
 I. rész HATÁROZATOK

A Kor mány ha tá ro za tai

A Kormány

2032/2006. (III. 7.) Korm.

határozata

Magyarország Jamburgi Egyezménybõl fakadó, a
Kazah Köztársaság által hivatalosan el nem ismert
gázkövetelésének értékesítésére kiírt nyílt pályázat

eredményérõl

A Kor mány

1. Ma gyar or szág Jam bur gi Egyez mény bõl fa ka dó, a
Ka zah Köz tár sa ság ál tal hi va ta lo san el nem is mert gáz kö -
ve te lé sé nek ér té ke sí té sé re ki írt nyílt pá lyá zat ered mé nyé -

rõl  szóló 2191/2005. (IX. 21.) Korm. ha tá ro zat ban fog lal -
tak sze rint ki írt nyílt pá lyá za tot ered mé nyes nek mi nõ sí ti;

2. fel ha tal maz za a pénz ügy mi nisz tert, hogy a pá lyá zat
so rán aján la tot tevõ gaz da sá gi tár sa ság gal a pá lyá zat ban
rög zí tett fel té te lek sze rint a Ma gyar Ál lam kincs tár út ján
kös se meg a köz pon ti költ ség ve tés sel tör té nõ el szá mo lás ra 
vo nat ko zó szer zõ dést;

Fe le lõs: pénz ügy mi nisz ter

Ha tár idõ: azon nal

3. a tör lesz té si konst ruk ció meg ha tá ro zott ha tár idõn
be lü li bár mely ok ból tör té nõ meg hi ú su lá sa ese tén meg bíz -
za a pénz ügy mi nisz tert, hogy foly tas sa a kö ve te lés mi e lõb -
bi, ha té kony meg té rü lé sét cél zó ha zai és nem zet kö zi vo -
nat ko zá sú mun kát, meg fe le lõ tör lesz té si konst ruk ció ese -
tén erre vo nat ko zó ja vas la ta it ter jessze a Kor mány elé.

Fe le lõs: pénz ügy mi nisz ter

Ha tár idõ: fo lya ma tos

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

2033/2006. (III. 7.) Korm.

határozata

egyes kincstári vagyonba tartozó ingatlanok ingyenes tulajdonba adásáról helyi önkormányzatok, 
illetve kistérségi társulás részére

1. A Kor mány az ál lam ház tar tás ról  szóló, több ször mó do sí tott 1992. évi XXXVIII. tör vény 109/K.  § (9) be kez dé sé -
ben ka pott fel ha tal ma zás alap ján úgy dönt, hogy az aláb bi kincs tá ri va gyon ba tar to zó in gat la nok a meg je lölt cél meg va -
ló sí tá sa ér de ké ben in gye ne sen a kö vet ke zõ ön kor mány za tok, il let ve kistérségi társulás tulajdonába kerüljenek:

Sorszám Ön kor mány zat In gat lan/tu laj do ni há nyad Fel adat/cél

 1. Abony Vá ro si Ön kor mány zat Abony 58/1 hrsz.-ú in gat lan csa lád se gí tõ szol gá lat cél já ra

 2. Ász ár Köz ség Ön kor mány za ta Ász ár 372 hrsz.-ú in gat lan 
3/9 tu laj do ni há nya da, 
750 hrsz.-ú in gat lan

szo ci á lis cél ra

 3. Ba ja Vá ros Ön kor mány za ta Ba ja 5706 hrsz.-ú in gat lan 
2/8 tu laj do ni há nya da,
1274 hrsz.-ú in gat lan 
2/7 tu laj do ni há nya da,
9399/5 és 9399/11 hrsz.-ú
in gat la nok

kö te le zõ és ön ként vál lalt
fel ada tok el lá tá sá hoz, szo ci á lis
cél ki tû zé sek meg va ló sí tá sá ra

