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 III. rész HATÁROZATOK

Az Or szág gyû lés ha tá ro za tai

Az Országgyûlés
39/2006. (X. 10.) OGY

határozata

a legfõbb ügyész megválasztásáról*

Az Or szág gyû lés az Al kot mány 52. §-ának (1) be kez dé -
se alap ján

dr. Ko vács Ta mást

2006. ok tó ber 9. nap já tól leg fõbb ügyésszé meg vá laszt ja.

Dr. Szi li Ka ta lin s. k.,
az Or szág gyû lés el nö ke

Né meth Zsolt s. k., Po do lák György s. k.,
az Or szág gyû lés jegy zõ je az Or szág gyû lés jegy zõ je

Az Országgyûlés
40/2006. (X. 10.) OGY

határozata

az Országgyûlés bizottságainak létrehozásáról,
tisztségviselõinek és tagjainak megválasztásáról szóló

14/2006. (V. 31.) OGY határozat módosításáról**

Az Or szág gyû lés bi zott sá ga i nak lét re ho zá sá ról, tiszt -
ség vi se lõ i nek és tag ja i nak meg vá lasz tá sá ról szó ló
14/2006. (V. 31.) OGY ha tá ro zat a kö vet ke zõk sze rint mó -
do sul:

Az Or szág gyû lés

az Al kot mány ügyi, igaz ság ügyi és ügy ren di bi zott ság ba

dr. Cser-Pal ko vics And rás he lyett

dr. Hor váth Zsol tot (Veszp rém me gye 6. v.k.),

 * A ha tá ro za tot az Or szág gyû lés a 2006. ok tó ber 9-i ülés nap ján fo gad ta el.
** A ha tá ro za tot az Or szág gyû lés a 2006. ok tó ber 9-i ülés nap ján fo gad ta el.

az Em be ri jogi, ki sebb sé gi, ci vil- és val lás ügyi bi zott -
ság ba

Ku ba tov Gá bor he lyett

Ékes Ilo nát,

a Kul tu rá lis és saj tó bi zott ság ba

Ékes Ilo na he lyett

Ku ba tov Gá bort,

a Men tel mi, össze fér he tet len sé gi és man dá tum vizs gá ló
bi zott ság ba 

Szûcs La jos helyett

dr. Cser-Pal ko vics And rást

a bi zott ság tag já vá meg vá laszt ja.

Dr. Szi li Ka ta lin s. k.,
az Or szág gyû lés el nö ke

Né meth Zsolt s. k., Po do lák György s. k.,
az Or szág gyû lés jegy zõ je az Or szág gyû lés jegy zõ je

Az Országgyûlés
41/2006. (X. 10.) OGY

határozata

dr. Salamon László országgyûlési képviselõ
mentelmi ügyében*

A Ma gyar Köz tár sa ság Or szág gyû lé se dr. Sa la mon
Lász ló or szág gyû lé si kép vi se lõ men tel mi jo gát a Leg fõbb
Ügyész He lyet te se TKJ. 4645/2006/1. szá mú meg ke re sé -
sé vel érin tett ügyben nem függeszti fel.

Dr. Szi li Ka ta lin s. k.,
az Or szág gyû lés el nö ke

Né meth Zsolt s. k., Po do lák György s. k.,
az Or szág gyû lés jegy zõ je az Or szág gyû lés jegy zõ je

 * A ha tá ro za tot az Or szág gyû lés a 2006. ok tó ber 9-i ülés nap ján fo gad ta el.
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Az Országgyûlés
42/2006. (X. 10.) OGY

határozata

a Magyar Rádió Közalapítvány Ellenõrzõ Testülete
és a Hungária Televízió Közalapítvány

Ellenõrzõ Testülete elnökeinek és tagjainak
választásáról szóló

3/2004. (III. 2.) OGY határozat módosításáról*

A Ma gyar Rá dió Köz ala pít vány El len õr zõ Tes tü le te és
a Hun gá ria Te le ví zió Köz ala pít vány El len õr zõ Tes tü le te
el nö ke i nek és tag ja i nak vá lasz tá sá ról szó ló 3/2004.
(III. 2.) OGY ha tá ro zat a kö vet ke zõk sze rint mó do sul:

Az Or szág gyû lés

Ma ro si György he lyett

La czik Zol tánt

a Ma gyar Rá dió Köz ala pít vány El len õr zõ Tes tü le te
meg bí za tá sá nak hát ra le võ ide jé re annak tagjává

meg vá laszt ja.

Dr. Szi li Ka ta lin s. k.,
az Or szág gyû lés el nö ke

Né meth Zsolt s. k., Po do lák György s. k.,
az Or szág gyû lés jegy zõ je az Or szág gyû lés jegy zõ je

Az Országgyûlés
43/2006. (X. 10.) OGY

határozata

a Magyar Televízió Közalapítvány Ellenõrzõ
Testülete elnökének és tagjainak

választásáról szóló
25/2006. (VI. 27.) OGY határozat módosításáról**

A Ma gyar Te le ví zió Köz ala pít vány El len õr zõ Tes tü le te
el nö ké nek és tag ja i nak vá lasz tá sá ról szó ló 25/2006.
(VI. 27.) OGY ha tá ro zat a kö vet ke zõk szerint módosul:

 * A ha tá ro za tot az Or szág gyû lés a 2006. ok tó ber 9-i ülés nap ján fo gad ta el.

** A ha tá ro za tot az Or szág gyû lés a 2006. ok tó ber 9-i ülés nap ján fo gad ta el.

Az Or szág gyû lés

dr. Fe hér Zsu zsa he lyett

Ber nát Györ gyöt

a Ma gyar Te le ví zió Köz ala pít vány El len õr zõ Tes tü le te
meg bí za tá sá nak hát ra le võ ide jé re an nak tag já vá

meg vá laszt ja.

Dr. Szi li Ka ta lin s. k.,
az Or szág gyû lés el nö ke

Né meth Zsolt s. k., Po do lák György s. k.,
az Or szág gyû lés jegy zõ je az Or szág gyû lés jegy zõ je

Az Országgyûlés
44/2006. (X. 10.) OGY

határozata

az ENSZ libanoni békefenntartó missziójában
(UNIFIL) való magyar részvételrõl*

Az Or szág gyû lés – fi gye lem mel a Ma gyar Köz tár sa -
ság nak az Egye sült Nem ze tek Alap ok má nyá ból fa ka dó
kö te le zett sé ge i re, az ENSZ Biz ton sá gi Ta ná csá nak
határoza taira, kü lö nö sen a 2006. au gusz tus 11-én el fo -
ga dott 1701 (2006) szá mú ha tá ro za tá ra – az aláb bi ha tá -
ro za tot hoz za:

1. Az Al kot mány 19. §-a (3) be kez dé sé nek j) pont já ban 
fog lalt jog kö ré ben hoz zá já rul ah hoz, hogy az ENSZ li ba -
no ni bé ke fenn tar tó misszi ó já ban (UNIFIL) 6 fõ, a Ma gyar
Hon véd ség ál lo má nyá ba tar to zó ka to nai tér ké pész a bé ke -
fenn tar tó misszió man dá tu má nak 2007. au gusz tus 31-i
 lejártáig részt ve gyen az zal, hogy ha az ENSZ Biz ton sá gi
Ta ná csa meg hosszab bít ja az UNIFIL man dá tu mát, a ma -
gyar rész vé tel kér dé sét újra az Or szág gyû lés elé kell ter -
jesz te ni.

