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 I. rész HATÁROZATOK

A Kor mány ha tá ro za tai

A Kormány

2078/2006. (IV. 12.) Korm.

határozata

a sportlétesítmények fejlesztési és mûködtetési
rendszerének átalakításáról  szóló

1055/2004. (VI. 8.) Korm. határozat
1. b) és c) pontjai végrehajtását szolgáló

kormányhatározatok módosításáról

I.

1. A Gyön gyö si Sport- és Ren dez vény csar nok PPP
konst ruk ció ke re té ben tör té nõ meg va ló sí tá sá ról, illetve a
„Sport tal a kö zös sé ge kért” prog ram ke re té ben meg va ló su -
ló to váb bi ha son ló pro jek tek hez kap cso ló dó el já rás rend rõl 
 szóló 2039/2005. (III. 23.) Kor m. ha tá ro zat (a továb biak -
ban: H1.) 2. pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„2. egyet ért az zal, hogy Gyön gyös Vá ros Ön kor mány -
za tá nak a Sport XXI Lé te sít mény fej lesz té si Prog ram ré -
szét ké pe zõ, me gyei szin ten több cé lú sport csar nok vagy
fe dett uszo da be ru há zá sok meg va ló sí tá sá ról  szóló „Sport -
tal a kö zös sé ge kért” prog ram ke re té ben PPP konst ruk ci ó -
ban meg va ló sí tan dó Gyön gyö si Sport- és Ren dez vény -
csar nok be fek te tõ jé nek ki vá lasz tá sá ra irá nyuló, rész ben
ál lam i kö te le zett ség vál la lást ered mé nye zõ köz be szer zé si
el já rá sá ban – a köz be szer zé si el já rás rész vé te li fel hí vá sá -
nak, aján lat té te li fel hí vá sá nak és a szol gál ta tá si szer zõ dés
ter ve ze té nek a 2098/2003. (V. 29.) Kor m. ha tá ro zat alap -
ján mû kö dõ PPP Tár ca kö zi Bi zott ság ál ta li vé le mé nye zé -
sét köve tõen – a Nem ze ti Sport hi va tal részt ve gyen oly
mó don, hogy a pro jekt hez kap cso ló dó 15 éves, a 2007. ja -
nu ár 1-jé tõl 2022. de cem ber 31-ig ter je dõ idõ sza kon be lül
érvé nyes ülõ, szol gál ta tá si díj hoz zá já ru lás for má já ban meg -
je le nõ ál lam i kö te le zett ség vál la lás éves szin ten – 2007. évi
ér té ken – nem ha lad hat ja meg az 50 mil lió Ft-ot;

Fe le lõs: Nem ze ti Sport hi va tal el nö ke

Ha tár idõ: fo lya ma tos”

2. A H1. 4. a) pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés
lép:

[4. egyet ért az zal, hogy a Sport XXI Lé te sít mény fej lesz -
té si Prog ram ré szét ké pe zõ, me gyei szin ten több cé lú sport -
csar nok vagy fe dett uszo da be ru há zá sok meg va ló sí tó sá ról
 szóló „Sport tal a kö zös sé ge kért” prog ram ke re té ben meg -
va ló sí ta ni ter ve zett to váb bi – a 2. pont sze rin ti pro jekt tel
azo nos konst ruk ci ó ban (amennyi ben a koc ká zat meg osz tás 
meg fe lel az EUROSTAT PPP pro jek tek re vo nat ko zó sza -
bá lya i nak) ki dol go zott – pro jek tek ese tén]

