
 I. rész HATÁROZATOK

A Kor mány ha tá ro za tai

A Kormány

2057/2006. (III. 27.) Korm.

határozata

a Magyar Köztársaság Kormánya és a Lengyel
Köztársaság Kormánya közötti, a kulturális intézetek

mûködésérõl  szóló Egyezmény szövegének végleges
megállapításáról

A Kor mány

1. egyet ért a Ma gyar Köz tár sa ság Kor má nya és a Len -
gyel Köz tár sa ság Kor má nya kö zött a kul tu rá lis in té ze tek

mû kö dé sé rõl  szóló Egyez mény (a továb biak ban: Egyez -
mény) be mu ta tott szö ve gé vel;

2. fel ha tal maz za a nem ze ti kul tu rá lis örök ség mi nisz te -
rét vagy az ál ta la ki je lölt sze mélyt az Egyez mény vég le ges 
szö ve gé nek – a Kor mány jó vá ha gyá sá nak fenn tar tá sá val
tör té nõ – meg ál la pí tá sá ra;

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

4. jó vá hagy ja az Egyez mény ki hir de té sé rõl  szóló kor -
mány ren de let ter ve ze tét, és – amennyi ben a szer zõ dés
vég le ges szö ve ge meg egye zik a Kor mány ál tal az 1. pont
sze rint jó vá ha gyott szö veg gel – el ren de li az Egyez mény
vég le ges szö ve gé nek meg ál la pí tá sát köve tõen an nak a
Ma gyar Köz löny ben tör té nõ ki hir de té sét.

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

2058/2006. (III. 27.) Korm.

határozata

a bioüzemanyagok gyártásának fejlesztésérõl 
és közlekedési célú alkalmazásuk ösztönzésérõl

A Kor mány

1. szük sé ges nek tart ja, hogy Ma gyar or szá gon a 2010.
év ben tel je sül jön az Eu ró pai Unió 2003/30/EK irány el vé -
ben a bio üzem anya gok köz le ke dé si célú hasz ná la tá ra vo -
nat ko zó elõ írás; a for ga lom ba ho zott köz le ke dé si célú
üzem anya gok ener gia tar tal má nak leg alább 5,75%-át bio -
üzem anya gok szol gál tas sák. En nek ér de ké ben úgy dönt,
hogy

a) a jö ve dé ki adó ról és a jö ve dé ki ter mé kek for gal ma -
zá sá nak kü lö nös sza bá lya i ról  szóló 2003. évi CXXVII.
tör vény bio üzem anya gok kal kap cso la tos ren del ke zé sei
– az EU el té rõ sza bá lyo zá sa hi á nyá ban – nyújt sa nak gaz -
da sá gi ösz tön zést a 2010. évi, ener gia tar ta lom sze rint szá -
mí tott 5,75%-os bio üzem anyag-há nyad fo ko za tos el éré sé -
hez, össz hang ban a b) pont sze rin ti szab vány mó do sí tá sok -
kal és a 2. c) pont sze rin ti nem ze ti cse lek vé si terv vel;

Fe le lõs: pénz ügy mi nisz ter
gaz da sá gi és köz le ke dé si mi nisz ter
föld mû ve lés ügyi és vi dék fej lesz té si
  mi nisz ter

Ha tár idõ: fo lya ma tos

b) az eu ró pai üzem anyagszab vá nyok vál to zá sa i nak fo -
lya ma tos át vé te lé vel biz to sí ta ni kell az össz han got az
a) pont sze rin ti gaz da sá gi ösz tön zés sel el ér ni kí vánt bio -
üzem anyag-há nyad és az üzem anya gok ba be ke ver he tõ
bio kom po nen sek re vo nat ko zó szab vá nyok elõ írásai kö -
zött;

Fe le lõs: gaz da sá gi és köz le ke dé si mi nisz ter
Ha tár idõ: fo lya ma tos

c) kez de mé nye zi az E–85-ös üzem anyag nem ze ti szab -
vá nyo sí tá sát;