2. Tu do má sul ve szi, hogy a Kor mány ha tá ro za ta alap -
ján 12 fõ, a Ma gyar Köz tár sa ság Ha tár õr sé ge ál lo má nyá ba
tar to zó ha tár õr a fen ti mû ve let ben részt vesz.
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3. Fel hív ja a Kor mányt, hogy a ha tá ro zat alap ján meg -
tett in téz ke dé se i rõl, il let ve a ka to nák és ha tár õrök te vé -
keny sé gé rõl az Or szág gyû lés Kül ügyi és ha tá ron túli ma -
gya rok bi zott sá gát és Hon vé del mi és ren dé sze ti bi zott sá -
gát igény sze rint tá jé koz tas sa.

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

Dr. Szi li Ka ta lin s. k.,
az Or szág gyû lés el nö ke

Né meth Zsolt s. k., Po do lák György s. k.,
az Or szág gyû lés jegy zõ je az Or szág gyû lés jegy zõ je

A Mi nisz ter el nök ha tá ro za tai

A Miniszterelnök
62/2006. (X. 10.) ME

határozata

kormányzati fõtisztviselõi kinevezés megszûnésének
megállapításáról

A köz tiszt vi se lõk jog ál lá sá ról szó ló 1992. évi XXIII.
tör vény 31/D. § (1) be kez dés c) pont ja alap ján meg ál la pí -
tom, hogy

dr. Víz ke lety Ma ri ann kor mány za ti fõ tiszt vi se lõi ki ne -
ve zé se – le mon dá sá ra tekintettel – 

2006. au gusz tus 31-ei ha tállyal

meg szûnt.

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

A Miniszterelnök
63/2006. (X. 10.) ME

határozata

központi tiszt cím megszûnésének
megállapításáról

A fegy ve res szer vek hi va tá sos ál lo má nyú tag ja i nak
szol gá la ti vi szo nyá ról szó ló 1996. évi XLIII. tör vény
245/J. § (4) be kez dé se alap ján – a köz tiszt vi se lõk jog ál lá -
sá ról szó ló 1992. évi XXIII. tör vény 31/D. § (1) be kez dés
a) pont já ra te kin tet tel – meg ál la pí tom, hogy

Ma zu la Ká roly köz pon ti tiszt címe – hi va tá sos szol gá la -
ti jog vi szo nyá nak meg szün te té sé re te kin tet tel – 

2006. de cem ber 30-ai ha tállyal

meg szû nik.

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

A Miniszterelnök
64/2006. (X. 10.) ME

határozata

szakállamtitkár kinevezésérõl

A köz pon ti ál lam igaz ga tá si szer vek rõl, va la mint a
 Kormány tag jai és az ál lam tit ká rok jog ál lá sá ról szó ló
2006. évi LVII. tör vény 57. §-ában fog lalt jog kö röm ben,
az egész ség ügyi miniszter javaslatára

Gál Ilo nát, az Egész ség ügyi Mi nisz té ri um szak ál lam tit -
ká rá vá

2006. ok tó ber 1-jei ha tállyal

ki ne ve zem.

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

 VI. rész
KÖZLEMÉNYEK,
HIRDETMÉNYEK

MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA

A Fogyatékosok Esélye Közalapítvány
Alapító Okirata*

(módosításokkal egységes szerkezetben)

A Ma gyar Köz tár sa ság Kor má nya a Pol gá ri Tör vény -
könyv rõl  szóló 1959. évi IV. tör vény (Ptk.) 74/G.  §-ának
(1) be kez dé se, va la mint a fo gya té kos sze mé lyek jo ga i ról
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és esély egyen lõ sé gük biz to sí tá sá ról  szóló 1998. évi
XXVI. tör vény (a továb biak ban: Fot.) 20.  §-a alap ján, a
21.  §-ában meg fo gal ma zott köz fel ada tok vég re haj tá sá ban
tör té nõ köz re mû kö dés ér de ké ben, a fo gya té kos sze mé lyek 
re ha bi li tá ci ó já nak biz to sí tá sa cél já ból és esély egyen lõ sé -
gük elõ se gí té se ér de ké ben ha tá ro zat lan idõ re

közalapítványt

hoz lét re.

I. A Köz ala pít vány neve

Fo gya té ko sok Esé lye Köz ala pít vány (a továb biak ban:
Köz ala pít vány).

II. A Köz ala pít vány szék he lye

1134 Bu da pest, Dó zsa György út 144. IV. em.

III. A Köz ala pít vány ala pí tó ja

A Ma gyar Köz tár sa ság Kor má nya
1055 Bu da pest, Kos suth La jos tér 1–3.
Az Ala pí tó kép vi se le tét a szo ci á lis és mun ka ügyi mi -

nisz ter (a továb biak ban: mi nisz ter) lát ja el és e mi nõ sé gé -
ben gya ko rol ja – az Ala pí tó Ok irat mó do sí tá sá nak ki vé te -
lé vel – az Ala pí tót meg il le tõ jo go kat és kö te le zett sé ge ket.

IV. A Köz ala pít vány jel le ge

A Köz ala pít vány jogi sze mély, amely jogi sze mé lyi sé -
gét a nyil ván tar tás ba vé tel lel nye ri el.

A Köz ala pít vány a köz hasz nú szer ve ze tek rõl  szóló
1997. évi CLVI. tör vény (Khtv.) 5.  §-ában meg je lölt ki e -
mel ke dõ en köz hasz nú te vé keny sé get foly ta tó szer ve zet,
mi vel a Fot. 21.  §-ában meg ha tá ro zott köz fel ada tot lát ja el.

A Köz ala pít vány a Khtv. 26.  §-a c) pont já nak 11. al -
pont já ban meg ha tá ro zott köz hasz nú te vé keny sé gek kö zül
az aláb bit foly tat ja:

„hát rá nyos hely ze tû tár sa dal mi cso por tok tár sa dal mi
esély egyen lõ sé gé nek elõ se gí té se”.

A Köz ala pít vány nyílt, ah hoz bár ki csat la koz hat. A
csat la ko zás el fo ga dá sá ról a Ku ra tó ri um dönt.

V. A Köz ala pít vány cél ja

1. A Köz ala pít vány cél ja a fo gya té kos sze mé lyek
esély egyen lõ sé gé nek, tár sa dal mi in teg rá ci ó já nak elõ se gí -
té se, a re ha bi li tá ci ó juk ban köz re mû kö dõk te vé keny sé gé -
nek össze han go lá sa és e te vé keny sé gek meg is mer te té se, a
re ha bi li tá ci ós célú át kép zé sek tá mo ga tá sa, szer ve zé se.