„a) a pro jek tek be fek te tõ jé nek ki vá lasz tá sá ra irá nyuló,
rész ben ál lam i kö te le zett ség vál la lást ered mé nye zõ, az
érin tett ön kor mány zat ál tal le bo nyo lí tott egyes köz be szer -
zé si el já rá sok ban – a pro jekt ter ve zet PPP Tár ca kö zi
 Bizottság ál ta li vé le mé nye zé sét, illetve a PPP Tár ca kö zi
Bi zott ság igé nye ese tén a köz be szer zé si el já rás rész vé te li
fel hí vá sá nak, aján lat té te li fel hí vá sá nak és szol gál ta tá si
szer zõ dés ter ve ze té nek PPP Tár ca kö zi Bi zott ság ál ta li vé -
le mé nye zé sét köve tõen – a Nem ze ti Sport hi va tal részt ve -
gyen oly mó don, hogy a pro jek tek hez kap cso ló dó 15 éves,
a 2007. ja nu ár 1-jé tõl 2022. de cem ber 31-ig ter je dõ idõ -
sza kon be lül ér vé nye sü lõ, szol gál ta tá si díj hoz zá já ru lás
for má já ban meg je le nõ ál lam i kö te le zett ség vál la lás éves
szin ten – 2007. évi ér té ken – me gyén ként nem ha lad ja meg 
az 50 mil lió fo rin tot;”

3. A H1. a kö vet ke zõ 5–6. pon tok kal egé szül ki:
„5. A Gyön gyö si Sport- és Ren dez vény csar nok,

valamint a 4. pont sze rint az zal azo nos konst ruk ci ó ban
meg va ló su ló to váb bi pro jek tek ese tén a szol gál ta tás nak a
szer zõ dés ben té te le sen meg ha tá ro zott ese tek ben tör té nõ,
nem a szer zõ dõ fe lek nek fel ró ha tó szer zõ dés sze gés  miatt
be kö vet ke zõ szü ne tel te té se a szol gál ta tá si díj fi ze tés, ez ál -
tal az ál lam i kö te le zett ség vál la lás szü ne te lé sét ered mé -
nye zi. A szer zõ dõ fe lek erre vo nat ko zó kö zös meg ál la po -
dá sa ese tén eb ben az eset ben a szer zõ dés és az ál lam i kö te -
le zett ség vál la lás idõ tar ta ma a szol gál ta tás szü ne te lé sé nek
idõ tar ta má val, de leg fel jebb össze sen 1 év vel meg -
hosszab bodik.

6. A Gyön gyö si Sport- és Ren dez vény csar nok hoz,
valamint a 4. pont sze rint az zal azo nos konst ruk ci ó ban
meg va ló su ló to váb bi pro jek tek hez kap cso ló dó ál lam i kö -
te le zett ség vál la lás fe de ze té nek a 2007–2023. évek re
vonat kozó költ ség ve té si tör vényekben való ter ve zé sét
biztosí tani kell.

Fe le lõs: Nem ze ti Sport hi va tal el nö ke
bel ügy mi nisz ter

Ha tár idõ: fo lya ma tos”

II.

4. A Dél-Du nán tú li 1. Tan uszo da Pro jekt és a Ko zár -
mis le nyi Tor na te rem Pro jekt PPP konst ruk ció ke re té ben
tör té nõ meg va ló sí tá sá ról, illetve a „Tan uszo dát min den
kis tér ség ben” és „Kor sze rû tor na ter met min den hol” prog -
ram ke re té ben meg va ló su ló to váb bi pro jek tek hez kap cso -
ló dó el já rás rend rõl  szóló 2146/2005. (VII. 15.) Korm.
 határozat (a továb biak ban: H2.) 2. pont já nak he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

„2. egyet ért az zal, hogy a Dél-Du nán tú li 1. Tan uszo da
Pro jekt ke re té ben PPP konst ruk ci ó ban meg va ló sí tan dó
tan uszo dák be fek te tõ jé nek ki vá lasz tá sá ra irá nyuló, rész -
ben ál lam i kö te le zett ség vál la lást ered mé nye zõ, az érin tett
Len gyel tó ti, Mar ca li, Nagy atád és Tab te le pü lé sek ön kor -
mány za tai ál tal ki je lölt ön kor mány zat ál tal ki írt köz be -
szer zé si el já rás ban – a köz be szer zé si el já rás rész vé te li fel -
hí vá sá nak, aján lat té te li fel hí vá sá nak és szol gál ta tá si szer -
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zõ dés ter ve ze té nek a 2098/2003. (V. 29.) Korm. ha tá ro zat
alap ján mû kö dõ PPP Tár ca kö zi Bi zott ság ál ta li vé le mé -
nye zé sét köve tõen – a Nem ze ti Sport hi va tal részt ve gyen
oly mó don, hogy a pro jekt hez kap cso ló dó 15 éves, a 2007.
ja nu ár 1-jé tõl 2022. de cem ber 31-ig ter je dõ idõ sza kon
 belül ér vé nye sü lõ, szol gál ta tá si díj hoz zá já ru lás for má já -
ban meg je le nõ ál lam i kö te le zett ség vál la lás éves szin ten
– 2007. évi ér té ken – nem ha lad hat ja meg a 215 mil lió
 forintot, fi gye lem mel a pro jekt so rán a mel lék let ben meg -
ha tá ro zott kö ve tel mény rend szer alap ján meg va ló su ló egy
da rab „A” tí pu sú és há rom da rab „B” tí pu sú tan uszo dá ra;