 4. Baj na Köz ség Ön kor mány za ta Baj na 353 hrsz.-ú in gat lan 
21/63 tu laj do ni há nya da

ját szó tér ki ala kí tás cél já ra

 5. Bi har ke resz tes Vá ros
Ön kor mány za ta

Bi har ke resz tes 210 hrsz.-ú
in gat lan 1/20 tu laj do ni há nya da

Pol gár mes te ri Hi va tal cél já ra

 6. Bu da pest III. ker.
Ó bu da-Bé kás me gyer
Ön kor mány za ta

Bu da pest 17569/1 hrsz.-ú
in gat lan

ok ta tás cél já ra

 7. Bu da pest XI. ke rü let 
Új bu da Ön kor mány za ta

Bu da pest 4491/21 hrsz.-ú
in gat lan

in gat lan fej lesz tés cél já ra

 8. Bu da pest Fõ vá ros XVI. ke rü le ti
Ön kor mány zat

Bu da pest 105886/2 hrsz.-ú
in gat lan

köz út cél já ra

 9. Csa ba csüd Nagy köz ség
Ön kor mány za ta

Csa ba csüd 116/2 in gat lan
103/1093 tu laj do ni há nya da

könyv tár cél já ra

10. Csá szár Köz ség Ön kor mány za ta Csá szár 512 hrsz.-ú in gat lan
30/420 tu laj do ni há nya da

la kás gaz dál ko dá si fel adat el lá tá sa 
cél já ból

11. Csong rád Vá ros Ön kor mány za ta Csong rád 4935 hrsz.-ú in gat lan
162/1254 tu laj do ni há nya da

ci vil szer ve ze tek el he lye zé se
cél já ra

12. Du na bog dány Köz ség
Ön kor mány za ta

Du na bog dány 766/2 hrsz.-ú
in gat lan

te rü let fej lesz tés, köz te rü let cél já ra

13. Fel sõ pa kony Köz ség
Ön kor mány za ta

Fel sõ pa kony 053 hrsz.-ú in gat lan mun ka hely te rem tés cél já ra

14. Fer tõd Vá ros Ön kor mány za ta Fer tõd 724/20 hrsz.-ú in gat lan
924/60000 tu laj do ni há nya da

ka zán ház kö zös mû köd te té se
cél já ra

15. Fer tõ szent mik lós Nagy köz ség
Ön kor mány za ta

Fer tõ szent mik lós 718/3 hrsz.-ú
in gat lan

par ko ló ki ala kí tá sa cél já ra
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Sorszám Ön kor mány zat In gat lan/tu laj do ni há nyad Fel adat/cél

16. Gyõr Me gyei Jo gú Vá ros
Ön kor mány za ta

Gyõr 5433/11, 12091/4 és
12095/3 hrsz.-ú in gat la nok

köz te rü let cél já ra

17. Jász be rény Vá ros Ön kor mány za ta Jász be rény 52 hrsz.-ú in gat lan ok ta tá si és ren dez vény köz pont,
kép tár lét re ho zá sa cél já ra

18. Ka pos vár Me gyei Jo gú Vá ros
Ön korm ány za ta

Ka pos vár 0474/6 hrsz.-ú in gat lan ki lá tó épí té se és pi he nõ park
ki ala kí tá sa cél já ra

19. Kecs ke mét Me gyei Jo gú Vá ros
Ön kor mány za ta

Kecs ke mét 21920/1, 21984/1 
és 0992/271 hrsz.-ú in gat la nok

bér la ká sok ki ala kí tá sa cél já ra,
köz úti köz le ke dés cél já ra

20. Kel ebia Köz ség Ön kor mány za ta Kel ebia 352 hrsz.-ú in gat lan idõs ko rú ak szo ci á lis ott ho na,
szo ci á lis bér la ká sok vagy
re ha bi li tá ci ós köz pont ki ala kí tá sa
cél já ra

21. Kis bér Vá ros Ön kor mány za ta Kis bér 065/1, 065/3, 065/5 hrsz.-ú
in gat la nok, és a 1747 hrsz.-ú
in gat lan 1/4 tu laj do ni há nya da

re ha bi li tá ció, drog pre ven ció
cél já ra, gaz da ság-,
te le pü lés fej lesz tés cél já ra