2. A Köz ala pít vány az 1. pont ban meg ha tá ro zott cé lok
el éré se ér de ké ben az aláb bi fel ada to kat lát ja el:

a) A fo gya té kos sze mé lyek meg lé võ, il let ve fej leszt he -
tõ ké pes sé ge i nek meg fe le lõ prog ram ter ve ze tek ki dol go zá -
sá hoz olyan szem pont rend szer ki adá sa, ame lyik ma gá ban
fog lal ja a re ha bi li tá ci ós fo lya mat so rán el ért ké pes ség fej -
lõ dés rend sze res fel mé ré sét, és le he tõ vé te szi a re ha bi li tá -
ci ós prog ram szük ség sze rin ti mó do sí tá sát, to vább fej lesz -
té sét. En nek ér de ké ben együtt mû kö dik a fo gya té kos sze -

mé lyek ér dek vé del mi és más szer ve ze te i vel, a szo ci á lis,
ok ta tá si, fog lal koz ta tá si, egész ség ügyi és egyéb te rü le te -
ken re ha bi li tá ci ós te vé keny sé get vég zõ in téz mé nyek kel,
szer ve ze tek kel, így kü lö nö sen a mód szer ta ni in téz mé -
nyek kel és a szo ci á lis igaz ga tás ról és szo ci á lis el lá tá sok ról 
 szóló 1993. évi III. tör vény ben, va la mint a gyer me kek vé -
del mé rõl és a gyám ügyi igaz ga tás ról  szóló 1997. évi
XXXI. tör vény ben, to váb bá a köz ok ta tás ról  szóló 1993.
évi LXXIX. tör vény ben és a fel sõ ok ta tás ról  szóló 2005.
évi CXXXIX. tör vény ben, il let ve a fog lal koz ta tás elõ se gí -
té sé rõl és a mun ka nél kü li ek el lá tá sá ról  szóló 1991. évi
IV. tör vény ben meg je lölt in téz mé nyek kel és az Or szá gos
Fo gya té kos ügyi Ta náccsal. Fi gye lem mel kí sé ri ezen szer -
vek te vé keny sé gét, ki dol goz za a ve lük való együtt mû kö -
dés for má it, a ta pasz ta la tok és vé le mé nyek ki cse ré lé se vé -
gett szak mai fó ru mo kat mû köd tet, kö zös prog ra mo kat dol -
goz ki a cé lok el éré se ér de ké ben.

b) A re ha bi li tá ci ós prog ra mok ban meg je lölt szol gál -
ta tá sok hoz, el lá tá sok hoz való hoz zá fé rés meg szer ve zé -
se so rán

– a fo gya té kos sze mé lyek kel fog lal ko zó szer ve ze tek
re gi o ná lis, il let ve te rü le ti ko or di ná ci ó já nak biz to sí tá sa;

– in for má ci ós szol gál ta tás mû köd te té se a fo gya té kos
sze mé lyek szá má ra a re ha bi li tá ci ós szol gál ta tá sok és el lá -
tá sok el ér he tõ sé gé rõl, fel té te le i rõl;

– a re ha bi li tá ci ó ra szo ru ló sze mé lyek kép zé sét és át -
kép zé sét foly ta tó szer ve ze tek pá lyá zat ke re té ben tör té nõ
anya gi és mód szer ta ni tá mo ga tá sa;

– a re ha bi li tá ció, a tár sa dal mi be il lesz ke dés fo lya ma tát
elõ se gí tõ ki ad vá nyok, fo lyó ira tok, út mu ta tók meg je len te -
té se, il let ve meg je le né sük tá mo ga tá sa.

c) A se géd esz köz, va la mint a se géd esz köz-el lá tás és
-fej lesz tés irá nya i nak ki dol go zá sa.

d) A se gí tõ (tá mo ga tó) szol gá la tok és azok há ló za tá -
nak ki ala kí tá sá nál figye lembe ve en dõ szem pon tok ki -
dol go zá sa, fi gye lem mel az Eu ró pai Kö zös ség fo gya té -
kos sze mé lyek re vo nat ko zó po li ti ká já ra, kü lön te kin tet -
tel a re ha bi li tá ci ós te vé keny sé gek re vo nat ko zó po li ti ká -
ra, új in no va tív prog ra mok ki dol go zá sá nak tá mo ga tá sa.

e) A re ha bi li tá ci ós fo lya mat ban össze gyûj tött ta pasz ta -
la tok alap ján szak mai-mód szer ta ni aján lá sok ki dol go zá sa,
fel hasz nál va és adap tál va a kül föl di ta pasz ta la to kat.

f) A szol gál ta tást nyúj tó szer ve ze tek kel és az ál ta luk
nyúj tott re ha bi li tá ci ós szol gál ta tá sok kal kap cso la tos ada -
tok és in for má ci ók gyûj té se a fo gya té kos sze mé lyek,
 családtagjaik és se gí tõ ik tá jé koz ta tá sa ér de ké ben.

VI. A Köz ala pít vány ke ze lõ szer ve és kép vi se le te

1. A Köz ala pít vány ke ze lõ je, ügy in té zõ, ügy dön tõ és
kép vi se lõ szer ve a 9 tag ból álló Ku ra tó ri um. A Ku ra tó ri um 
tag ja it az Ala pí tó írás ban kéri fel. A Ku ra tó ri um tag ja i nak
meg bí za tá sa 2009. má jus 1-jé ig szól. Nem le het a Ku ra tó -
ri um tag ja a Szo ci á lis és Mun ka ügyi Mi nisz té ri um ál tal
fenn tar tott in téz mény ve ze tõ je.

2. A Ku ra tó ri um el nö két és al el nö két az Ala pí tó kéri fel 
e tiszt ség el lá tá sá ra a Ku ra tó ri um tag jai kö zül.
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3. A ku ra tó ri u mi tag ság meg szû nik:
a) a tag ha lá lá val,
b) a tag le mon dá sá val,
c) a Ku ra tó ri um ki je lö lé sé nek az Ala pí tó ál tal – a Ptk.

74/C.  §-ának (6) be kez dé sé ben fog lal tak sze rint – tör té nõ
vissza vo ná sá val,

d) a Köz ala pít vány meg szû né sé vel,
e) a VI. rész 1. pont já ban fog lalt idõ tar tam le jár tá val,
f) a tag meg bí za tá sá nak a VII/6. pont ban fog lal tak sze -

rin ti vissza vo ná sá val, te kin tet tel az ál lam ház tar tás ról
 szóló 1992. évi XXXVIII. tör vény (a továb biak ban: Áht.)
11/A.  §-ának (4) be kez dé sé ben fog lal tak ra.

4. A ku ra tó ri u mi ta gok vissza hí vá sá ra az Ala pí tó jo -
go sult.

5. A Köz ala pít vány ál ta lá nos és ön ál ló kép vi se lõ je a
Ku ra tó ri um el nö ke, aka dá lyoz ta tá sa ese tén al el nö ke.

A Ku ra tó ri um a kép vi se let mód já nak és ter je del mé nek
egy ide jû írás ban tör té nõ meg ha tá ro zá sá val jo go sult a Köz -
ala pít vány al kal ma zott ját fel ha tal maz ni a Köz ala pít vány
kép vi se le té re. A Köz ala pít vány bank szám lá ja fe let ti ren -
del ke zé si jo got az el nök – aka dá lyoz ta tá sa ese tén az al el -
nök – és a Köz ala pít vány Ku ra tó ri u ma ál tal a Köz ala pít -
vány kép vi se le té re fel ha tal ma zott al kal ma zott együt te sen
gya ko rol ja.

6. A Ku ra tó ri um tag jai:
el nök: dr. Ta usz Ka ta lin
al el nök: dr. Per lusz And rea

To váb bi ta gok:
Pfend ler Jó zsef né
Mi ke sy György
Hor váth Pé ter
dr. Kön czei György
Szõl lõ si né Föld esi Er zsé bet
Szu haj Mi hály
Schil ler-Ker tész Ta más

7. A Ku ra tó ri um tag jai te vé keny sé gü kért tisz te let díj -
ban ré sze sül nek, mely nek mér té ke a ta gok ese té ben a min -
den ko ri mi ni mál bér havi össze gé nek 120%-a, a Kurató -
rium el nö ke ese té ben an nak 170%-a. A tisz te let díj ki fi ze -
té sé re nem ke rül het sor, ha az a Köz ala pít vány cél ja i nak
meg va ló su lá sát ve szé lyez te ti. A Ku ra tó ri um tag ja it szám -
lá val iga zolt és in do kolt költ sé ge ik meg té rí té se il le ti meg.

