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A Kor mány ha tá ro za tai

A Kor mány

2124/2008. (IX. 12.) Korm.

ha tá ro za ta

ma gyar kül dött ség rész vé te lé rõl az Egye sült
Nem ze tek Köz gyû lé sé nek 63. ülés sza kán

A Kor mány

1. jó vá hagy ja – a mel lék let sze rint – az Egye sült Nem ze -
tek Köz gyû lé sé nek 63. ülés sza kán részt vevõ 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 Egye sült
Nem ze tek Köz gyû lé sé nek 63. 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

Mel lék let 
a 2124/2008. (IX. 12.) Korm. ha tá ro zat hoz

Irány el vek az Egye sült Nem ze tek Köz gyû lé sé nek 
63. ülés sza kán részt vevõ ma gyar kül dött ség

te vé keny sé gé hez

Az Egye sült Nem ze tek Köz gyû lé sé nek 63. ülés sza kán a 
ma gyar kül dött ség a kor mány prog ram kül- és biz ton ság -
po li ti kai cél ja i val és fel ada ta i val, az Eu ró 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 az Egye sült Nem ze tek Szer ve ze te re form -
já val kap cso lat ban

1. 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. Fejt se ki, hogy a Ma gyar
Köz tár sa ság a ha té kony mul ti la te ra liz mu son ala pu ló nem -
zet kö zi rend meg erõ sí té sé ben ér de kelt, és eh hez az Eu ró -
pai Unió tag ál la ma ként ak tí van hoz zá kí ván já rul ni;

2. hang sú lyoz za, hogy a Ma gyar Köz tár sa ság az Egye -
sült Nem ze tek Szer ve ze tét te kin ti a nem zet kö zi kap cso la -
tok azon alap ve tõ és meg ha tá ro zó ke re té nek, amely meg -
fe le lõ esz közt je lent a nem zet kö zi kö zös ség ke zé ben a glo -
ba li zá ció össze tett és el lent mon dá sos je len sé ge i nek ke ze -
lé sé re, to váb bá a ha gyo má nyos, va la mint a XXI. szá zad

új sze rû biz ton ság po li ti kai, hu ma ni tá ri us, em be ri jogi, gaz -
da sá gi és kör nye zet vé del mi ki hí vá sa i nak meg ol dá sá ra;

3. te vé keny sé gé vel – az Eu ró 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 a 2005. évi szep tem be ri Csúcs ta lál ko zó az ENSZ
meg újí tá sát és re form ját cél zó dön té se i nek vég re haj tá sá -
hoz. Ak tí van mû köd jön köz re az ENSZ re form fo lya mat
ke re té ben a kö zel múlt ban lét re ho zott új ENSZ szer vek, a
Bé ke épí tõ Bi zott ság és az Em be ri Jogi Ta nács te vé keny sé -
gé nek meg erõ sí té sé hez; 

4. kí sér je fi gye lem mel az ENSZ Biz ton sá gi Ta ná csá nak 
ki bõ ví té sé re és mun ka mód sze re i nek át ala kí 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 sze rint a meg úju ló Biz ton sá gi
Ta nács nak meg kell fe lel nie a XXI. szá zad új geo po li ti kai
és gaz da sá gi re a li tá sa i nak, és a ter ve zett re form so rán te -
kin tet tel kell len ni a ha té kony ság kö ve tel mé nyé re is. Ma -
gyar or szág egyet ért az zal, hogy a Biz ton sá gi Ta nács tag -
lét szá má nak és össze té te lé nek tük röz nie kell a nem zet kö zi 
po li ti kai és gaz da sá gi erõ vi szo nyok ban be kö vet ke zett vál -
to zá so kat, az ENSZ költ ség ve té sé hez, va la mint a ka to nai
bé ke fenn tar tó misszi ók hoz tör té nõ hozzájárulá sokat;

