nak a köz- és ma gán part -
ner sé gek (PPP) mint az MFC-k el éré sé hez fon tos esz kö -
zök elõ moz dí tá sá ra irá nyuló erõ fe szí té se it, és a „Glo bá lis
Part ner ség Irá nyá ba” c. ha tá ro za tá nak új bó li be nyúj tá sát;

– az ENSZ rend szer ko he ren ci á já val fog lal ko zó Ma gas 
Szin tû Pa nel aján lá sa i nak fé nyé ben nagy re mé nye ket fûz a 
há rom éven kén ti át fo gó po li ti kai fe lül vizs gá lat mû kö dé sé -
hez, amely az ENSZ fej lesz té si po li ti ká já ban kulcs fon tos -
sá gú fo lya mat nak ígér ke zik;

– a Köz gyû lés 62. ülés sza kán to váb bi lé nye ges fel adat -
nak tart ja a gaz da ság fej lesz tés te rén a fej lesz tés fi nan szí ro -
zá sá ról  szóló nem zet kö zi kon fe ren cia (Doha, 2008. de -
cem ber) elõ ké szí té sét, valamint a fej lesz tés fi nan szí ro zá -
sá ról tar tan dó ma gas szin tû pár be szé det (2007. ok tó ber);

– osz to zik az Euró pai Uni ó nak a hu ma ni tá ri us se gít -
ség nyúj tás ko or di ná ci ó já nak meg erõ sí té sé re irá nyuló tö -
rek vé sé ben, mind or szág spe ci fi kus, mind te ma ti kus ha tá -
ro za tok ré vén.

Kör nye zet vé de lem, ég haj lat vál to zás és glo bá lis fel me -
le ge dés

A Ma gyar Köz tár sa ság
– vall ja, hogy a nem zet kö zi kol lek tív fel lé pés el en ged -

he tet len ah hoz, hogy az ég haj lat vál to zás sal járó ki hí vá -
sok ra meg fe le lõ nagy ság ren dû, ha té kony és mél tá nyos vá -
la szok szü les se nek, ezért meg van gyõ zõd ve annak szük -
sé ges sé gé rõl, hogy a Köz gyû lés is in teg rált mó don fog lal -
koz zon e kér dés sel, el is me ri ugyan ak kor az ENSZ Ég haj -
lat vál to zá si Ke ret egyez mé nye ál tal lét re ho zott in téz mé nyi 
struk tú ra fõ sze re pét a dön tés ho za tal ban;

– te kin tet tel arra, hogy 2007 de cem be ré ben kez dõ dik
Ba li ban az ég haj lat vál to zá si ENSZ kon fe ren cia, üd vöz li,
hogy az ENSZ új fõ tit ká ra és a Köz gyû lés el nök je lölt je is
ki emel ke dõ pri o ri tás ként ke ze li e té mát. Mind ez re mé nyei
sze rint hoz zá já rul hat ah hoz, hogy az ed di gi ek nél in ten zí -
vebb vi ták ra és kon zul tá ci ók ra ke rül jön sor a Köz gyû lés -
ben, nem utol só sor ban az ENSZ kör nye zet vé del mi te vé -
keny sé ge i nek in téz mé nyi ke re te i rõl;

– az Euró pai Unió kö zös ál lás pont já val össz hang ban
tá mo gat ja a kör nye zet vé del mi kor mány zás nak az ENSZ
re form egyéb ele me i vel – a sze gény ség el le ni küz de lem -
mel, a biz ton ság po li ti ká val és az em ber i jo gok vé del mé -
vel – szo ros össze füg gés ben tör té nõ meg erõ sí té sét, to váb -
bá egy, a je len le gi ENSZ Kör nye zet vé del mi Prog ram ra
(UNEP) épí tõ, meg fe le lõ nem zet kö zi stá tusszal fel ru há -
zott, ki szá mít ha tó és sta bil anya gi for rá sok kal ren del ke zõ
ENSZ kör nye zet vé del mi sza ko sí tott szer ve zet (UNEO)
lét re ho zá sát, amely je len tõ sen nö vel né a kör nye zet vé del -
mi po li ti kák sú lyát és vég re haj tá sá nak ha té kony sá gát a
Világ szervezeten be lül és azon túl egy aránt.

Ter ro riz mus el le ni küz de lem

A Ma gyar Köz tár sa ság
– to vább ra is az Egye sült Nem ze tek Szer ve ze tét te kin ti

a vi lág egyik leg fõbb le gi ti má ci ós for rá sá nak a ter ro riz -
mus el le ni küz de lem ben;

– úgy véli, hogy az egy év vel ez elõtt, kon szen zus sal el fo -
ga dott ENSZ ter ro riz mus el le nes glo bá lis stra té gia át fo gó
vég re haj tá sa fon tos lé pést je len t e cél ki tû zés el éré sé ben;

– tá mo gat ja az Euró pai Unió ak tív együtt mû kö dé sét az
ENSZ fõ tit kár ter ro riz mus el le nes vég re haj tás sal fog lal ko -
zó mun ka cso port já val (co un ter-ter ro rism imp le men ta ti on
task for ce), to váb bá azt, hogy az Euró pai Unió ak tí van
részt ve gyen a Köz gyû lés 62. ülés sza kán tar tan dó fe lül -
vizs gá la ti ta nács ko zás ban, amely a lét re jött tö ré keny kon -
szen zus ép ség ben tar tá sá nak vagy akár meg erõ sí té sé nek
biz to sí tá sá ra hi va tott;