VII. A Ku ra tó ri um mû kö dé se és jog kö re

1. A Ku ra tó ri um szük ség sze rint, de éven te leg alább
6 al ka lom mal ülé se zik. A Ku ra tó ri um ala pí tó ülé sét az
Ala pí tó, a to váb bi a kat az el nök – aka dá lyoz ta tá sa ese tén
az al el nök – írás ban vagy elekt ro ni kus úton a na pi ren di
pon tok meg je lö lé sé vel hív ja össze.

A meg hí vót és a na pi rend hez kap cso ló dó elõ ter jesz -
téseket oly mó don kell meg kül de ni, hogy azt a ta gok leg -
alább 8 nap pal az ülés elõtt meg kap has sák.

2. A Ku ra tó ri um ak kor ha tá ro zat ké pes, ha ülé sén leg -
alább 5 tag je len van. Ha tá ro zat kép te len ség ese tén a Ku ra -

tó ri um ülé sét vál to zat lan na pi rend del 15 na pon be lül is mét 
össze kell hív ni.

Ak kor is össze kell hív ni a Ku ra tó ri u mot 15 na pon be -
lül, ha leg alább 4 tag ja vagy a Fel ügye lõ Bi zott ság az ülés
össze hí vá sát az össze hí vás cél já nak meg je lö lé sé vel írás -
ban kez de mé nye zi.

3. A Ku ra tó ri um ha tá ro za ta it nyílt sza va zás sal, egy sze -
rû szó több ség gel hoz za, sza va zat egyen lõ ség ese tén az el -
nök sza va za ta dönt.

Mi nõ sí tett több sé gi sza va zás hoz az ülé sen leg alább hét
ku ra tó ri u mi tag nak je len kell len nie. Az el fo ga dó dön tés -
hez leg alább hat igen sza va zat szük sé ges. A Ku ra tó ri um
mi nõ sí tett több ség gel dönt az aláb bi kér dé sek ben:

a) a Köz ala pít vány éves pénz ügyi ter vé nek, Szer ve ze ti
és Mû kö dé si Sza bály za tá nak, va la mint Va gyon ke ze lé si
Sza bály za tá nak el fo ga dá sa,

b) a Köz ala pít vány éves fel adat- és mun ka ter vé nek el -
fo ga dá sa,

c) az éves be szá mo ló (kü lö nö sen a fe je ze ti tá mo ga tás
fel hasz ná lá sá ról  szóló szak mai be szá mo ló és pénz ügyi el -
szá mo lás, va la mint az éves mér leg és ered mény ki mu ta tás)
és a köz hasz nú sá gi je len tés el fo ga dá sa,

d) új gaz dál ko dó szer ve zet ala pí tá sa és meg szün te té se,
e) a Köz ala pít vány ál tal ala pí tott köz hasz nú tár sa ság

éves üz le ti ter vé nek és éves be szá mo ló já nak el fo ga dá sa.
A Szer ve ze ti és Mû kö dé si Sza bály zat egyéb kér dé sek

el dön té sé hez is elõ ír hat ja a mi nõ sí tett több sé get.

4. A Ku ra tó ri um ha tá ro za ta i nak meg ho za ta lá ban nem
ve het részt az, aki vagy aki nek a kö ze li hoz zá tar to zó ja
[Ptk. 685.  § b) pont] és élet tár sa a ha tá ro zat alap ján:

a) kö te le zett ség vagy fe le lõs ség alól men te sül, vagy
b) bár mely más elõny ben ré sze sül, il let ve a meg kö ten -

dõ jog ügy let ben egyéb ként ér de kelt.
Nem mi nõ sül elõny nek a Köz ala pít vány cél sze rin ti jut -

ta tá sa ke re té ben a bár ki ál tal meg kö tés nél kül igény be ve -
he tõ nem pénz be li szol gál ta tás.

5. A Ku ra tó ri um ülé sei nyil vá no sak, az ülé se it az el nök 
– aka dá lyoz ta tá sa ese tén az al el nök – ve ze ti. A nyil vá nos -
ság tá jé koz ta tá sa ér de ké ben a ku ra tó ri u mi ülés meg hí vó ját 
a Köz ala pít vány in ter ne tes hon lap ján köz zé kell ten ni.

A Ku ra tó ri um ülé se i rõl rész le tes jegy zõ köny vet kell ké -
szí te ni, amely tar tal maz za a Ku ra tó ri um ha tá ro za ta it. A
jegy zõ köny vet az el nök és a jegy zõ könyv ve ze tõ írja alá.

6. A Köz ala pít vány tá mo ga tá si pénz esz köz jut ta tá sá ról 
dön te ni jo go sult tiszt ség vi se lõi a köz tiszt vi se lõk jog ál lá -
sá ról  szóló 1992. évi XXIII. tör vény ren del ke zé se i nek
meg fele lõen két éven te va gyonnyi lat ko za tot tesz nek,
mely nek el mu lasz tá sa ese tén meg bí za tá suk az Áht.
11/A.  §-ának (4) be kez dé se alap ján vissza vo nás ra ke rül.

7. A Ku ra tó ri um ha tás kö ré be tar to zik:
a) a Köz ala pít vány hoz való csat la ko zás el fo ga dá sa,
b) a gaz dál ko dás irá nyá nak meg ha tá ro zá sa, a Köz ala -

pít vány va gyo ná val való gaz dál ko dás, a vál lal ko zá si te vé -
keny sé gé rõl  szóló dön tés,
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c) a Köz ala pít vány éves pénz ügyi ter vé nek, ezen be lül
a Tit kár ság költ ség ve té sé nek, va la mint éves mun ka ter vé -
nek el fo ga dá sa,

d) az éves be szá mo ló (kü lö nö sen a fe je ze ti tá mo ga tás
fel hasz ná lá sá ról  szóló szak mai be szá mo ló és pénz ügyi el -
szá mo lás, va la mint az éves mér leg és ered mény ki mu ta tás)
és a köz hasz nú sá gi je len tés és mel lék le tei el fo ga dá sa,

e) a Szer ve ze ti és Mû kö dé si Sza bály zat, a Va gyon ke -
ze lé si Sza bály zat és mel lék le te i nek el fo ga dá sa,

f) szol gál ta tá sok meg szer ve zé sé rõl, nyúj tá sá ról  szóló
dön tés,

g) a pá lyá za ti prog ra mok meg hir de té sé rõl, szak mai és
pénz ügyi fel té te le i nek, va la mint a le bo nyo lí tás fõbb kér -
dé se i nek a vo nat ko zó jog sza bá lyok sze rin ti meg ha tá ro zá -
sá ról, a be ér ke zett pá lyá za tok el bí rá lá sá ról, a mo ni tor ing
rend szer mû köd te té sé rõl, a Köz ala pít vány prog ram ja i nak
le zá rá sá ról és ér té ke lé sé rõl való dön tés, a tá mo ga tott pro -
jek tek le zá rá sá val össze füg gõ jog nyi lat ko za tok meg té te le,

h) a Köz ala pít vány ügy ve ze tõ igaz ga tó já nak meg vá -
lasz tá sa,

i) a Köz ala pít vány könyv vizs gá ló já nak meg bí zá sá val,
fel men té sé vel kap cso la tos dön té sek,

j) szak mai al bi zott sá gok lét re ho zá sa, ame lyek rész le tes 
mû kö dé sé nek sza bá lya it a Szer ve ze ti és Mû kö dé si Sza -
bály zat tar tal maz za,

k) a Köz ala pít vány al kal ma zott já nak fel ha tal ma zá sa a
Köz ala pít vány kép vi se le té re, a kép vi se le ti jog mód já nak
és ter je del mé nek meg ha tá ro zá sa.