5. erõ sít se meg to váb bá, hogy a vi lág szer ve zet me -
nedzs ment jé nek re form ja, a Köz gyû lés re vi ta li zá ci ó ja, a
man dá tu mok át te kin té se, és az ENSZ kör nye zet vé del mi
rend sze ré nek re form ja egy aránt olyan fon tos kér dé sek,
me lyek te kin te té ben Ma gyar or szág to vább ra is hoz zá kí -
ván já rul ni a re form fo lya mat elõ re vi te lé hez. Mind ezek a
re for mok egy ben hoz zá já rul hat nak az ENSZ költ ség ve té -
sé nek sta bi lab bá és ki szá mít ha tób bá té te lé hez, az ENSZ
ren des költ ség ve té sé nek ra ci o ná lis ke re tek kö zött tar tá sá -
hoz, mely Ma gyar or szág szá má ra is pri o ri tást ké pez;

6. erõ sít se meg, hogy Ma gyar or szág tá mo gat ja az ENSZ 
fej lesz té si rend sze ré nek re form ját. Az ENSZ rend szer bel -
sõ ko he ren ci á já nak ja ví tá sa 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 a vi lág szer ve -
zet meg újí tá sá nak el en ged he tet len fel té te lei. Ezek kel a re -
for mok kal le het sé ges sé vá lik majd, hogy az ENSZ ha té ko -
nyan lás sa el fej lesz té si fel ada ta it; 

7. kí sér je fi gye lem mel a 2005. évi Csúcs ta lál ko zón, il -
let ve az en nek nyo mán meg in dult re form fo lya mat ke re té -
ben fel ve tett, és je len leg is for má ló dó olyan új el gon do lá -
sok ala ku lá sát és tá mo ga tott sá gát, mint a vé del mi fe le lõs -
ség elve, és az em be ri biz ton ság ka te gó ri á ja.

A kül dött ség a béke és biz ton ság té ma kö ré ben 

8. az Eu ró pai Unió Tö meg pusz tí tó Fegy ve rek Non-pro -
li fe rá ci ó já val kap cso la tos Stra té gi á já val össz hang ban ak -
tí van ve gyen részt az Egye sült Nem ze tek Szer ve ze té nek a
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, ak tí van já rul jon hoz zá az

334 HATÁROZATOK TÁRA 2008/42. szám



Át fo gó Atom csend Szer zõ dés (CTBT) ha tály balé pé sé nek
elõ se gí té se ér de ké ben tett lé pé sek hez, va la mint az Atom -
so rom pó Egyez mény fe lül vizs gá la ti fo lya ma tá nak
 mielõbbi si ke res le zá rá sá hoz;

9. a ter ro riz mus el le ni harc ke re té ben já rul jon hoz zá a
ter ro riz mus el le ni nor ma tív sza bá lyo zás meg erõ sí té sé hez,
így kü lö nö sen az ENSZ ter ro riz mus el le nes glo bá lis stra té -
gi á ja al kal ma zá sá nak elõ moz dí tá sá hoz, va la mint a nem -
zet kö zi ter ro riz mus tár gyá ban lét re ho zan dó át fo gó egyez -
mény tár gya lá sá nak mi e lõb bi le zá rá sá hoz;

10. 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 a me -
di á ció al kal ma zá sá nak szük sé ges sé gét, il let ve a vál ság ren -
de zés te rén a gyors, idõ ben tör té nõ nem zet kö zi re a gá lást
és je len lé tet szor gal ma zó ma gyar dip lo má ci ai törekvé -
seket, és ez zel össze füg gés ben tá mo gas sa a fõ tit kár nak
az ENSZ Tit kár ság il le té kes rész le gei meg erõ sí té sé re irá -
nyu ló el kép ze lé se it;

11. uni ós part ne re ink kel együtt mû köd ve szor gal maz za
a konf lik tus utá ni vál ság ke ze lés és fej lesz tés össze füg gé -
se i nek to váb bi vizs gá la tát, a Bé ke épí té si Bi zott ság ez irá -
nyú te vé keny sé gé nek meg erõ sí té sét, a biz ton sá gi szek tor
re form ját, va la mint az Eu ró pai Unió és az ENSZ konf lik -
tus utá ni te vé keny sé gé nek össze han go lá sát;