Fe le lõs: Nem ze ti Sport hi va tal el nö ke
Ha tár idõ: fo lya ma tos”

5. A H2. 4. a) pont já nak he lyé be a kö vet ke zõ rendel -
kezés lép:

[4. egyet ért az zal, hogy a Sport XXI. Lé te sít mény fej lesz -
té si Prog ram ré szét ké pe zõ, tan uszo da be ru há zá sok meg -
va ló sí tá sá ról  szóló „Tan uszo dát min den kis tér ség ben”
prog ram ke re té ben meg va ló sí ta ni ter ve zett to váb bi – a
Dél-Du nán tú li 1. Tan uszo da Pro jekt tel azo nos konstruk -
cióban (amennyi ben a koc ká zat meg osz tás meg fe lel az
EUROSTAT PPP pro jek tek re vo nat ko zó sza bá lya i nak)
 kidolgozott, egy vagy több tan uszo da meg va ló sí tá sát meg -
cél zó – pro jek tek ese tén:]

„a) a pro jek tek be fek te tõ jé nek ki vá lasz tá sá ra irá nyuló,
rész ben ál lam i kö te le zett ség vál la lást ered mé nye zõ, az
érin tett ön kor mány zat, illetve több ön kor mány zat rész vé -
te lé vel meg va ló su ló pro jekt ese té ben az érin tett ön kor -
mány za tok ál tal ki je lölt ön kor mány zat ál tal ki írt egyes
köz be szer zé si el já rá sok ban – a pro jekt ter ve zet PPP Tár ca -
kö zi Bi zott ság ál ta li vé le mé nye zé sét, illetve a PPP Tár ca -
kö zi Bi zott ság igé nye ese tén a köz be szer zé si el já rás rész -
vé te li fel hí vá sá nak, aján lat té te li fel hí vá sá nak és szol gál ta -
tá si szer zõ dés ter ve ze té nek PPP Tár ca kö zi Bi zott ság ál ta li
vé le mé nye zé sét köve tõen – a Nem ze ti Sport hi va tal részt
ve gyen oly mó don, hogy a pro jek tek ke re té ben meg va ló -
su ló tan uszo dák tí pu sa i hoz kap cso ló dó 15 éves, a 2007. ja -
nu ár 1-jé tõl 2022. de cem ber 31-ig ter je dõ idõ sza kon be lül
ér vé nye sü lõ, szol gál ta tá si díj hoz zá já ru lás for má já ban
meg je le nõ ál lam i kö te le zett ség vál la lás ér té ke éven te
– 2007. évi ér té ken – nem ha lad hat ja meg a mel lék let ben
meg ha tá ro zott kö ve tel mény rend szer alap ján meg va ló su ló
„A” tí pu sú tan uszo da ese té ben a 35 mil lió fo rin tot, a mel -
lék let ben meg ha tá ro zott kö ve tel mény rend szer alap ján
meg va ló su ló „B” tí pu sú tan uszo da ese té ben a 60 mil lió
 forintot. A „Tan uszo dát min den kis tér ség ben” prog ram
ke re té ben a 2005–2006. évek ben leg fel jebb 50 tan uszo da
meg va ló sí tá sá ra vo nat ko zó ál lam i kö te le zett ség vál la lás ra
ke rül het sor;”