Fe le lõs: gaz da sá gi és köz le ke dé si mi nisz ter
Ha tár idõ: 2006. jú ni us 30.

d) a nap ra for góolaj fel hasz ná lá sá val gyár tott bio dí zel
al kal ma zá sá nak le he tõ vé té te le ér de ké ben meg kell vizs -
gál ni a nap ra for góolaj alap anyag ként való rész le ges (rep -
ceolaj jal ke vert) fel hasz ná lá sa ese tén az EN 14 214:2003
szab vány kö ve tel mé nye i nek be tart ha tó sá gát, il let ve ki kell 
dol goz ni a nap ra for gó o laj alap anyag ként való fel hasz ná lá -
sát le he tõ vé tevõ nem ze ti szab ványt a bio dí zel re;

Fe le lõs: gaz da sá gi és köz le ke dé si mi nisz ter
kör nye zet vé del mi és víz ügyi mi nisz ter

Ha tár idõ: 2006. szep tem ber 30.

e) meg kell vizs gál ni az el hasz nált ét olaj ból elõ ál lí tott
bio üzem anya gok jö ve dé ki adó-men tes vagy csök ken tett
jö ve dé ki adó val tör té nõ hasz ná la tá nak mû sza ki, gaz da sá gi 
és kör nye zet vé del mi szem pon tok sze rin ti ki ter jeszt he tõ sé -
gét a he lyi au tó busz-köz le ke dé si szol gál ta tást nyúj tó gép -
jár mû vek re;

Fe le lõs: gaz da sá gi és köz le ke dé si mi nisz ter
föld mû ve lés ügyi és vi dék fej lesz té si mi nisz ter
pénz ügy mi nisz ter
kör nye zet vé del mi és víz ügyi mi nisz ter

Ha tár idõ: 2006. no vem ber 30.

2. szük sé ges nek tart ja a bio üzem anya gok alap anyag -
ter me lé sé nek és fel dol go zó-ka pa ci tá sá nak fej lesz té sét az
1. pont sze rin ti ha zai igé nyek ki elé gí té sén túl a bio üzem -
anya gok irán ti eu ró pai ke res let bõl fa ka dó ex port le he tõ sé -
gek ki hasz ná lá sát szem elõtt tart va. En nek ér de ké ben

a) meg kell vizs gál ni 800 kt/év eta nol (búza, ku ko ri ca,
egyéb), to váb bá 170–200 kt/év bio dí zel (rep ce, nap ra for -
gó) elõ ál lí tá sá hoz szük sé ges alap anyag ver seny ké pes
meg ter me lé sé hez szük sé ges ag rár tá mo ga tás nyúj tá sá nak
le he tõ sé gét, és ter vez ni kell a vizs gá lat sze rint le het sé ges
tá mo ga tást a Nem ze ti Vi dék fej lesz té si Stra té gia ke re té -
ben;

Fe le lõs: föld mû ve lés ügyi és vi dék fej lesz té si
  mi nisz ter

Ha tár idõ: 2006. má jus 31.

b) meg kell vizs gál ni az a) pont sze rin ti alap anyag fel -
dol go zá sá hoz szük sé ges bio üzem anyag-gyár tó ka pa ci tás
ki épí té sé hez az EU tá mo ga tá si sza bá lya i val össz hang ban
biz to sít ha tó tá mo ga tá so kat és egyéb fel té te le ket
(emisszió ke res ke de lem), to váb bá ter vez ni kell a le het sé -
ges és gaz da sá gi lag in do kolt tá mo ga tást a II. Nem ze ti Fej -
lesz té si Terv ke re té ben. Az ál la mi tá mo ga tá si sza bá lyok
fo lya mat ban lévõ mó do sí tá sá ra te kin tet tel a konk rét tá mo -
ga tá si ter ve zet ki ala kí tá sa so rán egyez tet ni szük sé ges a
Pénz ügy mi nisz té ri um Tá mo ga tá so kat Vizs gá ló Irodá -
jával;