12. mû köd jön szo ro san együtt EU part ne re ink kel és a
NATO töb bi tag ál la má 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;

13. az Eu ró 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 te le so rán – nem -
ze ti ér de ke ink kel össz hang ban – já rul jon hoz zá a ki bõ ví -
tett Eu ró pai Unió ko hé zi ó já nak to váb bi erõ sö dé sé hez, va -
la mint a tran szat lan ti szo li da ri tás, il let ve a NATO és az
Eu ró pai Unió kö zöt ti stra té gi ai part ner ség fej lesz té sé hez;

14. foly tas sa ak tív sze rep vál la lá sát a glo bá lis ki hí vá sok
– nem zet kö zi ter ro riz mus, ha tá ro kon át nyú ló szer ve zett
bû nö zés, 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 ügyé -
ben 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.

A jog ál la mi ság te rü le tén

15. tá mo gas sa a Nem zet kö zi Bün te tõ bí ró ság (ICC) uni -
ver zá lis sá té te lé re irá nyu ló tö rek vé se ket, va la mint az
ICTY és az ICTR te vé keny sé gé nek si ke res be fe je zé sét;

16. uni ós part ne re i vel együtt tá mo gas sa a jog ál la mi ság
nem ze ti és nem zet kö zi szin ten tör té nõ meg va ló sí tá sá ra
irá nyu ló tö rek vé se ket, és en nek ke re té ben a Tit kár ság Jog -
ál la mi ság Ön ál ló Osz tá lya és a Jog ál la mi ság Ko or di ná ci ós 
és Erõ for rás Cso port fel ál lí tá sát.

A kül dött ség az em be ri jo gok te rü le tén 

17. eu ró 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 be ri jo gok és alap ve tõ sza bad ság jo gok – ide 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. En nek ke re té ben tá mo gas sa az ENSZ em be ri jogi
me cha niz mu sai meg erõ sí té sét, és az em be ri jo gok in teg rá -
lá sát az ENSZ rend szer va la mennyi ele mé nek te vé keny sé -
gé be;

18. tá mo gas sa az Em be ri Jogi Ta nács mû kö dé sé nek
meg erõ sí té sé re irá nyu ló erõ fe szí té se ket, így az Ál ta lá nos
Idõ sza kos Át te kin tés (UPR) meg va ló sí tá sát, a kü lön le ges
me cha niz mu sok, ide ért ve az or szág-spe ci fi kus és te ma ti -
kus man dá tu mok meg erõ sí té sét is;

19. eu ró pai uni ós 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 em be ri jo gok meg sér tõ i vel szem ben. Ez zel össze -
füg gés ben mu tas son rá a ko rai elõ re jel zés, a meg elõ zõ vé -
de lem és a hely szí ni nem zet kö zi el len õr zés kü lön le ges
fon tos sá gá ra;

20. hang sú lyoz za a hu ma ni tá ri us se gít ség nyúj tás fon -
tos sá gát, kü lö nös te kin tet tel a ka taszt ró fa hely ze tek ese tén
a se gít ség nyúj tást vég zõ nem zet kö zi és nem kor mány za ti
szer ve ze tek és mun ka tár sa ik hely szín re ju tá sá nak, és te vé -
keny sé gük za var ta lan sá gá nak biz to sí tá sá ra. Kí sér je fi gye -
lem mel a hu ma ni tá ri us se gít ség nyúj tás, va la mint a jó hu -
ma ni tá ri us do nor ka te gó ri á já nak for má ló dá sát, tar tal má -
nak és ter je del mé nek ala ku lá sát;

21. se gít se elõ a nem zet kö zi hu ma ni tá ri us jog nor má i -
nak ma ra dék ta lan tisz te let ben tar tá sát.