6. A H2. 6. pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:
„6. egyet ért az zal, hogy a Ko zár mis le nyi Tor na te rem

Pro jekt ke re té ben PPP konst ruk ci ó ban meg va ló sí tan dó
tor na te rem be fek te tõ jé nek ki vá lasz tá sá ra irá nyuló, rész -
ben ál lam i kö te le zett ség vál la lást ered mé nye zõ, Ko zár mis -
leny Köz ség Ön kor mány za ta ál tal ki írt köz be szer zé si el já -
rás ban – a köz be szer zé si el já rás rész vé te li fel hí vá sá nak,

aján lat té te li fel hí vá sá nak és szol gál ta tá si szer zõ dés ter ve -
ze té nek a 2098/2003. (V. 29.) Korm. ha tá ro zat alap ján mû -
kö dõ PPP Tár ca kö zi Bi zott ság ál ta li vé le mé nye zé sét
köve tõen – a Nem ze ti Sport hi va tal részt ve gyen oly mó -
don, hogy a pro jekt hez kap cso ló dó 15 éves, a 2007. ja nu ár
1-jé tõl 2022. de cem ber 31-ig ter je dõ idõ sza kon be lül ér vé -
nye sü lõ, szol gál ta tá si díj hoz zá já ru lás for má já ban meg je -
le nõ ál lam i kö te le zett ség vál la lás éves szin ten – 2007. évi
ér té ken – nem ha lad hat ja meg a 60 mil lió fo rin tot, fi gye -
lem mel a pro jekt so rán a mel lék let ben meg ha tá ro zott
 követelményrendszer alap ján meg va ló su ló egy da rab
„D2” tí pu sú tor na te rem re;

Fe le lõs: Nem ze ti Sport hi va tal el nö ke
Ha tár idõ: fo lya ma tos”

7. A H2. 8. a) pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés
lép:

[8. egyet ért az zal, hogy a Sport XXI. Lé te sít mény fej lesz -
té si Prog ram ré szét ké pe zõ, tor na te rem be ru há zá sok meg -
va ló sí tá sá ról  szóló „Kor sze rû tor na ter met min den hol”
prog ram ke re té ben meg va ló sí ta ni ter ve zett to váb bi – a
Ko zár mis le nyi Tor na te rem Pro jekt tel azo nos konst ruk ci ó -
ban (amennyi ben a koc ká zat meg osz tás meg fe lel az
EUROSTAT PPP pro jek tek re vo nat ko zó sza bá lya i nak) ki -
dol go zott, egy vagy több tor na te rem meg va ló sí tá sát meg -
cél zó – pro jek tek ese tén:]

„a) a pro jek tek be fek te tõ jé nek ki vá lasz tá sá ra irá nyuló,
rész ben ál lam i kö te le zett ség vál la lást ered mé nye zõ, az
érin tett in téz mény fenn tar tó, illetve több in téz mény fenn -
tar tó rész vé te lé vel meg va ló su ló pro jekt ese té ben az érin -
tett in téz mény fenn tar tók ál tal ki je lölt in téz mény fenn tar tó
ál tal ki írt egyes köz be szer zé si el já rá sok ban – a pro jekt ter -
ve zet PPP Tár ca kö zi Bi zott ság ál ta li vé le mé nye zé sét,
illetve a PPP Tár ca kö zi Bi zott ság igé nye ese tén a köz be -
szer zé si el já rás rész vé te li fel hí vá sá nak, aján lat té te li fel hí -
vá sá nak és szol gál ta tá si szer zõ dés ter ve ze té nek PPP Tár -
ca kö zi  Bizottság ál ta li vé le mé nye zé sét köve tõen – a Nem -
ze ti Sport hi va tal részt ve gyen oly mó don, hogy a pro jek tek 
ke re té ben meg va ló su ló tor na ter mek in do kolt tor na te rem
 típusaihoz kap cso ló dó 15 éves, a 2007. ja nu ár 1-jé tõl
2022. de cem ber 31-ig ter je dõ idõ sza kon be lül érvénye -
sülõ, szol gál ta tá si díj hoz zá já ru lás for má já ban meg je le nõ
ál lam i kö te le zett ség vál la lás ér té ke éven te – 2007. évi ér té -
ken – nem ha lad hat ja meg a mel lék let ben meg ha tá ro zott
kö ve tel mény rend szer alap ján meg va ló su ló „B” tí pu sú tor -
na te rem ese té ben a 25 mil lió fo rin tot, a mel lék let ben meg -
ha tá ro zott kö ve tel mény rend szer alap ján meg va ló su ló
„C2” tí pu sú tor na te rem ese té ben a 45 mil lió fo rin tot, a
mel lék let ben meg ha tá ro zott kö ve tel mény rend szer alap ján
meg va ló su ló „D2” tí pu sú tor na te rem ese té ben a 60 mil lió
fo rin tot. A „Kor sze rû tor na ter met min den hol” prog ram
ke re té ben a 2005–2006. évek ben leg fel jebb 100 tor na te -
rem meg va ló sí tá sá ra vo nat ko zó ál lam i kö te le zett ség vál la -
lás ra ke rül het sor;”