Fe le lõs: gaz da sá gi és köz le ke dé si mi nisz ter
eu ró pai ügye kért fe le lõs tár ca nél kü li 
 mi nisz ter
re gi o ná lis fej lesz té sért és fel zár kóz ta tá sért
  fe le lõs tár ca nél kü li mi nisz ter
kör nye zet vé del mi és vízügyi miniszter
pénzügyminiszter

Ha tár idõ: 2006. jú ni us 30.
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c) el kell ké szí te ni a bio üzem anya gok ra, il le tõ leg más
meg úju ló üzem anya gok ra (ál la ti zsi ra dék, hasz nált sü tõ -
olaj stb.) vo nat ko zó cse lek vé si ter vet, ide ért ve az ener gia -
mér le get, a ki sebb bio üzem anyag-gyár tó ka pa ci tá sok vi -
dék fej lesz té si szem pon to kat figye lembe vevõ ki ala kí tá sát, 
he lyes ará nya i nak meg ha tá ro zá sát, a bio üzem anya gok
alap anyag-ter me lé sé nek, fel dol go zá sá nak le he tõ sé gét kis -
tér sé gi szin tû fej lesz té sek össze han go lá sa út ján;

Fe le lõs: föld mû ve lés ügyi és vi dék fej lesz té si mi nisz ter
kör nye zet vé del mi és víz ügyi mi nisz ter

Ha tár idõ: 2006. jú li us 31.

3. át fo gó tá jé koz ta tá si prog ram ki dol go zá sát ren de li el
a bio üzem anya gok ter me lé sé hez, fel dol go zá sá hoz kap cso -
ló dó te vé keny sé gek kel össze füg gõ in for má ció hi ány át hi -
da lá sá ra, a szük sé ges szak mai is me re tek el ter jesz té sé re.
En nek ke re té ben meg kell vizs gál ni egy szak ér tõi há ló zat
ki ala kí tá sá nak és mû köd te té sé nek szük sé ges sé gét és le he -
tõ sé gét;

Fe le lõs: gaz da sá gi és köz le ke dé si mi nisz ter
föld mû ve lés ügyi és vi dék fej lesz té si mi nisz ter
kör nye zet vé del mi és víz ügyi mi nisz ter

Ha tár idõ: 2006. jú li us 31.

4. szük sé ges nek tart ja a 2006. év kö ze pé tõl a bio üzem -
anya gok gyár tá si tech no ló gi á i nak ku ta tás-fej lesz té sé re és
al kal ma zás tech ni kai kér dé se i nek meg ol dá sá ra, el sõ sor ban 
a mel lék ter mé kek bõl és szer ves hul la dé kok ból tör té nõ
má so dik ge ne rá ci ós bio üzem anya gok elõ ál lí tá sá ra irá nyu -
ló mû sza ki, tu do má nyos mun kák ki emelt tá mo ga tá sát a
Nem ze ti Ku ta tá si és Tech no ló gi ai Hi va tal pá lyá za ti rend -
sze ré ben.

Fe le lõs: ok ta tá si mi nisz ter
gaz da sá gi és köz le ke dé si miniszter

Ha tár idõ: 2006. jú ni us 30. (a pá lyá za ti fel té te lek 
 ki dol go zá sá ra, a fel hí vás meg je len te té sé re,
 utá na fo lya ma tos)

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

A Kormány
2059/2006. (III. 27.) Korm.

határozata
az üvegházhatású gázok kibocsátási egységei

kereskedelméhez a 2005–2007. évi elsõ kereskedési
idõszakra vonatkozó Nemzeti Kiosztási Terv 

és Nemzeti Kiosztási Lista tartalmának jóváhagyásáról
és az Európai Bizottságnak történõ bemutatásáról  

szóló 2302/2005. (XII. 29.) Korm. határozat 
hatályon kívül helyezésérõl

Az üveg ház ha tá sú gá zok ki bo csá tá si egy sé gei ke res ke -
del mé hez a 2005–2007. évi elsõ ke res ke dé si idõ szak ra vo -
nat ko zó Nem ze ti Ki osz tá si Terv és Nem ze ti Ki osz tá si Lis -
ta tar tal má nak jó vá ha gyá sá ról és az Eu ró pai Bi zott ság nak
tör té nõ be mu ta tá sá ról  szóló 2302/2005. (XII. 29.) Korm.
ha tá ro zat e ha tá ro zat köz zé té te le nap ján a ha tá lyát vesz ti.