A fenn tart ha tó fej lõ dés kér dés kö ré ben

22. az Eu ró pai Unió tag or szá ga i val együtt tá mo gas sa
egy, a 2012 utá ni idõ szak ra szó ló glo bá lis klí ma meg ál la -
po dás lét re jöt tét 2009 vé gé ig. Hang sú lyoz za a klí ma vál to -
zás és a fej lesz tés, va la mint a béke és biz ton ság kér dé se i -
nek szo ros össze füg gé sét, és azt, hogy a klí ma vál to zást
nem le het ki zá ró lag kör nye ze ti kér dés ként ke zel ni;

23. kap cso lód jon be azon pár be széd be, mely olyan új,
szé les körû nem zet kö zi fi gye lem re szá mot tar tó kér dé sek
te kin te té ben bon ta ko zik ki, mint pél dá ul az élel mi szer biz -
ton ság, az élel mi szer árak emel ke dé se, az ener gia biz ton ság 
és az üzem anyag árak emel ke dé se, va la mint ezek össze -
füg gé sei a fej lesz tés sel és a sze gény ség csök ken tés sel.

A fej lesz tés és a sze gény ség csök ken tés té ma kö ré ben

24. tá mo gas sa a Mil len ni u mi Fej lesz té si Cé lok ha tár -
idõ ig tör té nõ meg va ló sí tá sá nak elõ moz dí tá sát, kü lö nös te -
kin tet tel az Af ri kai kon ti nens re. Eu ró pai Uni ós part ne re i -
vel együtt ak tí van mû köd jön köz re a fej lesz tés fi nan szí ro -
zá sá val fog lal ko zó Do hai kon fe ren cia si ke ré nek elõ moz -
dí tá sá ban;
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25. hasz nál ja fel az ENSZ Köz gyû lés fó ru ma it és a kap -
cso ló dó ren dez vé nye ket Ma gyar or szág nem zet kö zi fej -
lesz té si po li ti ká já nak be mu ta tá sá ra, kü lö nös te kin tet tel an -
nak fõ irá nya i ra, kom pa ra tív elõ nye i re, il let ve az ed dig el -
ért ered mé nyek re.

A Ma gyar Köz tár sa ság je lö lé sei vel kap cso lat ban 

26. hasz nál ja fel az ENSZ Köz gyû lés fó ru ma it, va la -
mint a Köz gyû lés mar gó ján lét re jö võ két- és több ol da lú
ma gas szin tû ta lál ko zó kat Ma gyar or szág ENSZ szer vek be 
be nyúj tott je lö lé sei, így kü lö nö sen az ENSZ Biz ton sá gi
Ta ná csá nak nem ál lan dó he lyé re a 2012–2013-as idõ szak -
ra, az ENSZ Gaz da sá gi és Szo ci á lis Ta ná csá ba (ECOSOC) 
a 2011–2013-as idõ szak ra, az Em be ri Jogi Ta nács ba a
2009–2012-es idõ szak ra szó ló je lö lé se ink tá mo ga tott sá gá -
nak nö ve lé sé re;

27. 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 tag ál la ma i val.

A  Kormány

2125/2008. (IX. 12.) Korm.

ha tá ro za ta

az Eu ró pa Ta nács pénz mo sás ról, a bûn cse lek mény bõl 
szár ma zó jö ve del mek fel ku ta tá sá ról, le fog la lá sá ról 

és el kob zá sá ról, va la mint a ter ro riz mus
fi nan szí ro zá sá ról szó ló, Var só ban, 2005. má jus 16-án
kelt Egyez mé nye szö ve gé nek vég le ges meg ál la pí tá sá ra 

adott fel ha tal ma zás ról

A Kor mány

1. egyet ért az Eu ró pa Ta nács pénz mo sás ról, a bûn cse -
lek mény bõl szár ma zó jö ve del mek fel ku ta tá sá ról, le fog la -
lá sá ról és el kob zá sá ról, va la mint a ter ro riz mus fi nan szí ro -
zá sá ról szó ló, Var só ban, 2005. má jus 16-án kelt Egyez mé -
nye (a to váb bi ak ban: Egyez mény) be mu ta tott szö ve gé vel;