8. a) A Ku ra tó ri um olyan nyil ván tar tást kö te les ve zet -
ni, amely bõl meg ál la pít ha tó a dön té se i nek tar tal ma, idõ -
pont ja, ha tá lya, il let ve a dön tést tá mo ga tók és el len zõk
szám ará nya és sze mé lye.

b) A Ku ra tó ri um dön té se it írás ban kö te les az érin tet -
tek kel kö zöl ni, a dön té sek nyil vá nos ság ra ho za ta lát a
Köz ala pít vány in ter ne tes hon lap ján tör té nõ meg je len te -
tés sel, va la mint szék he lyén tör té nõ ki füg gesz tés sel kell
biz to sí ta nia.

c) A Köz ala pít vány mû kö dé sé vel kap cso la to san ke let -
ke zett ira tok ba való be te kin tés re a Ku ra tó ri um el nö ké vel
tör tént elõ ze tes egyez te tés után a Köz ala pít vány szék he -
lyén bár ki jo go sult, ki vé ve, ha a be te kin tés sze mé lyi sé gi
vagy adat vé del mi jo go kat sér te ne.

d) A Köz ala pít vány mû kö dé sé nek, szol gál ta tá sai
igény be vé te le mód já nak, be szá mo lói köz lé sé nek nyil vá -
nos ság ra ho za ta la ér de ké ben a Ku ra tó ri um az erre vo nat -
ko zó in for má ci ó kat kö te les or szá gos na pi lap ban – a Ma -
gyar Nem zet ben vagy a Nép sza bad ság ban –, va la mint in -
ter ne tes hon lap ján köz zé ten ni. A pá lyá za ti fel hí vá so kat, a
nyer te sek lis tá ját, a nyúj tott szol gál ta tá sok ról  szóló in for -
má ci ó kat, a köz hasz nú sá gi je len tés rö vi dí tett vál to za tát, az 
éves mér le get és ered mény-ki mu ta tást a Szo ci á lis és Mun -
ka ügyi Mi nisz té ri um hi va ta los lap já ban is köz zé kell ten -
ni. A köz hasz nú sá gi je len tés, az éves mér leg és ered -
mény-ki mu ta tás nyil vá nos ság ra ho za ta lá nak ha tár ide je
min den év jú ni us 30-a.

9. A Ku ra tó ri um éves be szá mo lót, va la mint köz hasz -
nú sá gi je len tést ké szít, ame lyet meg küld a mi nisz ter nek.

VIII. A Köz ala pít vány va gyo na

1. A Köz ala pít vány in du ló va gyo na 50 mil lió, azaz öt -
ven mil lió fo rint. Az in du ló va gyont az Ala pí tó a Köz ala -
pít vány bí ró sá gi nyil ván tar tás ba vé te lét kö ve tõ 60 na pon
be lül kö te les a Köz ala pít vány ren del ke zé sé re bo csá ta ni.

2. A Köz ala pít vány be vé te lei:
a) a min den ko ri éves költ ség ve tés rõl  szóló tör vény ben

meg ha tá ro zott mér té kû tá mo ga tás,
b) ter mé sze tes vagy jogi sze mé lyek ön kén tes be fi ze -

té sei,
c) a sze mé lyi jö ve de lem adó ból a Köz ala pít vány ré szé -

re a tör vény ben meg ha tá ro zot tak sze rint fel aján lott rész,
d) a Köz ala pít vány vál lal ko zá si te vé keny sé gé bõl be -

folyt összeg,
e) az ala pít vá nyi va gyon ho za dé ka,
f) egyéb be vé te lek.

IX. A Köz ala pít vány gaz dál ko dá sa

1. Az ala pít vá nyi cé lok ra az in du ló va gyon 90%-a, to -
váb bá az ala pít vá nyi va gyon ho za dé ka, va la mint a csat la -
ko zók va gyo ni hoz zá já ru lá sai és azok ho za dé kai hasz nál -
ha tók fel. A Köz ala pít vány a mû kö dés biz ton sá ga ér de ké -
ben az in du ló va gyon 10%-át törzs va gyon ként el kü lö ní tet -
ten ke ze li, amely összeg nem csök ken het, de ho za ma fel -
hasz nál ha tó.

2. Mû kö dé si költ ség re – be le ért ve a Ku ra tó ri um, a Fel -
ügye lõ Bi zott ság és a Tit kár ság költ sé ge it is – a Kura tórium
ál tal éven te meg ha tá ro zott összeg hasz nál ha tó fel, amely
azon ban nem ha lad hat ja meg az éves ter ve zett össz ki adás
8%-át.

3. A Köz ala pít vány cél jai el éré se ér de ké ben szol gál ta -
tás és nyil vá no san meg hir de tett pá lyá zat ke re té ben tá mo -
ga tást nyújt hat.

A Köz ala pít vány a pá lyá za ti tá mo ga tás ban ré sze sü lõ vel 
szer zõ dést köt, mely tar tal maz za

– a tá mo ga tás cél ját, fel hasz ná lá sá nak mód ját,
– a tá mo ga tás össze gét, il let ve ér té két,
– az el szá mo lás tar tal mát, ha tár ide jét és az el szá mo lás -

hoz szük sé ges bi zony la to kat,
– a pá lyá za ti tá mo ga tás fel hasz ná lá sá val kap cso la tos

el len õr zés mód ját,
– a szer zõ dés meg sze gé sé nek jog kö vet kez mé nye it.

4. A Köz ala pít vány vál lal ko zá si te vé keny sé get köz -
hasz nú cél jai meg va ló sí tá sa ér de ké ben, azo kat nem ve szé -
lyez tet ve foly tat hat. A Köz ala pít vány a vál lal ko zá si te vé -
keny sé gét csak má sod la gos jel leg gel vé gez he ti.

A Köz ala pít vány a vál lal ko zá si te vé keny ség re éves
be vé te le i nek leg fel jebb 15%-át for dít hat ja. A Köz ala -
pít vány gaz dál ko dá sa so rán el ért ered mé nyét nem oszt -
hat ja fel, azt az Ala pí tó Ok irat ban meg ha tá ro zott te vé -
keny ség re for dít ja.

5. A Köz ala pít vány csak olyan gaz dál ko dó szer ve zet -
ben ve het részt, amely ben leg alább több sé gi irá nyí tást biz -
to sí tó be fo lyás sal ren del ke zik, és amely ben fe le lõs sé ge
nem ha lad ja meg va gyo ni hoz zá já ru lá sa mér té két. A Köz -
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ala pít vány ál tal lét re ho zott gaz dál ko dó szer ve zet to váb bi
gaz dál ko dó szer ve ze tet nem ala pít hat, és gaz dál ko dó szer -
ve zet ben ré sze se dést nem sze rez het.