22. Kis kö re Vá ros Ön kor mány za ta Kis kö re 2259 hrsz.-ú in gat lan üdül te tés, ren dez vé nyek
le bo nyo lí tá sa és mú ze um
ki ala kí tá sa cél já ra

23. Ko má rom Vá ros Ön kor mány za ta Ko má rom 2672/3 hrsz.-ú in gat lan út ki ala kí tá sa cél já ra

24. Lá bat lan Vá ros Ön kor mány za ta Lá bat lan 1532 és 1534 hrsz.-ú
in gat la nok

köz te rü let cél já ra

25. Le ány vár Köz ség Ön kor mány za ta Ta ta 1702/6 és 1706/4 hrsz.-ú
in gat la nok

vé del mi köz pont és
ügy fél szol gá lat cél já ra

26. Nagy ka ni zsa Me gyei Jo gú Vá ros
Ön kor mány za ta

Nagy ka ni zsa 2175/1 hrsz.-ú
in gat lan 1749/10000 tu laj do ni
há nya da

is ko la bõ ví té sé re, tan ter mek és
szer tá rak ki ala kí tá sa cél já ra

27. Öcsöd Nagy köz ség
Ön kor mány za ta

Öcsöd 1209/1 hrsz.-ú in gat lan
4/25 tu laj do ni há nya da

az Öcsö di Pol gár õr és Tûz ol tó
Egye sü let Pol gár õr sé ge
el he lye zé se cél já ra

28. Pál mo nos to ra Köz ség
Ön kor mány za ta

Pál mo nos to ra 123 hrsz.-ú in gat lan 
254/1938 tu laj do ni há nya da

nap kö zis kony ha és óvo da cél já ra

29. Pan non hal ma Több cé lú
Kis tér sé gi Tár su lás

Pan non hal ma 268/1 hrsz.-ú
in gat lan

kis tér sé gi szol gál ta tó köz pont
te vé keny sé gi kö ré nek el lá tá sa
cél já ra

30. Pi lis csa ba Nagy köz ség
Ön kor mány za ta

Pi lis csa ba 1892 hrsz.-ú in gat lan ki sebb sé gi ön kor mány za ti
köz pont cél já ra

31. Por nó apá ti Köz ség 
Né met Te le pü lé si Ki sebb sé gi
Ön kor mány za ta

Por nó apá ti 16/3 hrsz.-ú in gat lan ön kor mány za ti in téz mé nyek,
va la mint idõ sek nap kö zi ott ho na
el he lye zé se cél já ra

32. Rác ke ve Vá ros Ön kor mány za ta Rác ke ve 5113 hrsz.-ú in gat lan
1147/1817 tu laj do ni há nya da

sport, sza bad idõ köz pont cél já ra

33. Sa jó i ván ka Köz ség
Ön kor mány za ta

Sa jó i ván ka 05/27 hrsz.-ú in gat lan te rü let ren de zés, te rü let fej lesz tés,
az út le asz fal to zá sa cél já ra
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Sorszám Ön kor mány zat In gat lan/tu laj do ni há nyad Fel adat/cél

34. Sá ri sáp Köz ség Ön kor mány za ta Sá ri sáp 1000/2 hrsz.-ú in gat lan köz mû ve lõ dé si fel ada tok el lá tá sa
cél já ra

35. Sá to ral ja új hely Ön kor mány za ta Sá to ral ja új hely 1374/1 
és 1374/2 hrsz.-ú in gat la nok

köz út cél já ra

36. Szé kes fe hér vár Me gyei Jo gú
Vá ros Ön kor mány za ta

Szé kes fe hér vár 14517/4, 22/A/4,
22/A/5 hrsz.-ú in gat la nok

szenny víz fõ nyo mó ve ze ték
lé te sí té se cél já ra,
Vá ro si Le vél tár bõ ví té se cél já ra

37. Szent ki rály sza bad ja Köz ség
Ön kor mány za ta

Szent ki rály sza bad ja 206 hrsz.-ú
in gat lan

he lyi köz mû ve lõ dé si igé nyek
ki elé gí té se cél já ra

38. Tar pa Köz ség Ön kor mány za ta Tar pa 10, 27, 31, 47, 49, 60, 143,
149, 156, 162, 227, 275/2, 275/3,
305, 306, 330, 343/2, 352, 395,
419/1, 453, 647, 683, 807, 1122,
1166 és 1167 hrsz.-ú in gat la nok