2. fel ha tal maz za az igaz ság ügyi és ren dé sze ti mi nisz tert 
vagy az ál ta la ki je lölt sze mélyt az Egyez mény 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;

3. fel hív ja a kül ügy mi nisz tert, hogy az Egyez mény szö -
ve gé nek vég le ges meg ál la pí tá sá hoz szük sé ges meg ha tal -
ma zá si ok ira tot adja ki;

4. el fo gad ja az Egyez mény ki hir de té sé rõl szó ló tör -
vény ter ve ze tet, és el ren de li az Egyez mény vég le ges szö -
ve gé nek meg ál la pí tá sát kö ve tõ en an nak az Or szág gyû lés -
hez tör té nõ be nyúj tá sát. A tör vény ja vas lat elõ adó já nak a
Kor mány az igaz ság ügyi és ren dé sze ti mi nisz tert je lö li ki.

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

A  Kormány

2126/2008. (IX. 12.) Korm.

ha tá ro za ta 

a 2008. évi köz pon ti költ ség ve tés ál ta lá nos
tar ta lé ká nak elõ irány za tá ból tör té nõ fel hasz ná lás ról

A Kor mány 

1. az ál lam ház tar tás ról szó ló 1992. évi XXXVIII. tör -
vény (a to váb bi ak ban: Áht.) 38. § (1) be kez dé sé ben biz to -
sí tott jog kö ré ben 610 mil lió fo rint mel lék let sze rin ti át cso -
por to sí tá sát ren de li el a 2008. évi köz pon ti költ ség ve tés ál -
ta lá nos tar ta lé ka ter hé re; 

Fe le lõs: pénz ügy mi nisz ter
a Mi nisz ter el nö ki Hi va talt ve ze tõ mi nisz ter
köz le ke dé si, hír köz lé si és ener gia ügyi 
 mi nisz ter
kül ügy mi nisz ter

Ha tár idõ: azon nal

2. a Köz le ke dé si, Hír köz lé si és Ener gia ügyi Miniszté -
rium ré szé re – az 1. pont ban meg ha tá ro zott, és a mel lék let
sze rint át cso por to sí tott 500,0 mil lió fo rint fel nem hasz nált 
ré sze te kin te té ben – az Áht. 26. § (4) be kez dé se ér tel mé -
ben vissza fi ze té si kö te le zett sé get ír elõ. 

Fe le lõs: köz le ke dé si, hír köz lé si és ener gia ügyi 
 mi nisz ter

Ha tár idõ: 2008. ok tó ber 31. 

Gyur csány Fe renc s. k.,
mi nisz ter el nök
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Mel lék let a 2126/2008. (IX. 12.) Korm. ha tá ro zat hoz

X. Mi nisz ter el nök ség
XVII. Köz le ke dé si, Hír köz lé si és Ener gia ügyi Mi nisz té ri um
XVIII. Kül ügy mi nisz té ri um

Fe je zet szá ma és meg ne ve zé se

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

Költ ség ve té si év: 2008.

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

X. Mi nisz ter el nök ség

001766 3 Köz igaz ga tá si és Elekt ro ni kus Köz szol gál ta tá sok Köz pon ti Hi va tal

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

3 Do lo gi ki adá sok 80,0

XVII. Köz le ke dé si, Hír köz lé si és Ener gia ügyi Mi nisz té ri um

015020 6 Ma gyar Ener gia Hi va tal

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

3 Do lo gi ki adá sok 500,0

XVIII. Kül ügy mi nisz té ri um

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

22 Nem zet kö zi Fej lesz té si Együtt mû kö dés

277045 4 Hu ma ni tá ri us Se gé lye zés

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 30,0

20 Tar ta lé kok

001414 1 Költ ség ve tés ál ta lá nos tar ta lé ka –610,0

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

X. Mi nisz ter el nök ség

001766 3 Köz igaz ga tá si és Elekt ro ni kus Köz szol gál ta tá sok Köz pon ti Hi va tal 80,0