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

A Kormány
2060/2006. (III. 27.) Korm.

határozata
a 2006. évi központi költségvetés általános

tartalékának felhasználásáról

A Kor mány az ál lam ház tar tás ról  szóló 1992. évi
XXXVIII. tör vény 38.  §-ának (1) be kez dé sé ben biz to sí tott 
jog kö ré ben el ren de li a 2006. évi köz pon ti költ ség ve tés ál -
ta lá nos tar ta lé ká ból 35,0 mil lió fo rint mel lék let sze rin ti át -
cso por to sí tá sát.

Fe le lõs: pénz ügy mi nisz ter
az érin tett fe je zet fel ügye le tét el lá tó szerv
  ve ze tõ je

Ha tár idõ: azon nal

Gyur csány Fe renc s. k.,
mi nisz ter el nök
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Mel lék let a 2060/2006. (III. 27.) Korm. ha tá ro zat hoz

X. Mi nisz ter el nök ség

XIV. Igaz ság ügyi Minisz 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: 2006.

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

12 Tar ta lé kok

001414 1 Költ ség ve tés ál ta lá nos tar ta lé ka –35,0

XIV. Igaz ság ügyi Minisz té ri um

264045 2 Igaz ság ügyi Hi va tal

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

3 Do lo gi ki adá sok 35,0

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

XIV. Igaz ság ügyi Minisztérium

264045 2 Igaz ság ügyi Hivatal 35,0

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
Az elõ irány za tok fel hasz ná lá sa/zá ro lá sa

(mó do sí tás +/—)
Össze sen

I.
ne gyed év

II.
ne gyed év

III.
ne gyed év

IV.
ne gyed év

Fe je zet 1 pél dány   

Ál la mi Szám ve võ szék 1 pél dány   idõ ará nyos

Ma gyar Ál lam kincs tár 1 pél dány   tel je sít mény ará nyos

Pénz ügy mi nisz té ri um 2 pél dány   egyéb: azon nal 35,0 35,0

* 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 Kormány

2061/2006. (III. 27.) Korm.

határozata

az ÁPV Zrt. hozzárendelt vagyonába tartozó egyes ingatlanoknak a kincstári vagyonkörbe történõ
átcsoportosításáról

A Kor mány

1. az ál lam ház tar tás ról  szóló 1992. évi XXXVIII. tör vény 108.  §-ának (5) be kez dé sé ben ka pott fel ha tal ma zás alap ján
el ren de li az ál lam vál lal ko zói és az ÁPV Zrt. hoz zá ren delt va gyo ná ba tar to zó, a mel lék let ben fel tün te tett in gat la nok nak a 
kincs tá ri va gyon ba tör té nõ – bár mi lyen jel le gû vissza pót lás nél kü li – té rí tés men tes át cso por to sí tá sát;

Fe le lõs: pénz ügy mi nisz ter
Ha tár idõ: a köz zé té telt kö ve tõ 120 na pon belül

2. fel hív ja a pénz ügy mi nisz tert, hogy a ha tá ro zat vég re haj tá sa ér de ké ben az érin tett va gyon ke ze lõ szer ve ze tek felé a
szük sé ges in téz ke dé se ket tegye meg.