– meg van gyõ zõd ve ar ról, hogy az ENSZ-nek to vább -
ra is fog lal koz nia kell a glo bá lis bé két és biz ton sá got fe -
nye ge tõ ter ro riz mus sal, tisz te let ben tart va ugyan ak kor a
nem zet kö zi leg el fo ga dott em ber i jogi és jog ál la mi kö ve -
tel mé nye ket, és hoz zá já rul va egy mé lyebb nem zet kö zi
kon szen zus ki ala kí tá sá hoz a ter ro riz mus el le ni küz de lem
nor ma tív ke re te it il le tõ en;

– szá má ra a Nem zet kö zi Ter ro riz mus el le nes Át fo gó
ENSZ Egyez mény (CCIT) el fo ga dá sa to vább ra is pri o ri -
tást él vez.

Le sze re lés, fegy ver zet-el len õr zés és non-pro li fe rá ció

A Ma gyar Köz tár sa ság
– meg erõ sí ti a le sze re lés, fegy ver zet-el len õr zés és

non-pro li fe rá ció, valamint a re le váns nem zet kö zi szer zõ -
dé ses rend szer irán ti el kö te le zett sé gét;

– az Euró pai Unió tag ál la ma i val együtt to vább ra is tá -
mo gat min den ez irá nyú kez de mé nye zést az ENSZ le sze -
re lés sel fog lal ko zó fó ru ma in, és együtt mû kö dik más
ENSZ tag ál la mok kal is az I. Bi zott ság ülés sza ká nak ered -
mé nyes sé ge ér de ké ben;

– az Euró pai Unió tag ál la ma ként részt vesz az Unió tö -
rek vé sé ben, amely egy jo gi lag kö te le zõ ere jû nem zet kö zi
fegy ver ke res ke del mi szer zõ dés ki dol go zá sá ra irá nyul, és
az Unió hoz zá já ru lá sá ban a non-pro li fe rá ci ós szer zõ dés
fe lül vizs gá la ti fo lya ma tá nak ered mé nyes le zá rá sá hoz.

Re gi o ná lis szer ve ze tek

A Ma gyar Köz tár sa ság
– üd vöz li az ENSZ és a re gi o ná lis szer ve ze tek kö zöt ti

együtt mû kö dés fej lesz té sé ben ed dig el ért ha la dást, mi vel
meg gyõ zõ dé se sze rint az ilyen együtt mû kö dés szin tén
hoz zá já rul a ha té kony mul ti la te ra liz mus meg erõ sí té sé hez.

ENSZ költ ség ve tés

A Ma gyar Köz tár sa ság
– együtt mû kö dik ENSZ part ne re i vel egy olyan szin tû

ren des költ ség ve tés el fo ga dá sá ban a 2008–2009-es idõ -
szak ra, amely le he tõ vé te szi az ENSZ fo lya mat ban lévõ
pri o ri tá si te vé keny sé ge i nek fi nan szí ro zá sát, be le ért ve a
nem zet kö zi leg el fo ga dott fej lesz té si cé lok és a mil le ni u mi
fej lesz té si cé lok el éré sét, a Mil le ni u mi Nyi lat ko zat vég re -
haj tá sát, valamint a fõbb ENSZ kon fe ren ci ák és csúcs ta lál -
ko zók zá ró do ku men tu ma i ban fog lal tak meg va ló sí tá sát is;

– to vább ra is el kö te le zett az erõ for rá sok ENSZ szá má -
ra tör té nõ biz to sí tá sa mel lett, az Euró pai Uni ó val együtt
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ugyan ak kor ra gasz ko dik a költ ség ve té si fe gye lem el vé nek 
be tar tá sá hoz, az erõ for rá sok ha té kony fel hasz ná lá sá hoz és
a tag ál la mok költ ség ve té si kor lá ta i nak figye lembe véte -
léhez.

A Kormány

2165/2007. (IX. 20.) Korm.

határozata

a Magyar Köztársaság Kormánya és a Németországi
Szövetségi Köztársaság Kormánya közötti

audiovizuális kapcsolatokról  szóló Egyezmény
szövegének végleges megállapítására adott

felhatalmazásról

A Kor mány

1. egyet ért a Ma gyar Köz tár sa ság Kor mány a és a
 Németországi Szö vet sé gi Köz tár sa ság Kor mány a kö zöt ti
au di o vi zu á lis kap cso la tok ról  szóló Egyez mény (a továb -
biak ban: Egyez mény) be mu ta tott szö ve gé vel;

2. fel ha tal maz za a kul tú rá ért fe le lõs mi nisz tert vagy az
ál ta la ki je lölt sze mélyt az Egyez mény be mu ta tott szö ve gé -
nek – jó vá ha gyás fenn tar tá sá val tör té nõ – végleges
megállapítására;

3. fel hív ja a kül po li ti ká ért fe le lõs mi nisz tert, hogy az
Egyez mény szö veg e 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 az Egyez mény ki hir de té sé rõl  szóló kor -
mány ren de let ter ve ze tét, és el ren de li az Egyez mény vég le -

ges szö ve gé nek meg ál la pí tá sát köve tõen annak a Ma gyar
Köz löny ben történõ kihirdetését.