XVII. Köz le ke dé si, Hír köz lé si és Ener gia ügyi Mi nisz té ri um

015020 6 Ma gyar Ener gia Hi va tal 500,0

XVIII. Kül ügy mi nisz té ri um

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

22 Nem zet kö zi Fej lesz té si Együtt mû kö dés

277045 4 Hu ma ni tá ri us Se gé lye zés 30,0

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
A tá mo ga tás fo lyó sí tá 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 610,0 610,0

* 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 mi nisz ter el nök

37/2008. (IX. 12.) ME

ha tá ro za ta

a Ma gyar Köz tár sa ság Kor má nya és az Ame ri kai
Egye sült Ál la mok Kor má nya kö zöt ti tu do má nyos 

és tech no ló gi ai együtt mû kö dé si meg ál la po dás
lét re ho zá sá ra adott fel ha tal ma zás ról

A nem zet kö zi szer zõ dé sek kel kap cso la tos el já rás ról
szó ló 2005. évi L. tör vény 5. §-ának (1) be kez dé se sze rin ti
ha tás kö röm ben el jár va, a ku ta tás-fej lesz té sért fe le lõs tár ca 
nél kü li mi nisz ter és a kül ügy mi nisz ter elõ ter jesz té se alap -
ján

1. egyet ér tek a Ma gyar Köz tár sa ság Kor má nya és az
Ame ri kai Egye sült Ál la mok Kor má nya kö zöt ti tu do má -
nyos és tech no ló gi ai együtt mû kö dé si meg ál la po dás (a to -
váb bi ak ban: meg ál la po dás) lét re ho zá sá val;

2. fel ha tal ma zom a ku ta tás-fej lesz té sért fe le lõs tár ca
nél kü li 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 kije -
lölje;

3. fel ha tal ma zom a ku ta tás-fej lesz té sért fe le lõs tár ca
nél kü li 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 a meg ál la 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 a ku ta tás-fej lesz té sért fe le lõs tár ca nél kü li
mi nisz tert és a kül ügy mi nisz tert, hogy a meg ál la po dás lét -
re ho zá sát kö ve tõ en a meg ál la po dás vég le ges szö ve gé nek
meg ál la pí tá sá ra való fel ha tal ma zás ról szó ló 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 mi nisz ter el nök

38/2008. (IX. 12.) ME

ha tá ro za ta

a Ma gyar Köz tár sa ság Kor má nya és az Oszt rák
Köz tár sa ság Kor má nya kö zött a szak mai kép zé si

együtt mû kö dés rõl és a szak kép zé si
vizs ga bi zo nyít vá nyok egyen ér té kû sé gé nek köl csö nös
el is me ré sé rõl szó ló, Bécs ben, 1994. áp ri lis 6-án alá írt
Egyez mény mó do sí tá sá ról szó ló nem zet kö zi szer zõ dés

lét re ho zá sá ra adott fel ha tal ma zás ról

A nem zet kö zi szer zõ dé sek kel kap cso la tos el já rás ról
szó ló 2005. évi L. tör vény 5. §-ának (1) be kez dé se sze rin ti
ha tás kö röm ben el jár va, a szo ci á lis és mun ka ügyi mi nisz ter 
és a kül ügy mi nisz ter elõ ter jesz té se alap ján

1. egyet ér tek a Ma gyar Köz tár sa ság Kor má nya és az
Oszt rák Köz tár sa ság Kor má nya kö zött a szak mai kép zé si
együtt mû kö dés rõl és a szak kép zé si vizs ga bi zo nyít vá nyok
egyen ér té kû sé gé nek köl csö nös el is me ré sé rõl szó ló, Bécs -
ben, 1994. áp ri lis 6-án alá írt Egyez mény mó do sí tá sá ra vo -
nat ko zó szer zõ dés (a to váb bi ak ban: szer zõ dés) lét re ho zá -
sá val;