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

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

Melléklet a 2061/2006. (III. 27.) Korm. határozathoz

Me gye Meg ne ve zés Te le pü lés Ut ca Te rü let Hely raj zi szá mok

Bács-Kis kun Ki vett,
gaz da sá gi
épü let és ud var

Ba ja bel te rü let 0 ha 929 m2 4389/8

Bács-Kis kun Ki vett,
ipar vas út

Ba ja bel te rü let 0 ha 4474 m2 6938

Bor sod-Aba új-
Zemp lém

Ki vett, sáv Mis kolc Mis kolc, 
III. ker., bel te rü let

0 ha 2042 m2 21682

Bu da pest Fõ vá ros Ki vett, üz let Bu da pest IV. Eper je si u. 0 ha 1243 m2 75214/9
Bu da pest Fõ vá ros Ki vett, ud var Bu da pest XIII. Szent Lász ló u. 25. 0 ha 1200 m2 27287/2
Bu da pest Fõ vá ros Ki vett, üz let és

ud var
Bu da pest XVI. Sas hal mi tér 0 ha 1079 m2 100741/1

Bu da pest Fõ vá ros Sa ját
hasz ná la tú út

Bu da pest XXIII. bel te rü let 0 ha 543 m2 188039

Bu da pest Fõ vá ros Sa ját
hasz ná la tú út

Bu da pest XXIII. bel te rü let 0 ha 396 m2 188040

Fej ér Ipar te lep Du na új vá ros Dé li vá ros rész 0 ha 298 m2 3646/1
Gyõr-Mo son-
Sop ron

Ki vett,
ha jó ál lo más

Gyõr bel te rü let 0 ha 391 m2 6406/2

Gyõr-Mo son-
Sop ron

Ki vett,
be épí tet len
te rü let

Gyõr bel te rü let 0 ha 44 m2 4874/2

Gyõr-Mo son-
Sop ron

Ki vett,
be épí tet len
te rü let

Gyõr bel te rü let 0 ha 259 m2 4876/2

Jász-Nagy kun-
Szol nok

Anyag gö dör Jász be rény kül te rü let 2 ha 6133 m2 0827/12;
0827/91;
0827/92
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Me gye Meg ne ve zés Te le pü lés Ut ca Te rü let Hely raj zi szá mok