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

A Kormány

2166/2007. (IX. 20.) Korm.

határozata

a területi kisebbségi önkormányzatok
2007. évi kiegészítõ támogatásáról

A Kor mány el ren de li

1. a te rü le ti ki sebb sé gi ön kor mány za tok 2007. évi két
egyen lõ rész let ben (szep tem ber és no vem ber hó nap ban)
fi ze ten dõ ki egé szí tõ tá mo ga tá sá ra – a Ma gyar Köz tár sa ság 
2007. évi költ ség ve té sé rõl  szóló 2006. évi CXXVII. tör -
vény 51.  §-ának (3) és (7) be kez dé sé ben fog lal tak alap ján
– a IX. He lyi ön kor mány za tok tá mo ga tá sai fe je zet új
15. cím a „Te rü le ti ki sebb sé gi ön kor mány za tok egy sze ri
ki egé szí tõ tá mo ga tá sa” jog cím re – a mel lék let sze rint –
15,4 mil lió fo rint át cso por to sí tá sát;

2. a te rü le ti ki sebb sé gi ön kor mány za tok 2008. évi költ -
ség ve té si tá mo ga tá sá nak – az 1. pont ban fog lal tak ra fi gye -
lem mel – 20,5 mil lió fo rint tá mo ga tá si összeg gel meg -
növelve tör té nõ meg ter ve zé sét.

Fe le lõs: pénz ügy mi nisz ter
ön kor mány za ti és te rü let fej lesz té si mi nisz ter
Mi nisz ter el nö ki Hi va talt vezetõ 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 2166/2007. (IX. 20.) Korm. ha tá ro zat hoz

IX. He lyi ön kor mány za tok tá mo ga tá sai
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: 2007.

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

276723 15 Te rü le ti ki sebb sé gi ön kor mány za tok egy sze ri ki egé szí tõ tá mo ga tá sa 15,4
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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

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

002334 2   Köz pon to sí tott elõ irány za tok –15,4

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 elõirányzatok 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 15,4 7,7 7,7

* 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

2167/2007. (IX. 20.) Korm.

határozata

a központi költségvetési fejezetek és a társadalombiztosítási költségvetési szervek
2006. évi elõirányzat-maradványainak kezelésérõl

A Kor mány meg tár gyal ta és el fo gad ta a köz pon ti költ ség ve té si fe je ze tek és a tár sa da lom biz to sí tá si költ ség ve té si szer -
vek 2006. évi elõ irány zat-ma rad vá nya i nak ke ze lé sé rõl  szóló elõ ter jesz tést, és – az ál lam ház tar tás ról  szóló 1992. évi
XXXVIII. tör vény 93.  §-ának (10) be kez dé sé ben ka pott fel ha tal ma zás alap ján – jó vá hagy ja az elõ irány zat-ma rad vá nyok 
át cso por to sí tá sát a mel lék let sze rin ti rész le te zés ben.

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

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

Mel lék let a 2167/2007. (IX. 20.) Korm. határozathoz

A 2006. évi elõ irány zat-ma rad vá nyok fe je ze ten be lü li át cso por to sí tá sa

 Ezer fo rint ban

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

Ki emelt elõ irány zat ne ve
Át cso por tosítás

(+/—)

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 

1 Cél elõ irány za tok

2 Te rü le ti ter ve zé si, prog ra mo zá si és vá ros po li ti kai cél elõ irány zat

1  Mû kö dé si költ ség ve tés 

0 Elõ zõ évi mû kö dé si cé lú elõ irány zat-ma rad vány át adá sa –6 734

4 La kás- és épí tés ügy

1 Ál la mi Tá mo ga tá sú Bér la kás Prog ram

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 

0 Elõ zõ évi fel hal mo zá si cé lú elõ irány zat-ma rad vány át adá sa –24 373

3 La kó épü le tek és kör nye ze tük fel újí tá sá nak tá mo ga tá sa
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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

Ki emelt elõ irány zat ne ve
Át cso por tosítás

(+/—)

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 

0 Elõ zõ évi fel hal mo zá si cé lú elõ irány zat-ma rad vány át adá sa –140 534

2 Or szá gos je len tõ sé gû te rü let fej lesz té si prog ra mok

1 Ba la ton in teg rált fej lesz té si tér ség

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 

3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok –108 128

10 PHARE prog ra mok és az át me ne ti tá mo ga tás prog ram jai

1 PHARE tá mo ga tás sal meg va ló su ló prog ra mok

6 Gaz da sá gi és tár sa dal mi ko hé zió erõ sí té se HU02XX

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 –184 268

7 Gaz da sá gi és tár sa dal mi ko hé zió erõ sí té se HU03XX

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 –433 321

16 Euró pai Uni ós prog ra mo kon ke let ke zett ön kor mány za ti ár fo lyam vesz te sé gek kom pen zá lá sa

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 617 589

26 Sport te vé keny sé gek tá mo ga tá sa

4 Ver seny sport tá mo ga tá sa

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 –9 782

23 Sza bad idõ sport tá mo ga tá sa

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 –30 608

27 Sport lé te sít mé nyek fej lesz té se és ke ze lé se

1 Ál la mi és ön kor mány za ti – Sport XXI. Lé te sít mény fej lesz té si Prog ram – sport lé te sít mé nyek fej lesz té se