óvo dai ne ve lés, gyer mek jó lé ti
szol gá lat el lá tá sa
(te lep hely-fel újí tás, sa ját erõ
biz to sí tá sa) cél já ra

39. Ta ta Vá ros Ön kor mány za ta Ta ta 4020 hrsz.-ú in gat lan és az
1156 hrsz.-ú in gat lan 
2/18 tu laj do ni há nya da

köz te rü let cél já ra,
te le pü lés ren de zé si fel adat
ellátására

40. Ta ta bá nya Me gyei Jo gú Vá ros
Ön kor mány za ta

Ta ta bá nya 4165/34 hrsz.-ú
in gat lan 9/36 tu laj do ni há nya da

köz le ke dés, köz út ki ala kí tá sa
cél já ra

41. Tinnye Köz ség Ön kor mány za ta Tinnye 033/7 hrsz.-ú in gat lan szo ci á lis cél ki tû zé sek
meg va ló sí tá sa céljára

42. Ti sza új vá ros Ön kor mány za ta Ti sza új vá ros 600/75 
és 1440/5 hrsz.-ú in gat la nok

éj je li me ne dék hely és haj lék ta lan
sze mé lyek át me ne ti szál lá sa
cél já ra, köz mû ve lõ dé si,
köz ok ta tá si és egyéb
ön kor mány za ti feladatok céljára

43. Túr ke ve Vá ros Ön kor mány za ta Túr ke ve 50 hrsz.-ú in gat lan
71/100 tu laj do ni há nya da

ál ta lá nos is ko lai kol lé gi um és
gyer me kek át me ne ti ott ho na
céljára

44. Vá mos atya Köz ség
Ön kor mány za ta

Vá mos atya 288 hrsz.-ú in gat lan sport, il let ve kul tu rá lis
ren dez vé nyek hely szí ne céljából

45. Vép Nagy köz ség Ön kor mány za ta Vép 118 hrsz.-ú in gat lan gaz da sá gi, te rü let fej lesz té si cé lok
meg va ló sí tá sá ra

46. Vért es ket hely Köz ség
Ön kor mány za ta

Vért es ket hely 211 hrsz.-ú
in gat lan

te le pü lés ren de zé si fel adat el lá tá sa 
céljára

47. Vér tes szõ lõs Köz ség
Ön kor mány za ta

Vér tes szõ lõs 014/5 hrsz.-ú
in gat lan

köz fel adat el lá tá sa cél já ra

48. Ze be gény Köz ség
Ön kor mány za ta

Ze be gény 98/2 hrsz.-ú in gat lan szo ci á lis el lá tás cél já ra

49. Bu da pest VII. ke rü let
Er zsé bet vá ros Ön kor mány za ta

33250 hrsz.-ú in gat lan a sza bá lyo zá si terv vég re haj tá sát
szol gá ló te rü let fel hasz ná lás

50. Le ány fa lu Köz ség
Ön kor mány za ta

Le ány fa lu 2100 hrsz.-ú in gat lan
(ún. Sorg vil la)

mú ze um, tá jé koz ta tá si köz pont,
sport te lep, szo ci á lis bérlakások
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2. A tu laj don ba adás ról az ön kor mány za tok nak és a
kis tér sé gi tár su lás nak (a továb biak ban együtt: ön kor mány -
zat) a tu laj do nos vál to zás in gat lan-nyil ván tar tás ba tör té nõ
be jegy zé sé re al kal mas szer zõ dést kell köt ni ük a Kincs tá ri
Va gyo ni Igaz ga tó ság gal. A szer zõ dés meg kö té se elõtt a
KVI a Ptk. sze rin ti jó hi sze mû el já rás, együtt mû kö dé si és
tá jé koz ta tá si kö te le zett ség nek ele get téve kö te les tá jé koz -
tat ni az ön kor mány za tot az in gat lan ra vo nat ko zó ter hek -
rõl, kor lá to zá sok ról, fo lya mat ban lévõ el já rá sok ról, il let ve 
egyéb jogi ter mé sze tû ügyek rõl, va la mint át ad ni az ezek -
kel kap cso lat ban ren del ke zés re álló do ku men tu mo kat. A
szer zõ dé sek ben – a tu laj don át ru há zá si szer zõ dé sek re vo -
nat ko zó ál ta lá nos jog sza bá lyi kö ve tel mé nye ken túlme -
nõen – a kö vet ke zõk rög zí té se is szük sé ges:

a) A jut ta tás fel té te le, hogy az ön kor mány zat elõ ze -
tesen, írás ban, sa ját költ ség ve té se ter hé re vál lal ja az in gat -
lan kör nye ze ti ál la po tá nak fel mé ré sét, szük ség esetén
kármentesítését.

b) Az ön kor mány zat az in gat la nok tu laj don jo gát a
fenn ál ló ter hek kel együtt szerzi meg.

c) Az ön kor mány zat vál lal ja, hogy az in gat lan(ok) vo -
nat ko zá sá ban az ál lam mal szem ben sem mi lyen kö ve te lést
nem támaszt.

d) A bér be adás sal – vagy más jog cí men – hasz no sí tott
in gat la nok ese té ben az ön kor mány zat vál lal ja a fenn ál ló
jog vi szo nyok ból ere dõ kö te le zett sé ge ket, és a tu laj do nos -
sal szem ben tá masz tott eset le ges jö võ be ni követelésekért
való helytállást.

3. E kor mány dön tés alap ján tu laj don ba adá si szer zõ -
dést ki zá ró lag 2006. de cem ber 31-ig lehet kötni.

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

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

A Kormány

2034/2006. (III. 7.) Korm.

határozata

a Bábolna Gyógyfürdõ Kft. 99,99%-os üzletrészének
térítésmentes átadása Bábolna Város Önkormányzata 

számára

A Kor mány

1. a Ma gyar Köz tár sa ság 2006. évi költ ség ve té sé rõl
 szóló 2005. évi CLIII. tör vény (Kötv.) 5.  § (8) be kez dé se
alap ján jó vá hagy ja, hogy az Ál la mi Pri va ti zá ci ós és Va -
gyon ke ze lõ Zrt. ha lasz tott fi ze tés sel meg vá sá rol ja az Ag -
rár gaz da sá gi Va gyon ke ze lõ Kft.-tõl a Bá bol na Gyógy für -
dõ In gat lan fej lesz tõ Kft. 1 192 640 000 Ft név- és nyil ván -
tar tá si ér té kû, 99,99% tu laj do ni há nya dot kép vi se lõ üz let -

ré szét füg get len va gyon ér té ke lõ ál tal meg ha tá ro zott va -
gyon ér té ken a Kötv. 14. szá mú mel lék le te II/2 üz le ti célú
be fek te té sek elõ irány zat ter hé re az zal, hogy a tu laj don jo -
got az ÁPV Zrt. az üz let rész adás vé te li szer zõ dés alá írá sá -
val egy ide jû leg (az alá írás nap ján) szer zi meg. A vé tel ár
el szá mo lá sa a tár sa ság gal szem be ni – a 2295/2005.
(XII. 23.) Korm. ha tá ro zat sze rint 2006. de cem ber 31-ei
le já ra ti ha tár idõ ig nyúj tott – 4,5 mil li árd Ft össze gû ka mat -
men tes tu laj do no si köl csön bõl szár ma zó ÁPV Zrt. kö ve te -
lés és a vé tel ár fi ze té si kö te le zett ség összeveze tésével tör -
té nik;

2. az ál lam tu laj do ná ban lévõ vál lal ko zói va gyon ér té -
ke sí té sé rõl  szóló 1995. évi XXXIX. tör vény 69/A.  §
(7) be kez dé sé ben ka pott fel ha tal ma zás alap ján, Bá bol na
Vá ros Ön kor mány za tá nak ilyen irá nyú be je len tett igé nyé -
re te kin tet tel, az elõ zõ pont sze rint az ál lam vál lal ko zói va -
gyo ná ba tar to zó Bá bol na Gyógy für dõ In gat lan fej lesz tõ
Kft. 99,99%-os üz let ré szét – té rí tés nél kül – Bá bol na Vá -
ros Ön kor mány za ta tu laj do ná ba adja az zal, hogy