Ko má rom-
Esz ter gom

Egyéb he lyi ség Nyer ges új fa lu Hul lám u. 15., alag sor 0 ha 45 m2 1460/A/13

Ko má rom-
Esz ter gom

Egyéb he lyi ség Nyer ges új fa lu Hul lám u. 13., alag sor 0 ha 25 m2 1461/A/9

Ko má rom-
Esz ter gom

Egyéb he lyi ség Nyer ges új fa lu Hul lám u. 11., alag sor 0 ha 25 m2 1462/A/9

Ko má rom-
Esz ter gom

Egyéb he lyi ség Nyer ges új fa lu Hul lám u. 10., alag sor 0 ha 25 m2 1464/A/9

Ko má rom-
Esz ter gom

Köz le ke dõ Nyer ges új fa lu Hul lám u. 9., alag sor 0 ha 48 m2 1475/A/9

Ko má rom-
Esz ter gom

Egyéb he lyi ség Nyer ges új fa lu Hul lám u. 12., alag sor 0 ha 48 m2 1476/A/9

Ko má rom-
Esz ter gom

Egyéb he lyi ség Nyer ges új fa lu Hul lám u. 14., alag sor 0 ha 48 m2 1477/A/9

Ko má rom-
Esz ter gom

Egyéb he lyi ség Nyer ges új fa lu Idom u. 9., alag sor 0 ha 45 m2 1512/A/13

Ko má rom-
Esz ter gom

Egyéb he lyi ség Nyer ges új fa lu Idom u. 7., alag sor 0 ha 45 m2 1515/A/13

Ko má rom-
Esz ter gom

Egyéb he lyi ség Nyer ges új fa lu Idom u. 5., alag sor 0 ha 45 m2 1516/A/13

Ko má rom-
Esz ter gom

Egyéb he lyi ség Nyer ges új fa lu Idom u. 2., alag sor 0 ha 45 m2 1553/A/13

Ko má rom-
Esz ter gom

Be épí tet len
te rü let

Ács bel te rü let 0 ha 1547 m2 17/3

Ko má rom-
Esz ter gom

La kó ház,
ud var,
gaz da sá gi
épü let

Szo mor Má tyás ki rály u. 9. 0 ha 1080 m2 45

Ko má rom-
Esz ter gom

Óvo da Lá bat lan Sal lai Im re u. 33. 0 ha 3386 m2 1448

Pest Ipar vas út Ceg léd bel te rü let 0 ha 854 m2 1644
Pest Ki vett,

anyag bá nya
Má ri a noszt ra kül te rü let 0 ha 733 m2 97

Pest Ipar vas út Szent end re 0 ha 2361 m2 89
Sza bolcs-Szat már-
Be reg

La kó ház,
ud var,
gaz da sá gi
épü let

Kis vár da bel te rü let 0 ha 768 m2 1212/1

Sza bolcs-Szat már-
Be reg

Be épí tet len
te rü let

Nyír egy há za bel te rü let 0 ha 1866 m2 26606

Sza bolcs-Szat már-
Be reg

Fel vá sár ló
te lep

Ti sza becs Rá kó czi u. 4. 0 ha 255 m2 7

Tol na Sa ját
hasz ná la tú út

Paks kül te rü let 0 ha 936 m2 054

Vas Iro da Szom bat hely Szent Fló ri án krt. 2.
III. em. 50.

0 ha 18 m2 8496/A/50

Vas Rak tár Szom bat hely Hu nya di út 45.
Pin ce szint 2.

0 ha 21 m2 8192/2/A/2

Vas Rak tár Szom bat hely Hu nya di út 45.
Pin ce szint 3.

0 ha 60 m2 8192/2/A/3

Veszp rém Hõ köz pont Vár pa lo ta Ké szen lé ti 
la kó te lep 13.

0 ha 101 m2 4149/23/A/1
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A Kormány

2062/2006. (III. 27.) Korm.

határozata

a Nemzeti Kiválóságokért Közalapítvány
létrehozásáról és a szakkollégiumi hálózat

támogatásáról

A Kor mány

1. a ki emel ke dõ ké pes sé gû hall ga tók te het sé gé nek ki -
bon ta koz ta tá sa, a szak kol lé gi u mok or szá gos szin tû tá mo -
ga tá sa cél já ból a Ptk. 74/G.  §-a alap ján lét re hoz za a Nem -
ze ti Ki vá ló sá go kért Köz ala pít ványt (a továb biak ban: Köz -
ala pít vány);

2. fel ha tal maz za az ok ta tá si mi nisz tert, hogy a Köz ala -
pít vány bí ró sá gi nyil ván tar tás ba vé te le so rán az Ala pí tó
nevében eljárjon;

Fe le lõs: ok ta tá si mi nisz ter
Ha tár idõ: azon nal

3. el ren de li a Köz ala pít vány Ala pí tó Ok ira tá nak – a bí -
ró sá gi nyil ván tar tás ba vé telt köve tõen – a Ma gyar Köz -
löny ben tör té nõ köz zé té te lét;

Fe le lõs: ok ta tá si mi nisz ter
Mi nisz ter el nö ki Hi va talt ve ze tõ miniszter

Ha tár idõ: a bí ró ság ha tá ro za tá nak jog erõ re 
 emel ke dé sét köve tõen azonnal

4. fel ha tal maz za az ok ta tá si mi nisz tert, hogy a Köz ala -
pít vány in du ló va gyo na ként 20 mil lió fo rin tot a Ma gyar
Köz tár sa ság költ ség ve té sé rõl  szóló 2005. évi CLIII. tör -
vény 1. szá mú mel lék let XX. Ok ta tá si Mi nisz té ri um fe je -
ze té nek 11. cím, 5. al cím, 43. elõ irány zat-cso port „Ki -
emel ke dõ in téz mé nyi tel je sít mény és szak kol lé gi u mok,
dok to ri is ko lák, te het ség gon do zó mû he lyek támogatása”
elõirányzatból a Közalapítvány számára biztosítson;