1  Mû kö dé si költ ség ve tés 

3 Do lo gi ki adá sok –10 000

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 

3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok –18 541

6 Sport lé te sít mé nyek kel kap cso la tos egyéb fo lya mat ban lé võ kor mány za ti fel ada tok

1  Mû kö dé si költ ség ve tés 

3 Do lo gi ki adá sok –6 154

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 

3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok –66

7 21. szá za di is ko lai és ön kor mány za ti sport lé te sít mény-fej lesz té si prog ram

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 –25 739

5 Köz igaz ga tá si hi va ta lok

1  Mû kö dé si költ ség ve tés 

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 24 300

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 7 700

11 Nem ze ti Után pót lá si-ne ve lé si és Sport szol gál ta tó In té zet

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

3 Do lo gi ki adá sok 80 000

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

20 Ága za ti cél fel ada tok

2 Kincs tá ri tranz ak ci ós díj el szá mo lá sa

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

3 Do lo gi ki adá sok 30 659

26 Sport te vé keny sé gek tá mo ga tá sa

6 Sport tel je sít mé nyek el is me ré se, meg be csü lé se

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 8 000

21 Ge re vich Ala dár – sport ösz tön díj

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 30 000

27 Sport lé te sít mé nyek fej lesz té se és ke ze lé se

4 Ma gyar Sport Há za prog ram

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 200 000

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

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

3 PHARE prog ra mok és át me ne ti tá mo ga tás prog ram jai

1 PHARE tá mo ga tás sal meg va ló su ló prog ra mok

5 Juh és kecs ke re giszt rá ci ós rend szer

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 

1  In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok –18 236
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Ki emelt elõ irány zat ne ve
Át cso por tosítás

(+/—)

19 In teg rált Irá nyí tá si és El len õr zé si Rend szer ki ala kí tá sa

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés

1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok –61 890

20 Nem ze ti nö vény egész ség ügyi di ag nosz ti kai és el len õr zé si rend szer

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 

1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok –54 953

2 Át me ne ti tá mo ga tás sal meg va ló su ló prog ra mok

1 Ag rár-kör nye ze ti in for má ci ós és mo ni tor ing rend szer ki fej lesz té se

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 

1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok –31 663

2 Faj ta kí sér le ti és ve tõ mag-mi nõ sí té si in for ma ti kai rend szer fej lesz té se

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 

1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok –3 720

4 Az élel mi szer biz ton sá gi in téz mé nyi hát tér fej lesz té se

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 

1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 170 462

XIII. Hon vé del mi Mi nisz té rium

1 Hon vé del mi Mi nisz té rium

1 Hon vé del mi Mi nisz té rium igaz ga tá sa

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

3 Do lo gi ki adá sok –80

2 HM Hi va ta lai

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

3 Do lo gi ki adá sok –8 761

2 Ma gyar Hon véd ség

3 Ma gyar Hon véd ség re pü lõ és lég vé del mi csa pa tai

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

3 Do lo gi ki adá sok –41

4 Zrí nyi Mik lós Nem zet vé del mi Egye tem

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

3 Do lo gi ki adá sok –14 644

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés

1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok –2

2 Ma gyar Hon véd ség

1 Hon véd Ve zér kar köz vet len szer ve ze tei

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

3 Do lo gi ki adá sok 23 528

XV. Gaz da sá gi és Köz le ke dé si Mi nisz té rium

1 Gaz da sá gi és Köz lek edé si Mi nisz té rium Igaz ga tá sa

1 Gazd asá gi és Köz le ke dé si Mi nisz té rium Igaz ga tás

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

0 Elõ zõ évi mû kö dé si cé lú elõ irány zat-ma rad vány át adá sa –131 764

2 Gaz da sá gi és Köz le ke dé si Mi nisz té rium Ku ta tás Fej lesz té si Szer vei

1 Nem ze ti Ku ta tá si és Tech no ló gi ai Hi va tal

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

0 Elõ zõ évi mû kö dé si cé lú elõ irány zat-ma rad vány át adá sa –478

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

2 Ága za ti cél elõ irány za tok

2 Ener gia fel hasz ná lá si ha té kony ság ja ví tá sa

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés

0 Elõ zõ évi fel hal mo zá si cé lú elõ irány zat-ma rad vány át adá sa –96 839

3 Vál lal ko zá si cél elõ irány za tok

2 Nem ze ti be ru há zá sösz tön zé si és vál lal ko zá si cél elõ irány za tok

1 Nem ze ti be ru há zá sösz tön zé si cél elõ irány zat

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

0 Elõ zõ évi mû kö dé si cé lú elõ irány zat-ma rad vány át adá sa –25 796

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés

0 Elõ zõ évi fel hal mo zá si cé lú elõ irány zat-ma rad vány át adá sa –21 764

3 Kis- és kö zép vál lal ko zói cél elõ irány zat

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

0 Elõ zõ évi mû kö dé si cé lú elõ irány zat-ma rad vány át adá sa –5 583

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés

0 Elõ zõ évi fel hal mo zá si cé lú elõ irány zat-ma rad vány át adá sa –8 727

4 Ma gyar vál lal ko zá sok tõzs dei be ve ze té sé nek tá mo ga tá sa

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés

0 Elõ zõ évi fel hal mo zá si cé lú elõ irány zat-ma rad vány át adá sa –25 605

8 Nem ze ti In for má ci ós és Inf ra struk tú ra Fej lesz té si In té zet

3 Fel hal mo zá si költ ség ve tés
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7 Elõ zõ évi fel hal mo zá si cé lú elõ irány zat-ma rad vány át vé tel 100 000