2. fel ha tal ma zom a szo ci á lis és mun ka ügyi 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 szo ci á lis és mun ka ügyi 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 a szer zõ dés 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 szo ci á lis és mun ka ügyi mi nisz tert és a kül -
ügy mi nisz tert, hogy a szer zõ dés lét re ho zá sát kö ve tõ en a
szer zõ dés vég le ges szö ve gé nek meg ál la pí tá sá ra való fel -
ha tal ma zás ról szó ló 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 jog al ko tás ról szó ló 1987. évi XI. tör vény ren del ke zik – töb bek kö zött – a Ma gyar Köz tár sa ság  Kormánya hi va ta los
lap já nak, a Ha tá ro za tok Tá rának meg je len te té sé rõl.
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, éven te mint egy
60 al ka lom mal je le nik meg.
A Ha tá ro za tok Tá ra a Kor mány nak azo kat a ha tá ro za ta it (két ez res) köz li, ame lyek nek köz zé té te lét a Kor mány el-
ren del te, to váb bá tar tal maz za a mi nisz ter el nök ha tá ro za ta it, a Mi nisz ter el nö ki Hi va talt  vezetõ mi nisz ter ha tá ro za ta it,
va la mint a mi nisz té ri u mok, az or szá gos ha tás kö rû szer vek, az ön kor mány za tok köz le mé nye it, hir det mé nye it, kü-
lön fé le tá jé koz ta tó it, to váb bá azo kat a köz le mé nye ket stb., ame lye ket a Mi nisz ter el nö ki Hi va talt ve ze tõ mi nisz ter
en ge dé lyez.

A Ha tá ro za tok Tá ra meg ren del he tõ a Ma gyar Köz löny Lap- és Könyv ki adó cí mén (Bu da pest VIII., So mo gyi Bé la
u. 6.; pos tacím: 1394 Bu dapest 62, Pf: 357) vagy a 318-6668 fax számán.
Éves elõ fizetési dí ja 2008. év re: 26 460 Ft áfával.
Példányonként meg vásárolható a Bu dapest VII., Rá kóczi út 30. ( bejárat a Dohány u. és Nyár u. sar kán) szám alat ti
Köz löny Cent rum ban (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  kiadó 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.

MEGRENDELÕLAP

Meg ren de lem a

HATÁROZATOK TÁRA

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

A meg ren de lõ (cég) ne ve: ...............................................................................................................................

Cí me (vá ros, irá nyí tó szám): ............................................................................................................................

Ut ca, ház szám: ...............................................................................................................................................

Az ügy in té zõ ne ve, te le fon szá ma: ..................................................................................................................

A meg ren de lõ (cég) bank szám la szá ma: ........................................................................................................

2008. évi elõ fi ze té si díj egy év re: 26 460 Ft  áfá val.

fél év re: 13 230 Ft  áfá val.

Csek ket ké rek a be fi ze tés hez.

Kér jük, a négy zet be tör té nõ X be je lö lés sel je lez ze az elõ fi ze tés idõ tar ta mát!

A meg ren delt pél dá nyok el len ér té két a pos ta költ ség gel együtt, a szál lí tást kö ve tõ szám la kézhez vétele után,
8 napo n be lül a Ma gyar Köz löny Lap- és Könyv ki adó nak a szám lán fel tün te tett pénz for gal mi jel zõ szá má ra
 átutaljuk.

Kel te zés: .......................................................

                         ......................................................................
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Budapest VIII., Somogyi Béla u. 6., 1394 Budapest 62. Pf. 357, vagy faxon 318-6668.
Elõfizetésben terjeszti a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó a FÁMA ZRt. közremûködésével.
Telefon: 235-4554, 266-9290/240, 241 mellék. Terjesztés: tel.: 317-9999, 266-9290/245 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
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