6. A Köz ala pít vány kö te les pá lyá za tot ki ír ni, ha az ál ta -
la nyúj tott cél sze rin ti jut ta tás az évi egy mil lió fo rin tot
meg ha lad ja, ki vé ve, ha tör vény vagy kor mány ren de let a
Köz ala pít vány köz fel ada tá ra te kin tet tel más el já rá si ren -
det ál la pít meg. Nem tar toz nak e kö te le zett ség kö ré be a
nyug el lá tás jel le gû el lá tá sok és a ter mé sze tes sze mé lyek
ré szé re nem ösz tön díj jel leg gel nyúj tott olyan ter mé szet -
be ni el lá tá sok, ame lyek ér té ke nem ha lad ja meg az öreg sé -
gi nyug díj min den ko ri leg ki sebb össze gé nek tíz sze re sét.

7. A Köz ala pít vány a ha tá lyos szám vi te li sza bá lyok
alap ján be szá mo lót ké szít, ame lyet ok le ve les könyv vizs -
gá ló hi te le sít, és a Fel ügye lõ Bi zott ság vé le mé nyez.

8. A Köz ala pít vány éves gaz dál ko dá sá nak és te vé -
keny sé gé nek leg fon to sabb ada ta it he lyi vagy or szá gos saj -
tó út ján nyil vá nos ság ra hoz za. A Köz ala pít vány éves köz -
hasz nú sá gi je len té se i be bár ki be te kint het, ar ról sa ját költ -
sé gé re má so la tot ké szít het.

9. A Köz ala pít vány pénz ügye i nek és szám vi te lé nek fo -
lya ma tos el len õr zé sé re – pá lyá zat út ján ki vá lasz tott –
könyv vizs gá lót al kal maz. A könyv vizs gá ló ra a Fel ügye lõ
Bi zott ság össze fér he tet len sé gé re vo nat ko zó jog sza bá lyi
ren del ke zé sek az irány adók.

X. A Köz ala pít vány Tit kár sá ga

1. A Ku ra tó ri um mû kö dé sé vel, gaz dál ko dá sá val kap -
cso la tos dön tés-elõ ké szí té si és -vég re haj tá si fel ada to kat az 
igaz ga tó ál tal ve ze tett Tit kár ság lát ja el. A Tit kár ság mû -
kö dé si költ sé ge it a Köz ala pít vány fe de zi.

2. Az igaz ga tó és a Tit kár ság to váb bi fel ada ta it a Szer -
ve ze ti és Mû kö dé si Sza bály zat tar tal maz za.

3. Az igaz ga tó vo nat ko zá sá ban a Ku ra tó ri um el nö ke
gya ko rol ja a mun ka vi szony lé te sí té sé vel, meg szün te té sé -
vel és mó do sí tá sá val kap cso la tos, va la mint egyéb mun kál -
ta tói jog kö rö ket.

4. A Tit kár ság ope ra tív, ad mi niszt rá ci ós fel ada ta i nak
ko or di ná lá sá ra tit kár ság ve ze tõi, il let ve iro da ve ze tõi mun -
ka kör lé te sít he tõ.

XI. A Köz ala pít vány Fel ügye lõ Bi zott sá ga

1. A Köz ala pít vány mû kö dé sé nek és gaz dál ko dá sá nak
el len õr zé sé re 5 tagú Fel ügye lõ Bi zott ság mû kö dik.

2. A Fel ügye lõ Bi zott ság el len õr zi a Ku ra tó ri um és a
Tit kár ság mû kö dé sét és gaz dál ko dá sát. Szük ség sze rint
 ellenõrzést tart hat, amely nek so rán a Köz ala pít vány köny -
ve i be és ira ta i ba be te kint het, azo kat meg vizs gál hat ja, a
Ku ra tó ri um bár mely tiszt ség vi se lõ jé tõl je len tést, tag já tól
és a Köz ala pít vány bár mely al kal ma zott já tól fel vi lá go sí -
tást és tá jé koz ta tást kér het.

A Fel ügye lõ Bi zott ság tag jai a Ku ra tó ri um ülé sén ta -
nács ko zá si jog gal részt ve het nek.

A Fel ügye lõ Bi zott ság kö te les az in téz ke dés re jo go sult
Ku ra tó ri u mot tá jé koz tat ni, és an nak össze hí vá sát kez de -
mé nyez ni, ha ar ról sze rez tu do mást, hogy

a) a Köz ala pít vány mû kö dé se so rán olyan jog sza bály -
sér tés, vagy a Köz ala pít vány ér de ke it egyéb ként sú lyo san
sér tõ ese mény (mu lasz tás) tör tént, amely nek meg szün te té -
se vagy kö vet kez mé nyé nek el há rí tá sa, il let ve eny hí té se az
in téz ke dés re jo go sult Ku ra tó ri um dön té sét te szi szük sé -
ges sé;

b) a ve ze tõ tiszt ség vi se lõk fe le lõs sé gét meg ala po zó
tény me rült fel.

Az in téz ke dés re jo go sult Ku ra tó ri u mot a Fel ügye lõ
Bi zott ság in dít vá nyá ra – an nak meg té te lé tõl szá mí tott
30 na pon be lül – össze kell hív ni. E ha tár idõ ered mény -
te len el tel te ese tén a Ku ra tó ri um össze hí vá sá ra a Fel -
ügye lõ  Bizottság is jo go sult.

Ha a Ku ra tó ri um a tör vényes mû kö dés hely re ál lí tá sa ér -
de ké ben szük sé ges in téz ke dé se ket nem te szi meg, a Fel -
ügye lõ Bi zott ság kö te les ha la dék ta la nul ér te sí te ni a tör -
vényességi fel ügye le tet el lá tó szer vet.

3. A Fel ügye lõ Bi zott ság fel ada tai el lá tá sá hoz – a szak -
ér tel mét meg ha la dó spe ci á lis kér dé sek ben – a Köz ala pít -
vány költ sé gén szak ér tõt ve het igény be.

A Fel ügye lõ Bi zott ság maga ha tá roz za meg ügy rend jét,
és a Köz ala pít vány nyil ván tar tás ba vé te lé tõl szá mí tott
60 na pon be lül meg tar tott elsõ ülé sén tag jai kö zül el nö köt
vá laszt.

4. A Fel ügye lõ Bi zott ság ba 2 ta got ja va sol a Szo ci á lis
és Mun ka ügyi Mi nisz té ri um, 1-1 ta got az Egész ség ügyi
Mi nisz té ri um, az Ok ta tá si és Kul tu rá lis Mi nisz té ri um, va -
la mint a Pénz ügy mi nisz té ri um.

A Fel ügye lõ Bi zott ság tag ja it – a ja vas lat alap ján – az
Ala pí tó kéri fel írás ban. A Fel ügye lõ Bi zott ság meg bí za tá -
sa ha tá ro zat lan idõ re szól. A bi zott sá gi tag ság meg szû nik a 
tag ha lá lá val, fel ké ré sé nek vissza vo ná sá val, le mon dás sal,
a tag nak a ja vas la tot tevõ mi nisz té ri um mal fenn ál ló köz -
tiszt vi se lõi jog vi szo nyá nak meg szû né sé vel, va la mint a
Köz ala pít vány meg szû né sé vel.