11 Ma gyar Bá nyá sza ti és Föld ta ni Hi va tal

3 Fel hal mo zá si költ ség ve tés

7 Elõ zõ évi fel hal mo zá si cé lú elõ irány zat-ma rad vány át vé tel 31 764

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

17 GKM fe je ze ti elõ re ne m ter ve zettki adá sok 

3 Mû kö dé si költ ség ve tés

4 Elõ zõ évi mû kö dé si cé lú elõ irány zat-ma rad vány át vé tel 184 314

30 Köz le ke dés sel kap cso la tos egyéb fe je ze ti ke ze lé sû elõ irány zat

26 Nem zet kö zi tag dí jak, nem zet kö zi kap cso lat tal össze füg gõ fel ada tok

2 Nem zet kö zi tag dí jak (NKTH)

3 Mû kö dé si költ ség ve tés

4 Elõ zõ évi mû kö dé si cé lú elõ irány zat-ma rad vány át vé tel 478

XVI. Kör nye zet vé del mi és Víz ügyi Mi nisz té rium

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

1 Be ru há zás

7 Víz kár el há rí tás

7 Víz kár el há rí tá si mû vek fej lesz té si és ál lag meg óvá si fel ada tai

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés

0 Elõ zõ évi fel hal mo zá si cé lú elõ irány zat-ma rad vány át adá sa –324

20 Ivó víz-mi nõ ség ja ví tó prog ram

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés

0 Elõ zõ évi fel hal mo zá si cé lú elõ irány zat-ma rad vány át adá sa –16 563

2 Ága za ti cél elõ irány za tok

41 Ál la mi fel ada tok költ ség ha té kony át vál la lá sa az NKP meg va ló sí tá sá ban

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

0 Elõ zõ évi mû kö dé si cé lú elõ irány zat-ma rad vány át adá sa –250

3 Tár sa dal mi szer ve ze tek tá mo ga tá sa

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

0 Elõ zõ évi mû kö dé si cé lú elõ irány zat-ma rad vány át adá sa –1 050 

7 PHARE prog ra mok és az át me ne ti tá mo ga tás prog ram jai

1 PHARE tá mo ga tás ból meg va ló su ló prog ra mok

8 Kör nye zet vé del mi PHARE prog ram (HU-0204)

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés

0 Elõ zõ évi fel hal mo zá si cé lú elõ irány zat-ma rad vány át adá sa –297 536

1 Be ru há zás

7 Víz kár el há rí tás

5 Vá sár he lyi terv to vább fej lesz té se

3 Fel hal mo zá si költ ség ve tés

7 Elõ zõ évi fel hal mo zá si cé lú elõ irány zat-ma rad vány át vé tel 315 723

8 Kör nye zet vé del mi és víz ügyi cél elõ irány zat

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

0 Elõ zõ évi mû kö dé si cé lú elõ irány zat-ma rad vány át adá sa –145 087

1 Kör nye zet vé del mi és Víz ügyi Mi nisz té rium igaz ga tá sa

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

3 Do lo gi ki adá sok 145 087

 XVIII. Kül ügy mi nisz té ri um

1 Kül ügy mi nisz té ri um

1 Kül ügy mi nisz té ri um köz pon ti igaz ga tá sa

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 58 711

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 3 453

3 Do lo gi ki adá sok 13 573

2 Kül kép vi se le tek igaz ga tá sa

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 

1 Sze mé lyi jut ta tá sok –47 688

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok –28 049

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés

1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adás 23 144

2  Fel újí tás –23 144

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

3 NATO Bé ke part ner ség

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 

3 Do lo gi ki adá sok –814

5 Egyéb mû kö dé si cé lú tá mo ga tá sok, ki adá sok –754

15 Kül ügyi kom mu ni ká ció

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 

3 Do lo gi ki adá sok –940
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5 Egyéb mû kö dé si cé lú tá mo ga tá sok, ki adá sok –10 358