– a té rí tés nél kül át adott üz let részt rész ben vagy egész -
ben csak az ÁPV Zrt. elõ ze tes, írás be li hoz zá já ru lá sa ese -
tén ér té ke sít he ti, ide ge nít he ti el vagy ter hel he ti meg.
Amennyi ben a té rí tés nél kül át adott üz let részt az át adást
kö ve tõ há rom éven be lül rész ben vagy egész ben ér té ke sí ti, 
vagy el ide ge ní ti, vagy ap por tál ja, vagy el cse ré li a vo nat -
ko zó szer zõ dés alá írá sát kö ve tõ 60 na pon be lül a vé tel ár -
nak, vagy el ide ge ní té si ér ték nek, vagy ap port ér ték nek,
vagy a cse re so rán figye lembe vett ér ték nek, az idõ köz ben
az Ön kor mány zat ál tal eset leg meg va ló sí tott tõ ke eme lés
ér té ké vel és a köz vet le nül és vég le ge sen nyúj tott pénz ügyi 
támogatás értékével csökkentett részének 50%-át az
ÁPV Zrt. részére az Önkormányzat köteles befizetni.

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

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

A Kormány

2035/2006. (III. 7.) Korm.

határozata

a Záhony és Térsége Vállalkozási Övezettel
kapcsolatos egyes kormányhatározatok hatályon

kívül helyezésérõl

1. A Zá hony és Tér sé ge Vál lal ko zá si Öve zet lo gisz ti -
kai és rak tár bá zis to vább fej lesz té sé rõl  szóló 2261/2003.
(X. 27.) Korm. ha tá ro zat, va la mint a Zá hony és Tér sé ge
Vál lal ko zá si Öve zet lo gisz ti kai és rak tár bá zis to vább fej -
lesz té sé rõl  szóló 2261/2003. (X. 27.) Korm. ha tá ro zat
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 módosításáról  szóló 2159/2005. (VII. 27.) Korm. ha tá ro -
zat ha tá lyát vesz ti.

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

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

A Kormány

2036/2006. (III. 7.) Korm.

határozata

a kiskunlacházi volt szovjet katonai repülõtér
értékesítésének jóváhagyásáról

A Kor mány a lé gi köz le ke dés rõl  szóló 1995. évi XCVII.
tör vény 40.  §-ának (1) be kez dé se, va la mint a 2030/2001.
(II. 9.) Korm. ha tá ro zat 1. b) pont ja alap ján hoz zá já rul a
Ma gyar Ál lam tu laj do ná ban és az Ál la mi Pri va ti zá ci ós és
Va gyon ke ze lõ Zrt. va gyon ke ze lé sé ben lévõ, Kiskunlac -
háza 0579/51 (re pü lõ tér), 0579/52 (ud var), 0579/53 (ud -
var), 0579/55 (köz út) és az Apaj 0146 (be épí tett te rü let)
hrsz.-ú, a kis kun la chá zi re pü lõ tér hez tar to zó in gat la nok -
nak a Bár di Autó Zrt. ré szé re tör té nõ ér té ke sí té sé hez az zal
a fel té tel lel, hogy a vevõ azt 2 évig nem ide ge nít he ti el,
ellenkezõ esetben a vételár 50%-át az ÁPV Zrt.-nek
köteles megfizetni.

