
Bu da pest,

2008. áp ri lis 4.,

péntek

16. szám

Ára: 525,– Ft
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 I. rész HATÁROZATOK

A Kor mány ha tá ro za tai

A Kormány

2044/2008. (IV. 4.) Korm.

határozata

a Mi nisz ter el nö ki Hi va tal ban, a mi nisz té ri u mok ban,
az igaz ga tá si és az igaz ga tá si jel le gû te vé keny sé get

el lá tó köz pon ti költ ség ve té si szer vek nél
fog lal koz ta tot tak lét szá má ról szó ló

2229/2007. (XII. 5.) Korm. ha tá ro zat mó do sí tá sá ról

A Kor mány – a Mi nisz te re lnö ki Hi va talt ve ze tõ mi nisz -
ter fel adat- és ha tás kö ré rõl szó ló 29/2008. (II. 19.) Kor m.
ren de let re, az igaz ság ügyi és ren dé sze ti mi nisz ter fel adat-
és ha tás kö ré rõl szó ló 164/2006. (VII. 28.) Kor m. ren de let
mó do sí tá sá ról szó ló 30/2008. (II. 19.) Kor m. ren de let re és
a Köz igaz ga tá si és Elekt ro ni kus Köz szol gál ta tá sok Köz -
pon ti Hi va ta la lét re ho zá sá ról, fel ada ta i ról és ha tás kö ré rõl
szó ló 276/2006. (XII. 23.) Kor m. ren de let mó do sí tá sá ról

szó ló 81/2008. (IV. 4.) Kor m. ren de let re te kin tet tel –
a  következõ ha tá ro za tot hoz za:

1. A Mi nisz ter el nö ki Hi va tal ban, a mi nisz té ri u mok ban, 
az igaz ga tá si és az igaz ga tá si jel le gû te vé keny sé get el lá tó
köz pon ti költ ség ve té si szer vek nél fog lal koz ta tot tak lét -
szá má ról szó ló 2229/2007. (XII. 5.) Korm. ha tá ro zat
(a  továbbiakban: H.) 1. szá mú mel lék le té ben

a) a „Mi nisz ter el nö ki Hi va tal” sor ban a „752” szö veg -
rész he lyé be a „710” szö veg,

b) az „Ön kor mány za ti és Te rü let fej lesz té si Miniszté -
rium” sor ban a „418” szö veg rész he lyé be a „413” szö veg,

c) az „Igaz ság ügyi és Ren dé sze ti Mi nisz té ri um” sor ban 
a „457” szö veg rész he lyé be a „487” szö veg lép.

2. A Kor mány en ge dé lye zi, hogy a Köz igaz ga tá si és
Elekt ro ni kus Köz szol gál ta tá sok Köz pon ti Hi va ta la a
H.-ban meg ál la pí tott lét szá mát a 2008. év ben – a Mi nisz -
ter el nö ki Hi va tal tól át vett lét szám te kin te té ben – túl lép je.

3. Ez a ha tá ro zat a köz zé té te lét kö ve tõ na pon lép ha -
tály ba, és 2008. de cem ber 31-én ha tá lyát vesz ti.

Gyur csány Fe renc s. k.,
mi nisz ter el nök
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A Ha tá ro za tok Tá rát 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, el nö ke dr. Pet ré tei Jó zsef.
A szer kesz té sért fe le lõs: dr. Tor dai Csa ba. Bu da pest V., Kos suth tér 1–3.
Ki ad ja a Ma gyar Köz löny Lap- és Könyv 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., www.mhk.hu. Te le fon: 266-9290.

Elõ fi ze tés ben meg ren del he tõ a Ma gyar Köz löny Lap- és Könyv ki adónál,
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 Köz löny Lap- és Könyv ki adó a FÁMA Rt. köz re mû kö dé sé vel.
Te le fon: 235-4554, 317-9999, 266-9290/240, 241, 245 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 (tel.: 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.
2008. évi éves elõ fi ze té si díj: 26 460 Ft áfá val. Egy pél dány ára: 525 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.
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08.1043 – Nyom ja a Ma gyar Köz löny Lap- és Könyv ki adó La jos mi zsei Nyom dá ja. Fe le lõs ve ze tõ: Bur ján Nor bert igaz ga tó.