5. Nem le het a Fel ügye lõ Bi zott ság el nö ke vagy tag ja,
il let ve könyv vizs gá ló ja az a sze mély, aki

a) a Ku ra tó ri um el nö ke vagy tag ja,
b) a Köz ala pít vánnyal a meg bí za tá sán kí vül más te vé -

keny ség re irá nyu ló mun ka vi szony ban vagy mun ka vég zés -
re irá nyu ló egyéb jog vi szony ban áll, ha jog sza bály más -
kép pen nem ren del ke zik,

c) a Köz ala pít vány cél sze rin ti jut ta tá sá ból ré sze sül – ki -
vé ve a bár ki ál tal meg kö tés nél kül igény be ve he tõ nem pénz -
be li szol gál ta tá so kat –, il let ve

d) az a)–c) pon tok ban meg ha tá ro zott sze mé lyek hoz zá -
tar to zó ja.

6. A Fel ügye lõ Bi zott ság tag jai te vé keny sé gü kért tisz -
te let díj ban ré sze sül nek, mely nek mér té ke a ta gok ese té ben 
a min den ko ri mi ni mál bér 120%-a, a Fel ügye lõ Bi zott ság
el nö ke ese té ben an nak 140%-a. A tisz te let díj ki fi ze té sé re
nem ke rül het sor, ha az a Köz ala pít vány cél ja i nak meg -
valósulását ve szé lyez te ti.
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A Fel ügye lõ Bi zott ság tag jai in do kolt és szám lá val iga -
zolt költ sé ge ik meg té rí té sé re jo go sul tak.

A Fel ügye lõ Bi zott ság tag jai:
– a Szo ci á lis és Mun ka ügyi Mi nisz té ri um ja vas la tá ra:
Je nõ fi György,
Bé ké si Va lé ria;
– az Egész ség ügyi Mi nisz té ri um ja vas la tá ra:
dr. Hu szár And rás;
– az Ok ta tá si és Kul tu rá lis Mi nisz té ri um ja vas la tá ra:
dr. Se bes Jó zsef;
– a Pénz ügy mi nisz té ri um ja vas la tá ra:
Kaj di Lász ló.

XII. Egyéb ren del ke zé sek

1. A Köz ala pít vány ve ze tõ tiszt ség vi se lõ je nem le het
olyan sze mély, aki ko ráb ban olyan más köz hasz nú szer ve zet
ve ze tõ tiszt ség vi se lõ je volt – an nak meg szûn tét meg elõ zõ
2 év ben leg alább 1 évig –, ame lyik az adó zás rend jé rõl  szóló
tör vény sze rin ti köz tar to zá sát nem egyen lí tet te ki.

A ve ze tõ tiszt ség vi se lõ, ille tõ leg an nak je lölt sze mély
kö te les va la mennyi érin tett köz hasz nú szer ve ze tet elõ ze -
tesen tá jé koz tat ni ar ról, hogy ilyen tiszt sé get egy ide jû leg
más köz hasz nú szer ve zet nél be tölt.

2. A Köz ala pít vány köz vet len po li ti kai te vé keny sé get
nem foly tat, szer ve ze te pár tok tól füg get len, és azok nak tá -
mo ga tást nem nyújt, pár tok tól tá mo ga tást nem kap, or -
szág gyû lé si vagy ön kor mány za ti kép vi se lõ je löl tet nem ál -
lít és nem tá mo gat.

3. A Köz ala pít vány Ala pí tó Ok ira tát hi va ta los lap ban
köz zé kell ten ni.

4. A Köz ala pít vány meg szû né se ese tén a Köz ala pít -
vány va gyo na a hi te le zõk ki elé gí té se után az Ala pí tó kat il -
le ti meg, és az Ala pí tók kö te le sek azt a meg szûnt Köz ala -
pít vány cél já hoz ha son ló cél ra for dí ta ni, és er rõl a nyil vá -
nos sá got megfele lõen tá jé koz tat ni.

Az Ala pí tó Ok irat ban nem sza bá lyo zott kér dé sek ben a
Ptk., va la mint a Khtv. ren del ke zé sei az irány adó ak.

Bu da pest, 2006. au gusz tus

A mi nisz ter el nök he lyett:

Kiss Péter s. k.,
szo ci á lis és munkaügyi mi nisz ter

A Központi Adatfeldolgozó, Nyilvántartó
és Választási Hivatal közleménye

A Köz pon ti Hi va tal a 35/2000. (XI. 30.) BM ren delet
73. § (1) be kez dé se alap ján – az ed dig köz zé tet te ken kí -
vül – az aláb bi el ve szett, meg sem mi sült gép jár mû törzs -
köny vek sorszámát teszi közzé:

791467B
067498D
055982D
778492B
305505C
007631A
957176B
928214D
828834A
566476A
038412D
341752C
527684G
968743C
272295B
711279E
306429D
857297A
137369G
672012C
541618F
961003F
689189B
924020B
040021B
932072B
856849C
610302B
199923D
183294E
079367A
218499F
685554E
172917G
650112B
002694A
607259G
001671D
314936D
118294C
121889B
934682B
497068A
472150B
479097F
300384A
688781C
667005B
763324C
917430D
400573G
657948E
499010A
024681B
381966C
589226E
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899421E
080894E
024670B
792940B
915203D
619112E
191983F
856646C
626731F
535763E
647667C
341328B
853950F
510702C
748184C
800379F
912244F
629554F
041346E
035782E
981151C
105905D
659552A
098736C
132123D
822262E
024498C
489217C
101668B
282561C
559953E
573162A
352289D
201461D
032912B
493424C
015913C
424623D
803636A
036329F
393865D
081200E
506287D
224163D
770620C
524397A
264743F
948089A
266184G
676685B
241836G
995103A
494814D
601075C
579476C
402107B

881909E
844085B
544059E
431807A
659961B
670351D
220872B
910878E
855476D
907377E
923472C
974382E
706080B
771880E
778001E
733873D
764527D
188861D
685646C
749812C
597924A
345194F
101503F
047290E
407540C
121447D
622010C
686138F
154493D
751745E
139900D
500368F
392436F
503454A
110396C
877527D
900598C
626753F
130688E
397812C
571239E
119711E
077030E
847558D
516874E
642746A
195482F
146729G
326717G
520575E
150270C
674951C
059640B
158395E
099214F
872473A
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457770E
848524C
647211D
038009E
232366A
565217E
511549E
293458E
316979C
733834C
422682E
099331G
790890F
661324C
765992E
792429C
987533D
515617A
877358E
924839E
915863B
991983B
918929B
570654D
158159A
152807B

329644C
433835E
334033D
127973G
362175E
225791A
439754F
101268G
766063F
023894E
328675A
729544C
617730G
295476C
474870F
610739E
618988D
968885E
236086E
293508C
532454D
119734D
069500B
925905A

Közlekedési Nyilvántartó Osztály
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MEGJELENT

a

MAGYAR KÖZLÖNY TÁRGYMUTATÓJA

a 2006. szeptember hó nap ban ki hir de tett jog sza bá lyok ról, illetve közzétett ha tá ro za tok ról
és köz le mé nyek rõl.

A tárgy mu ta tót a Ma gyar Köz löny 2006. évi 124. szá ma tar tal maz za.