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

A Kormány

2037/2006. (III. 7.) Korm.

határozata

a központi közigazgatás integrált üdültetési
rendszerének fejlesztésérõl

A Kor mány szük sé ges nek tart ja, hogy a köz pon ti köz -
igaz ga tás üdül te té si rend sze ré nek fej lesz té se, a köz igaz ga -

tá si szer vek ke ze lé sé ben levõ üdü lõk és ok ta tá si köz pon -
tok ko or di nált hasz no sí tá sa, az üdül te tés re és ok ta tás szer -
ve zés re for dí tott ál la mi pénz esz kö zök fel hasz ná lá sa ha té -
kony sá gá nak fo ko zá sa meg tör tén jen. E cé lok ér de ké ben a
kö vet ke zõ ha tá ro za tot hozza:

1. A Kor mány egyet ért a mel lék let ben levõ in gat la nok -
nak a Köz pon ti Szol gál ta tá si Fõ igaz ga tó ság (a továb biak -
ban: Fõ igaz ga tó ság) ré szé re hasz no sí tás cél já ból tör té nõ
té rí tés men tes át adá sá val. Az át adás-át vé tel rõl az in gat la -
nok ál la po tá nak, jel leg ze tes sé gé nek, jogi hely ze té nek fel -
tün te té se mel lett írás be li meg ál la po dást kell köt ni. A va -
gyon ke ze lés meg vál toz ta tá sa nem sért he ti a jó hi sze mû
har ma dik sze mé lyek (pl. bér lõk) jo ga it.

Fe le lõs: Mi nisz ter el nö ki Hi va talt ve ze tõ mi nisz ter
érin tett mi nisz te rek
or szá gos ha tás kö rû szervek vezetõi

Ha tár idõ: fo lya ma to s

2. A Fõ igaz ga tó ság (jog utód) ré szé re az e ha tá ro zat
alap ján át adott üdü lõk 2006. évi mû kö dé si és fel hal mo zá -
si, ki adá si, be vé te li és tá mo ga tá si elõ irány za ta it a Mi nisz -
ter el nök ség fe je zet be kell az érin tett fe je ze tek tõl át cso por -
to sí ta ni. Az üdü lõk mû köd te té sé hez át adás ra ke rü lõ elõ -
irány za tok ról, lét szám ról, a szük sé ges szer ve ze ti in téz ke -
dé sek rõl a Mi nisz ter el nök ség és az érin tett fe je ze tek fel -
ügye le tét el lá tó mi nisz ter meg ál la po dást köt.

Fe le lõs: Mi nisz ter el nö ki Hi va talt ve ze tõ mi nisz ter
a költ ség ve té si fe je ze tek fel ügye le tét 
 el lá tó szervek vezetõi

Ha tár idõ: fo lya ma to s

3. A Kor mány za ti El len õr zé si Hi va tal el len õriz ze
az 1. és 2. pont ban fog lal tak vég re haj tá sát.

Fe le lõs: Kor mány za ti El len õr zé si Hi va tal elnöke

Ha tár idõ: 2006. de cem ber 31., majd fo lya ma tos

Gyur csány Fe renc s. k.,

mi nisz ter el nök
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Melléklet a 2037/2006. (III. 7.) Korm. határozathoz

Sor szám Át adó ne ve
In gat lan meg ne ve zé se,

cí me
Mû ve lé si ág Hrsz.

Te rü let m2 
(föld)

1. Gaz da sá gi 
és Köz le ke dé si
Mi nisz té ri um

Bu da pest VI., Jó kai u. 2.
(165/1000 rész ben
tu laj do nos)

29038/1 338

2. FVM (vk: Or szá gos
Ál lat egész ség ügyi
In té zet, Bu da pest)

Ho rány, 
Vad ga lamb u. 33.

1 épü let 2094 1574

3. KSH Budapest III.,
Vö rös had se reg u. 33.
(Kos suth L. üdü lõ te lep
15–17.)

hét vé gi ház és
ud var, üdü lõ épü let
és ud var,
be épí tet len terület

60081/2 (4/10-ed
ré sze van ál la mi
tu laj don ban),
60083, 60082

1270
6694
949

4. FVM (vk: Ál la mi
Er dé sze ti Szol gá lat,
Bu da pest)

Igal, Szek fû u. 37. 1 épü let 456

5. FVM (vk: BAZ
me gyei Ál la teü. és
Élel mi szer Ell. Áll.,
Mis kolc)

Me zõ kö vesd-Hõ für dõ,
Bo da köz 4.