5. egyet ért az zal, hogy a Köz ala pít vány az ál la mi és a
ma gán szek tor kö zöt ti fej lesz té si, il let ve szol gál ta tá si
együtt mû kö dés ke re té ben di ák ott hont lé te sít sen te het sé -
ges fel sõ ok ta tá si hall ga tók ré szé re és azt szak kol lé gi um -
ként folyamatosan mûködtesse, ennek keretében

a) a di ák ott hon mû köd te té sé re a Köz ala pít vány a min -
den ko ri éves költ ség ve té si tör vény ben meg ha tá ro zot tak
sze rint tá mo ga tás ban ré sze sül, amely nek szá mí tá si alap ja
a kol lé gi u mi normatíva összegének háromszorosa;

b) a di ák ott hon ban fo lyó szak kol lé gi u mi te vé keny ség -
re, a ki vá ló hall ga tók kép zé sé re, a te het sé gek ki bon ta koz -
ta tá sá ra a Köz ala pít vány a min den ko ri éves költ ség ve té si
tör vény ben meg ha tá ro zot tak sze rint tá mo ga tás ban ré sze -
sül, amely nek szá mí tá si alap ja a fel sõ ok ta tás ról  szóló
2005. évi CXXXIX. tör vény 3. szá mú mel lék le té nek
1. pont já ban meg ha tá ro zott szá mí tá si alap és a kép zé si
nor ma tí va éves össze gé nek meg ál la pí tá sá hoz ren delt szor -
zó szá mok kö zül az alap kép zés elsõ fi nan szí ro zá si cso port -
já hoz ren delt szor zó szám szor za ta;

6. szük sé ges nek tart ja, hogy a Köz ala pít vány tá mo ga -
tást nyújt son a di ák ott hon ba fel vé telt nyert te het sé ges hall -
ga tók ré szé re, eh hez a Köz ala pít vány ré szé re tá mo ga tást
biz to sít, amely nek szá mí tá si alap ja a hallgatói normatíva
kétszerese;

7. fel ké ri az ok ta tá si mi nisz tert, hogy nyújt son se gít sé -
get a di ák ott hon ál la mi és ma gán szek tor kö zöt ti fej lesz té -
si, il let ve szol gál ta tá si együtt mû kö dés ke re té ben tör té nõ
megvalósításának elõkészítéséhez;

8. egyet ért az zal, hogy a fel sõ ok ta tás ról  szóló 2005. évi 
CXXXIX. tör vény 128.  §-ának (1) be kez dés k) pont já ban
meg ha tá ro zott tá mo ga tás fel hasz ná lá sá ra ki írt pá lyá za tok -
nál a kö vet ke zõ ket szükséges figye lembe venni:

a) a fel sõ ok ta tá si in téz mé nyek kel meg ál la po dást kö tött 
di ák ott ho nok ke re té ben mû kö dõ szak kol lé gi u mok ré sze -
sül het nek tá mo ga tás ban,

b) a pá lyá za ti rend szer fe de ze tét az éves költ ség ve té si
tör vény ben oly mó don kell biz to sí ta ni, hogy az a fel sõ ok -
ta tás ról  szóló 2005. évi CXXXIX. tör vény 3. szá mú mel -
lék le té nek 1. pont já ban meg ha tá ro zott szá mí tá si alap és a
kép zé si nor ma tí va éves össze gé nek meg ál la pí tá sá hoz ren -
delt szor zó szá mok kö zül az alap kép zés elsõ fi nan szí ro zá si
cso port já hoz ren delt szor zó szám szor za ta összege felének
legalább 1500 hallgatóra számított összege le gyen,

c) a pá lyá za ti rend szer le bo nyo lí tá sá ban a Köz ala pít -
vány mû köd jön közre;

9. fel ké ri az ok ta tá si mi nisz tert, hogy a fel sõ ok ta tás ról
 szóló 2005. évi CXXXIX. tör vény 128.  §-ának (1) be kez -
dés k) pont já ban meg ha tá ro zott tá mo ga tá sok ese té ben a
pá lyá zat ki írá sát meg elõ zõ en kér je ki a Ma gyar Rektori
Konferencia véleményét.

Gyur csány Fe renc s. k.
mi nisz ter el nök
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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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06.0894 – 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.