30 Schen ge ni kö ve tel mé nyek

2 Schen ge ni kö ve tel mé nyek nek va ló meg fe le lés

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés

2  Fel újí tás 15 566

36 La kos sá gi EU tá jé koz ta tá si fel ada tok össze sen

4 La kos sá gi EU tá jé koz ta tá si fel ada tok

3 Do lo gi ki adá sok –1 628

5 Egyéb mû kö dé si cé lú tá mo ga tá sok, ki adá sok –1 072

XX. Ok ta tá si és Kul tu rá lis Mi nisz té rium

1 Ok ta tá si és Kul tu rá lis Mi nisz té rium Igaz ga tá sa

1 Ok ta tá si és Kul tu rá lis Mi nisz té rium Igaz ga tá sa

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 29 800

2 Mun ka adót ter he lõ já ru lé kok 9 500

3 Do lo gi ki adá sok 78 719

2 Egye te mek, fõ is ko lák

Ma gyar Kép zõ mû vé sze ti Egye tem

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

3 Do lo gi ki adá sok 8 754

4 Mû vé sze ti in téz mé nyek

Hon véd Együt tes

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

3 Do lo gi ki adá sok –1 055

6 Egyéb kul tu rá lis in téz mé nyek

Ha gyo má nyok Há za

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

3 Do lo gi ki adá sok –135

Kul tu rá lis Örök ség vé del mi Hi va tal

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

3 Do lo gi ki adá sok –790

7 Egyéb ok ta tá si in téz mé nyek

OKM Tá mo ga tás ke ze lõ Igaz ga tó ság

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

3 Do lo gi ki adá sok –237

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

1 Be ru há zás

4 Kul tu rá lis be ru há zá sok

7 Zsám bé ki tûz kárt szen ve dett mû em lék épü le tek re konst ruk ci ó ja

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 

4 Köz pon ti be ru há zá si ki adá sok –350

2 Nor ma tív fi nan szí ro zás

1 Fel sõ ok ta tá si in téz mé nyek hall ga tó i nak jut ta tá sai köz pon ti ei.

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

5 Egyéb mû kö dé si cé lú ki adá sok ÁHT-n kí vül re 4 278

4 Köz ok ta tá si fel ada tok tá mo ga tá sa

23 Köz ok ta tás ha té kony sá gát ja ví tó mé rés, ér té ke lés

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

0 Elõ zõ évi mû kö dé si cé lú ei.ma rad vány át adás –8 754

5 Egyéb mû kö dé si cé lú ki adá sok ÁHT-n kí vül re –6 898

27 Gyógy pe da gó gi ai tan könyv-el lá tás, sa já tos ne ve lé si igé nyû gye re kek tá mo ga tá sa

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

5 Egyéb mû kö dé si cé lú ki adá sok ÁHT-n kí vül re –2 347

29 Köz ok ta tás spe ci á lis fel ada ta i nak tá mo ga tá sa

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

5 Egyéb mû kö dé si cé lú ki adá sok ÁHT-n kí vül re –389

5 Fel sõ ok ta tá si fel ada tok tá mo ga tá sa

42 Kis lét szá mú sza kok, ki emel ke dõ in téz mé nyi tel je sít mény, szak ko llé gi u mok, dok to ri is ko lák, te het ség gon do -
zás tá mo ga tá sa

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

5 Egyéb mû kö dé si cé lú ki adá sok ÁHT-n kí vül re –2 800

7 Egyéb fel ada tok tá mo ga tá sa

4 Nem ze ti sé gi, ki sebb sé gi és in teg rá ci ós prog ra mok

3 Nem ze ti sé gi, ki sebb sé gi és in teg rá ci ós prog ra mok tá mo ga tá sa

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

0 Elõ zõ évi mû kö dé si cé lú ei.ma rad vány át adás –2 699

18 Ha tá ron tú li ok ta tá si és kul tu rá lis fel ada tok tá mo ga tá sa

1 Mû kö dé si költ ség ve tés
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5 Egyéb mû kö dé si cé lú ki adá sok ÁHT-n kí vül re –1 450