8. A H2. a kö vet ke zõ 9–10. pon tok kal egé szül ki:
„9. A Dél-Du nán tú li 1. Tan uszo da Pro jekt, a Ko zár mis -

le nyi Tor na te rem Pro jekt, valamint a 4. és a 8. pon tok sze -
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rint azok kal azo nos konst ruk ci ó ban meg va ló su ló to váb bi
pro jek tek ese tén a szol gál ta tás nak a szer zõ dés ben té te le -
sen meg ha tá ro zott ese tek ben tör té nõ, nem a szer zõ dõ
 feleknek fel ró ha tó szer zõ dés sze gés  miatt be kö vet ke zõ
szü ne tel te té se a szol gál ta tá si díj fi ze tés, ez ál tal az ál lam i
kö te le zett ség vál la lás szü ne te lé sét ered mé nye zi. A szer zõ -
dõ fe lek erre vo nat ko zó kö zös meg ál la po dá sa ese tén eb -
ben az eset ben a szer zõ dés és az ál lam i kö te le zett ség vál la -
lás idõ tar ta ma a szol gál ta tás szü ne te lé sé nek idõ tar ta má -
val, de leg fel jebb össze sen 1 év vel meg hosszab bo dik.

10. A Dél-Du nán tú li 1. Tan uszo da Pro jekt, a Ko zár -
mis le nyi Tor na te rem Pro jekt, va la mint a 4. és a 8. pon tok
sze rint azok kal azo nos konst ruk ci ó ban meg va ló su ló
 további pro jek tek hez kap cso ló dó ál la mi kö te le zett ség vál -
la lás fe de ze té nek a 2007–2023. évek re vo nat ko zó költ ség -
ve té si tör vényekben való ter ve zé sét biz to sí ta ni kell.

Fe le lõs: Nem ze ti Sport hi va tal el nö ke
bel ügy mi nisz ter

Ha tár idõ: fo lya ma tos”

9. Ez a ha tá ro zat a köz zé té te le nap ján lép ha tály ba,
ezzel egy ide jû leg

a) a H1. 3. és 4. b) pont já ban, a H2. 3., 4. b), 7. és
8. b) pont já ban a „tá mo gat ta” szö veg rész he lyé be a „vé le -
mé nyez te” szö veg rész lép;

b) ha tá lyát vesz ti a H1. 3. pont já ban a „Ha tár idõ:
2005. jú ni us 30.”, a H2. 3. és 7. pont já ban a „Ha tár idõ:
2005. de cem ber 31.” szö veg rész.