2 épü let 6857/1 3060

6. KSH Bükk zsérc la kó ház, ud var 0157/1 1234

7. Ok ta tá si
Mi nisz té ri um 
(vk: Ok ta tá si
Mi nisz té ri um)

8230 Ba la ton fü red,
Zá kony Fe renc u. 10.

Ok ta tó és
to vább kép zõ
köz pont

80/4 
(Ma gyar Ál lam)

6707

8. Gaz da sá gi 
és Köz le ke dé si
Mi nisz té ri um

Ba la ton szép lak, 
He li kon u. 18.

2 épü let 7433 693

9. FVM
Föld mû ve lés ügyi
Költ ség ve té si Iro da,
Bu da pest

Ba la ton vi lá gos,
Cso ko nai u. 25.

11 épü let 1392 10 092

10. KSH Za már di, 
Dam ja nich u. 1.

üdü lõ é pü let és
ud var, be épí tet len
te rü let

2056/1, 
2058, 
2059

309
5038
648
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A Kormány

2038/2006. (III. 7.) Korm.

határozata

a 2006. évi, határátlépéssel járó csapatmozgások
engedélyezésérõl szóló 

2293/2005. (XII. 23.) Korm. határozat módosításáról

1. A 2006. évi, ha tár át lé pés sel járó csa pat moz gá sok en -
ge dé lye zé sé rõl  szóló 2293/2005. (XII. 23.) Korm. ha tá ro -
zat mel lék le té nek 2. pont ja sze rin ti fel so ro lás az aláb bi
csa pat moz gás sal egé szül ki:

(2. Ma gyar és kül föl di fegy ve res erõk rész vé te lé vel ter -
ve zett, két- és több ol da lú meg ál la po dá so kon ala pu ló gya -
kor la tok és ki kép zé sek)

[A gya kor lat 
meg ne ve zé se

Fe le lõs
A gya kor lat 

ter ve zett
he lye

A gya kor lat 
ter ve zett
idõ pont ja

En ge dé-
lye zett 

lét szám (fõ) 
leg fel jebb]

„43. GLOBAL 
LYNX

ZMNE Ma gyar -
or szág

I. n.é. 10”

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

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

He lyes bí tés: A Ha tá ro za tok Tá ra 2005. évi 60. szá má ban köz zé tett, az
egyes kincs tá ri va gyon ba tar to zó in gat la nok in gye nes ön kor mány za ti tu laj -
don ba adá sá ról szó ló 2300/2005. (XII. 23.) Korm. ha tá ro zat ban 29. sor szám
alatt Nóg rád Köz ség Ön kor mány za tát érin tõ en a táb lá zat har ma dik
hasábjának szövege helyesen:

,,egész ség ügyi, szo ci á lis el lá tás, gyer mek- és if jú sá gi fel ada tok ról va ló 
gon dos ko dás, va la mint fog lal koz ta tás meg ol dá sa”.

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

Elõ fi ze tés ben meg ren del he tõ a Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó nál,
Bu da pest VIII., So mo gyi Bé la u. 6., 1394 Bu da pest 62. Pf. 357, vagy fa xon 318-6668.
Elõ fi ze tés ben ter jesz ti a Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó a FÁMA Rt. köz re mû kö dé sé vel. Te le fon/fax: 266-6567.
In for má ció: te l.: 317-9999, 266-9290/245, 357 mel lék.
Pél dá nyon ként meg vá sá rol ha tó a ki adó Bu da pest VIII., So mo gyi B. u. 6. (te l./fax: 267-2780) szám alat ti köz löny bolt já ban vagy
a  Budapest VII., Rá kó czi út 30. ( bejárat a Do hány u. és Nyár u. sar kán) szám alat ti Köz löny Cent rum ban (te l.: 321-5971,
fax: 321-5275),  illetve  megrendelhetõ a www.mhk.hu/koz lony bolt in ter net cí men.
2006. évi éves elõ fi ze té si díj: 22 632 Ft áfá val. Egy pél dány ára: 414 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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06.0589 – Nyom ja a Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó La jos mi zsei Nyom dá ja. Fe le lõs ve ze tõ: Bur ján Nor bert ve zér igaz ga tó-he lyet tes.