11 Nem zet kö zi kul tu rá lis és ok ta tá si kap cso la tok prog ram jai

10 Kul tu rá lis és ok ta tá si szak dip lo má ci ai fel ada tok

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

0 Elõ zõ évi mû kö dé si cé lú elõ irány zat-ma rad vány át adá sa –52

5 Egyéb mû kö dé si cé lú ki adá sok ÁHT-n kí vül re –300

14 PPP prog ra mok kal kap cso la tos ki adá sok

2 Hoz zá já ru lás a meg lé võ kol lé gi u mi re konst ruk ci ók bér le ti dí já hoz

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

0 Elõ zõ évi mû kö dé si cé lú elõ irány zat-ma rad vány át adá sa –10 000

21 PHARE prog ra mok

5 Kép zés bõl a mun ka vi lá gá ba tör té nõ át me net tá mo ga tá sa

1 PHARE tá mo ga tás

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

0 Elõ zõ évi mû kö dé si cé lú elõ irány zat-ma rad vány át adá sa –1

5 Egyéb mû kö dé si cé lú ki adá sok ÁHT-n kí vül re –2 164

2 Kép zés bõl a mun ka vi lá gá ba tör té nõ át me net tám. ha zai társ fi nan szí ro zás

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

0 Elõ zõ évi mû kö dé si cé lú elõ irány zat-ma rad vány át adá sa –25 187

5 Egyéb mû kö dé si cé lú ki adá sok ÁHT-n kí vül re –2 422

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés

0 Elõ zõ évi fel hal mo zá si cé lú elõ irány zat-ma rad vány át adá sa –8 780

23 PHARE tá mo ga tás és az át me ne ti tá mo ga tás prog ram jai

1 PHARE tá mo ga tás sal meg va ló su ló prog ra mok

2 Vál lal ko zá si kész sé gek fej lesz té se a kö zép- és fel sõ ok ta tás ban ha zai társ fi nan szí ro zás

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

0 Elõ zõ évi mû kö dé si cé lú elõ irány zat-ma rad vány át adá sa –40 191

5 Egyéb mû kö dé si cé lú ki adá sok ÁHT-n kí vül re –3 578

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés

0 Elõ zõ évi fel hal mo zá si cé lú elõ irány zat-ma rad vány át adá sa –1 560

32 Köz kul tú ra, kul tu rá lis vi dék fej lesz tés

5 PANKKK if jú sá gi ze ne ka rok mû kö dé sé nek tá mo ga tá sa

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

5 Egyéb mû kö dé si cé lú ki adá sok ÁHT-n kí vül re –6 114

34 Mû vé sze ti te vé keny sé gek

4 Mû vé sze ti te vé keny ség tá mo ga tá sa

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

5 Egyéb mû kö dé si cé lú ki adá sok ÁHT-n kí vül re –2 741

35 Ci vil és non pro fit szer ve ze tek tá mo ga tá sa

4 Ok ta tá si tár sa dal mi szer ve ze tek, szö vet sé gek, tes tü le tek, egye sü le tek, bi zott sá gok

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

5 Egyéb mû kö dé si cé lú ki adá sok ÁHT-n kí vül re –407

41 Kincs tár ál tal fel szá mí tott dí jak, ju ta lé kok ren de zé se

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

3 Do lo gi ki adá sok 350

XXI. Egész ség ügyi Mi nisz té rium

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

2 Egész ség ügyi ága za ti cél elõ irány za tok

6 „21 lé pés az egész ség ügy meg újí tá sá ért”

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

0 Elõ zõ évi mû kö dé si cé lú elõ irány zat-ma rad vány át adá sa –80

6 PHARE prog ra mok és az át me ne ti tá mo ga tás prog ram jai

1 PHARE tá mo ga tás sal meg va ló su ló prog ra mok

1 HU0202-03 Jár vány ügyi biz ton ság fenntar tá sa a fer tõ zõ be teg sé gek te rü le tén

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

3 Do lo gi ki adás –836

2 Egész ség ügyi ága za ti cél elõ irány za tok

2 Egész ség ügyi el lá tá si és fej lesz té si fel ada tok

3 Mû kö dé si költ ség ve tés

4 Elõ zõ évi mû kö dé si cé lú elõ irány zat-ma rad vány át vé tel 916

XXII. Pénz ügy mi nisz té rium

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

2 Ága za ti cél elõ irány za tok

30 Schen gen Alap

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés

0 Elõ zõ évi fel hal mo zá si cé lú elõ irány zat-ma rad vány át adá sa –7 000

5 PHARE prog ra mok és az át me ne ti tá mo ga tás prog ram jai

2 Át me ne ti tá mo ga tás sal meg va ló su ló prog ra mok



344 HATÁROZATOK TÁRA 2007/43. szám

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

Ki emelt elõ irány zat ne ve
Át cso por tosítás

(+/—)

7 Rend szám- és Kon té ner kód Fel is me rõ Rend szer 

3 Fel hal mo zá si költ ség ve tés

7 Elõ zõ évi fel hal mo zá si cé lú elõ irány zat-ma rad vány át vé tel 5 000

5 PHARE prog ra mok és az át me ne ti tá mo ga tás prog ram jai

2 Át me ne ti tá mo ga tás sal meg va ló su ló prog ra mok

11 Ma gyar Vám igaz ga tás nyo mo zó szolg. kép zé se át adá sa

3 Mû kö dé si költ ség ve tés

4 Elõ zõ évi mû kö dé si cé lú elõ irány zat-ma rad vány át vé tel 2 000

XXVI. Szo ciá lis és Mun ka ügyi Mi nisz té rium

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

48 Szo ciá lis cé lú hu mán szol gál ta tá sok

2 Szo ciá lis szol gál ta tá sok ki e gész tí tõ tá mo ga tá sa

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 –20 000

48 Szo ciá lis cé lú hu mán szol gál ta tá sok

5 Szo ciá lis szol gál ta tók rend kí vü li tá mo ga tá sa

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 20 000

A Mi nisz ter el nök ha tá ro za tai

A Miniszterelnök

37/2007. (IX. 20.) ME

határozata

a Magyar Köztársaság Kormánya és Románia
Kormánya között az Európai Unió Tanácsa

2003. február 18-án kelt, 343/2003/EK rendeletének
alkalmazása érdekében történõ együttmûködésrõl

 szóló Közigazgatási Megállapodás létrehozására 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.  § (1) 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 és a kül ügy mi nisz ter együt tes elõ ter jesz tése alap ján

1. egyet ér tek a Ma gyar Köz tár sa ság Kor mány a és
 Románia Kor mány a kö zött az Euró pai Unió Ta ná csa
2003. feb ru ár 18-án kelt, 343/2003/EK ren de le té nek
alkalma zása ér de ké ben tör té nõ együtt mû kö dés rõl  szóló
Köz igaz ga tá si Meg álla po dás (a továb biak ban: Meg álla po -
dás) lét re ho zá sá val;

2. fel ha tal ma zom az igaz ság ügyi és ren dé sze ti mi nisz -
tert, hogy – az érin tett mi nisz te rek kel egyet ér tés ben – a
tár gya lá so kon részt ve võ sze mé lye ket ki je löl je;

3. fel ha tal ma zom az igaz ság ügyi és ren dé sze ti mi nisz -
tert va gy az ál ta la ki je lölt sze mélyt, hogy a tár gya lá sok
ered mé nye ként elõ ál ló szö veg ter ve ze tet kéz je gyé vel
 lássa el;

4. fel hí vom a kül ügy mi nisz tert, hogy a Meg álla po dás
lét re ho zá sá hoz szük sé ges meg ha tal ma zá si ok ira tot
 adja ki;

5. fel hí vom az igaz ság ügyi és ren dé sze ti mi nisz tert és a 
kül ügy mi nisz tert, hogy a Meg álla po dás lét re ho zá sát köve -
tõen a Meg álla po dás vég le ges szö ve gé nek meg ál la pí tá sá -
ra  való fel ha tal ma zás ról  szóló ha tá ro zat ter ve ze tét ha la -
dék ta la nul ter jesszék a Kor mány elé.