A mi nisz ter el nök he lyett:

Kis s Pé ter s. k.,
a Mi nisz ter el nö ki Hi va talt ve ze tõ mi nisz ter

A Kormány

2079/2006. (IV. 12.) Korm.

határozata

az egységes külképviseleti hálózat létrehozásáról,
valamint új szakdiplomata álláshelyek létesítésérõl

A Kor mány

1. egyet ért az egy sé ges kül kép vi se le ti há ló zat lét re ho -
zá sá val, valamint az zal, hogy en nek ke re té ben – az ál lam -
ház tar tás ról  szóló 1992. évi XXXVIII. tör vény 39.  §
(1) be kez dé sé ben, valamint a köz tiszt vi se lõk tar tós kül -
szol gá la tá ról  szóló 104/2003. (VII. 18.) Korm. ren de let
7.  §-ában fog lal tak alap ján – szak dip lo ma ta ál lás hely lé te -
sí té se cél já ból a Kül ügy mi nisz té ri um ál lo má nyá ba

a) a Gaz da sá gi és Köz le ke dé si Mi nisz té rium lét szá má -
ból 104 fõ, a Föld mû ve lés ügyi és Vi dék fej lesz té si Mi nisz -
té rium lét szá má ból 11 fõ, a Nem ze ti Ku ta tá si és Tech no ló -
gi ai Hi va tal lét szá má ból 11 fõ át adás ra ke rült, to váb bá

b) a Nem ze ti Kul tu rá lis Örök ség Mi nisz té ri u ma lét szá -
má ból 7 fõ és a Mi nisz ter el nö ki Hi va tal lét szá má ból 3 fõ
át adás ra ke rül;

Fe le lõs: kül ügy mi nisz ter
nem ze ti kul tu rá lis örök ség mi nisz te re
Mi nisz ter el nö ki Hi va talt vezetõ miniszter

Ha tár idõ: fo lya ma tos

2. fel hív ja a kül ügy mi nisz tert és a Nem ze ti Ku ta tá si és
Tech no ló gi ai Hi va tal el nö két, hogy ál la pod ja nak meg a tu -
do má nyos és tech no ló gi ai szak dip lo ma ták mû köd te té sé -
vel kap cso la tos költ sé gek biz to sí tá sá ról;

Ha tár idõ: 2006. áp ri lis 30.

3. el ren de li, hogy az egy sé ges kül kép vi se le ti há ló zat
mû köd te té sé nek ki adá sa it 2007. év tõl a Külügyminiszté -
rium költ ség ve té sé ben kell ter vez ni.

Fe le lõs: kül ügy mi nisz ter
pénz ügy mi nisz ter

Ha tár idõ: a 2007. évi költ ség ve tés ter ve zé se

4. fel hív ja a kül ügy mi nisz tert és a gaz da sá gi és köz le -
ke dé si mi nisz tert, hogy azon or szá gok ban, ahol a gaz dál -
ko dó szer ve ze tek ki kül döt tei nem von ha tók az egy sé ges
ál lam i kül kép vi se le ti há ló zat ha tá lya alá, gon dos kod ja nak
azok biz ton sá gos és ha té kony mû kö dé si fel té te le i rõl.

Ha tár idõ: fo lya ma tos

A mi nisz ter el nök he lyett:

Kis s Pé ter s. k.,
a Mi nisz ter el nö ki Hi va talt ve ze tõ mi nisz ter

A Kormány

2080/2006. (IV. 12.) Korm.

határozata

a hallgatói hitelrendszerrel és a Diákhitel Központtal
kapcsolatos további feladatokról

A Kor mány

1. fel hív ja a pénz ügy mi nisz tert mint a tu laj do no si jo -
gok gya kor ló ját, hogy in téz ked jen a Di ák hi tel Köz -
pont Zrt. Ala pí tó Ok ira tá nak mó do sí tá sá ról a Di ák hi tel
Köz pont Zrt. ál tal a hi tel fel ve võk felé fel szá mí tott dí jak és
költ ség té rí té sek tu laj do no si jó vá ha gyá sa ér de ké ben;

Fe le lõs: pénz ügy mi nisz ter
Ha tár idõ: 2006. au gusz tus 15.
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2. fel hív ja a pénz ügy mi nisz tert, hogy a di ák hi tel ka ma -
tá nak – 2006. szep tem ber 1-jé tõl ér vé nyes – leg alább
25 bá zis pont tal tör té nõ csök ken té se ér de ké ben kez de mé -
nyez ze a szük sé ges in téz ke dé sek meg té te lét.