A tárgy mu ta tó árát az elõ fi ze té si díj ma gá ban fog lal ja.
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ELÕFIZETÉSI FELHÍVÁS

Kormányrendelet felhatalmazása alapján jelenteti meg a
Miniszterelnöki Hivatal a Magyar Közlöny mellékleteként
a HIVATALOS ÉRTESÍTÕT. A lap hetente, szerdánként,
tematikus fõrészekben hitelesen közli a legfõbb állami,
önkormányzati, társadalmi, gazdasági szervek, illetve
szervezetek személyi, szervezeti, igazgatási és képzési,
valamint a hírközlési tevékenység (frekvenciagazdálko-
dás, távközlés, postaügy, informatika) közleményeit, to-
vábbá az üzleti élet híreit. Térítési díj ellenében közzé-
tesszük a Kincstári Vagyoni Igazgatóság vagyonértéke-
sítési pályázatait, az állami, társadalmi, gazdasági szer-
vezetek, parlamenti pártok, kamarák, helyi önkormányza-
tok, egyházak, különbözõ képviseletek közleményeit.
Fizetett hirdetésként – akár színes oldalakon is – helyet
kaphatnak az Értesítõben a gazdálkodó szervezetek,
egyetemek, alapítványok, de magánszemélyek közér-
deklõdésre számot tartó közlései is.
Õszintén reméljük, hogy a hírek, információk, közlemé-
nyek egy lapban történõ pontos és rendszerezett for-
mában való közreadásával sikerül hatékonyabbá és
eredményesebbé tenni elõfizetõink tájékozódását a hi-
vatali és üzleti életben. Az érdeklõdõk számára egyéb
hasznos információkat is nyújt a lap.
Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2004. május 1-jétõl az
Európai Unió hivatalos nyelveként magyarul is megjele-
nik. A hivatalos lap L és C sorozatból áll.

Az L (Legislation) sorozatban kerülnek kiadásra az Euró-
pai Unió hatályos jogszabályai, az ún. elsõdleges jogforrá-
sok (alapító szerzõdések, csatlakozási szerzõdések, tár-
sulási szerzõdések), továbbá az alábbi jogforrások: ren-

deletek, irányelvek, határozatok.

Az EU Hivatalos Lapjában történõ közzétételt követõen
az évfolyam és a kötet számára, valamint a megjelenés
dátumára hivatkozással, cím szerint, 2004. május 1-jétõl
folyamatosan tájékoztatást adunk a hivatalos lap L kiadá-
saiban megjelenõ jogi aktusokról a Magyar Közlöny mel-
lékleteként megjelenõ Hivatalos Értesítõben.
A lap elõfizetésben megrendelhetõ a Magyar Hivatalos
Közlönykiadó 1085 Budapest, Somogyi Béla u. 6.
címén, levélcím: 1394 Budapest 62., Pf. 357; faxszám:
318-6668.
2006. évi éves elõfizetési díja: 13 356 Ft áfával.
A HIVATALOS ÉRTESÍTÕ egyes számai megvásá-
rolhatók a Budapest VII., Rákóczi út 30. (bejárat
a Dohány u. és Nyár u. sarkán) szám alatti Közlöny
Centrumban (tel.: 321-5971, fax: 321-5275, e-mail:
kozlonycentrum@mhk.hu), illetve megrendelhetõ a kiadó
ügyfélszolgálatán (fax: 318-6668, 338-4746, e-mail:
kozlonybolt@mhk.hu) vagy a www.mhk.hu/kozlonybolt
internetcímen.

M E G R E N D E L Õ L A P

Megrendelem a HIVATALOS ÉRTESÍTÕ címû lapot ......... példányban, és kérem a következõ címre kézbe-
síteni:

Megrendelõ neve: .....................................................................................................................................

címe (város/község, irányítószám): .......................................................................................

utca, házszám: ......................................................................................................................

Ügyintézõ (telefonszám): ...........................................................................................................................

2006. évi elõfizetési díj fél évre 6678 Ft áfával

egy évre 13 356 Ft áfával

Számlát kérek a befizetéshez.

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

Kelt.: ..............................................................

............................................................................
cégszerû aláírás
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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 el-
rendelte, továbbá tartalmazza a miniszterelnök határozatait, a Miniszterelnöki Hivatalt vezetõ miniszter határozatait,
valamint a minisztériumok, az országos hatáskörû szervek, az önkormányzatok közleményeit, hirdetményeit, kü-
lönféle 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 2006. évre: 22 632 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: ........................................................................................................

2006. évi elõfizetési díj egy évre: 20 664 Ft áfával.

fél évre: 10 332 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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ELÕFIZETÉSI FELHÍVÁS

A Miniszterelnöki Hivatal és a Belügyminisztérium közös szerkesztésében havonta megjelenõ

ÖNKORMÁNYZATOK KÖZLÖNYE

az önkormányzatok számára mûködésük során hasznos és nélkülözhetetlen tájékozódási forrás.
A kiadvány elsõ három része az önkormányzatokat érintõ, újonnan kihirdetett jogszabályokat (tör-
vények, rendeletek – ideértve az önkormányzati rendeleteket is –, alkotmánybírósági és egyéb
határozatok) közli. Negyedik fõrésze közleményeket, pályázati felhívásokat és tájékoztatásokat (szak-
tárcák közleményei, az Állami Számvevõszék ajánlásai, az önkormányzatok által elnyerhetõ támoga-
tások pályázati feltételei, az önkormányzatok éves pénzügyi beszámolói, alapító okiratok stb.) tartal-
maz.

Az Önkormányzatok Közlönye elõfizetésben megrendelhetõ a Magyar Hivatalos Közlönykiadó
(1085 Budapest, Somogyi Béla u. 6.) címén (postacím: 1394 Budapest 62. Pf. 357) vagy a 318-6668 fax-
számán.
2006. évi éves elõfizetés díja: 5040 Ft áfával; féléves elõfizetés: 2520 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

Megrendeljük az Önkormányzatok Közlönye címû lapot ................. példányban.

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

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

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

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

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

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

Keltezés: ………………………………………

……………………………………………
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Szerkeszti a Miniszterelnöki Hivatal, a Szerkesztõbizottság közremûködésével. A Szerkesztõbizottság elnöke: Gilyán György.
A szerkesztésért felelõs: Kovácsné dr. Szilágyi-Farkas Zsuzsanna. Budapest V., Kossuth tér 1–3.
Kiadja a Magyar Hivatalos Közlönykiadó. Felelõs kiadó: dr. Kodela László elnök-vezérigazgató.
Budapest VIII., Somogyi Béla u. 6. Telefon: 266-9290.

Elõfizetésben megrendelhetõ a Magyar Hivatalos Közlönykiadónál
Budapest VIII., Somogyi Béla u. 6., 1394 Budapest 62. Pf. 357, vagy faxon 318-6668.
Elõfizetésben terjeszti a Magyar Hivatalos Közlönykiadó a FÁMA Rt. közremûködésével. Telefon/fax: 266-6567.
Információ: tel.: 317-9999, 266-9290/245, 357 mellék.
Példányonként megvásárolható a Budapest VII., Rákóczi út 30. (bejárat a Dohány u. és Nyár u. sarkán) szám alatti Közlöny
Centrumban (tel.: 321-5971, fax: 321-5275, e-mail: kozlonycentrum@mhk.hu), illetve megrendelhetõ a kiadó ügyfélszolgálatán
(fax: 318-6668, 338-4746, e-mail: kozlonybolt@mhk.hu) vagy a www.mhk.hu/kozlonybolt internetcímen.
2006. évi éves elõfizetési díj: 90 216 Ft. Egy példány ára: 189 Ft 16 oldal terjedelemig, utána +8 oldalanként +168 Ft.
A kiadó az elõfizetési díj évközbeni emelésének jogát fenntartja.
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