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

A Miniszterelnök

38/2007. (IX. 20.) ME

határozata

a Magyar Köztársaság és az Örmény Köztársaság
között a kettõs adóztatás elkerülésérõl és az adóztatás

kijátszásának megakadályozásáról a jövedelem-
és a vagyonadók területén tárgyú Egyezmény

létrehozására 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 vé ny 5. § (1) be kez dé se sze rin ti ha -
tás kö röm ben el jár va, a pénz ügy mi nisz ter és a külügy -
miniszter elõ ter jesz té se alap ján

1. egyet ér tek a Ma gyar Köz tár sa ság és az Ör mény Köz -
tár sa ság kö zött a ket tõs adóz ta tás el ke rü lé sé rõl és az adóz -
ta tás ki ját szá sá nak meg aka dá lyo zá sá ról a jö ve de lem- és a



va gyon adók te rü le tén tár gyú Egyez mény (a to váb bi ak ban: 
Egyez mény) lét re ho zá sá val;

2. fel ha tal ma zom a pénz ügy mi nisz tert, hogy – az érin -
tett mi nisz te rek kel egyet ér tés ben – a tár gya lá so kon részt -
ve võ sze mé lye ket ki je löl je;

3. fel ha tal ma zom a pénz ügy mi nisz tert vagy az ál ta la
ki je lölt sze mélyt, hogy a tár gya lá sok ered mé nye ként elõ -
ál ló szö veg ter ve ze tet kéz je gyé vel lás sa el;

4. fel hí vom a kül ügy mi nisz tert, hogy az Egyez mény lét -
re ho zá sá hoz szük sé ges meg ha tal ma zá si ok ira tot adja ki;

5. fel hí vom a pénz ügy mi nisz tert és a kül ügy mi nisz tert,
hogy az Egyez mény lét re ho zá sát kö ve tõ en az Egyez mény
vég le ges szö ve gé nek meg ál la pí tá sá ra való fel ha tal ma zás -
ról szóló ha tá ro zat ter ve ze tét ha la dék ta la nul ter jesszék a
Kor mány elé.

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

A jogalkotásról szóló 1987. évi XI. törvény rendelkezik – többek között – a Magyar Köztársaság Kormánya hivatalos
lapjának, a Határozatok Tárának megjelentetésérõl.
A Határozatok Tárát szerkeszti a Miniszterelnöki Hivatal a Szerkesztõbizottság közremûködésével, évente mintegy
60 alkalommal jelenik meg.
A Határozatok Tára a Kormánynak azokat a határozatait (kétezres) közli, amelyeknek közzétételét a Kormány
elrendelte, továbbá tartalmazza a miniszterelnök határozatait, a Miniszterelnöki Hivatalt vezetõ miniszter határoza-
tait, valamint a minisztériumok, az országos hatáskörû szervek, az önkormányzatok közleményeit, hirdetményeit,
különféle tájékoztatóit, továbbá azokat a közleményeket stb., amelyeket a Miniszterelnöki Hivatalt vezetõ miniszter
engedélyez.

A Határozatok Tára megrendelhetõ a Magyar Hivatalos Közlönykiadó címén (Budapest VIII., Somogyi Béla u. 6.;
postacím: 1394 Budapest 62, Pf. 357) vagy a 318-6668 faxszámán.
Éves elõfizetési díja 2007. évre: 22 932 Ft áfával.
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.

MEGRENDELÕLAP
Megrendelem a

HATÁROZATOK TÁRA

címû lapot ................. példányban.

A megrendelõ (cég) neve: ...............................................................................................................................

Címe (város, irányítószám): ............................................................................................................................

Utca, házszám: ...............................................................................................................................................

Az ügyintézõ neve, telefonszáma: ..................................................................................................................

A megrendelõ (cég) bankszámlaszáma: ........................................................................................................

2007. évi elõfizetési díj egy évre: 22 932 Ft áfával.

fél évre: 11 466 Ft áfával.

Csekket kérek a befizetéshez

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

A megrendelt példányok ellenértékét a postaköltséggel együtt, a szállítást követõ számla kézhezvétele után,
8 napon belül a Magyar Hivatalos Közlönykiadónak a számlán feltüntetett pénzforgalmi jelzõszámára átutaljuk.

Keltezés: .......................................................

......................................................................
cégszerû aláírás
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A Határozatok Tárát szerkeszti a Miniszterelnöki Hivatal, a Szerkesztõbizottság közremûködésével, elnöke Gilyán György.
A szerkesztésért felelõs: dr. Tordai Csaba. Budapest V., Kossuth tér 1–3.
Kiadja a Magyar Hivatalos Közlönykiadó. Felelõs kiadó: dr. Kodela László elnök-vezérigazgató.
Budapest VIII., Somogyi Béla u. 6., www.mhk.hu. 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: 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.
2007. évi éves elõfizetési díj: 22 932 Ft áfával. Egy példány ára: 420 Ft áfával.
A kiadó az elõfizetési díj évközbeni változtatásának jogát fenntartja.
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