Fe le lõs: pénz ügy mi nisz ter
Ha tár idõ: 2006. au gusz tus 15.

A mi nisz ter el nök he lyett:

Kis s Pé ter s. k.,
a Mi nisz ter el nö ki Hi va talt ve ze tõ mi nisz ter

A Kormány

2081/2006. (IV. 12.) Korm.

határozata

a Magyar Köztársaság Kormánya és a Brazil
Szövetségi Köztársaság Kormánya közötti gazdasági

együttmûködés kialakításáról  szóló Megállapodás
szövegének végleges megállapításáról

A Kor mány

1. egyet ért a Ma gyar Köz tár sa ság Kor mány a és a Bra zil 
Szö vet sé gi Köz tár sa ság Kor mány a kö zöt ti gaz da sá gi
együtt mû kö dés ki ala kí tá sá ról  szóló Meg álla po dás be mu -
ta tott szö ve gé vel;

2. fel ha tal maz za a gaz da sá gi és köz le ke dé si mi nisz tert
vagy az ál ta la ki je lölt sze mélyt a Meg álla po dás szö ve gé -
nek – jó vá ha gyás fenn tar tá sá val tör té nõ – vég le ges meg -
állapítására;

3. fel hív ja a kül ügy mi nisz tert, hogy a Meg álla po dás
szö ve gé nek vég le ges meg ál la pí tá sá hoz szük sé ges meg -
hatalmazási ok ira tot adja ki;

4. jó vá hagy ja a Meg álla po dás ki hir de té sé rõl  szóló kor -
mány ren de let ter ve ze tét és el ren de li annak a Meg álla po -
dás alá írá sát köve tõen 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

A Mi nisz ter el nök ha tá ro za tai

A Miniszterelnök

4/2006. (IV. 12.) ME

határozata

a Magyar Köztársaság Kormánya és a Szlovák
Köztársaság Kormánya között a két ország közös

államhatárán, Szécsény és Pet’ov (Petõ),
valamint Ráróspuszta és Rároš települések közötti

Ipoly-hidak újjáépítésérõl és a kapcsolódó
létesítmények megépítésérõl  szóló egyezmények

létrehozására adott felhatalmazásról

A nem zet kö zi szer zõ dé sek kel kap cso la tos el já rás ról
 szóló 2005. évi L. tör vény 5.  §-ának (1) be kez dé se sze rin ti
ha tás kö röm ben el jár va, a gaz da sá gi és köz le ke dé si mi nisz -
ter és a kül ügy mi nisz ter elõ ter jesz tése alap ján

1. egyet ér tek a Ma gyar Köz tár sa ság Kor mány a és a
Szlo vák Köz tár sa ság Kor mány a kö zött a két or szág kö zös
ál lam ha tá rán, Szé csény és Pet’ov (Petõ), valamint Rá rós -
pusz ta és Rá roš te le pü lé sek kö zöt ti köz úti Ipoly- hidak
 újjáépítésérõl és a kap cso ló dó lé te sít mé nyek meg épí té sé -
rõl  szóló egyez mé nyek (a to váb bi ak ban: egyez mé nyek)
lét re ho zá sá val;

2. fel ha tal ma zom a gaz da sá gi és köz le ke dé si mi nisz -
tert, hogy – az érin tett mi nisz te rek kel egyet ér tés ben – a
tár gya lá so kon részt vevõ sze mé lye ket ki je löl je;

3. fel ha tal ma zom a gaz da sá gi és köz le ke dé si mi nisz tert
vagy az ál ta la ki je lölt sze mélyt, hogy a tár gya lá sok ered mé -
nye ként elõ ál ló szö veg ter ve ze te ket kéz je gyé vel lás sa el;

4. fel hí vom a kül ügy mi nisz tert, hogy az egyez mé nyek
lét re ho zá sá hoz szük sé ges meg ha tal ma zá si ok ira tot adja ki;

5. fel hí vom a gaz da sá gi és köz le ke dé si mi nisz tert és a
kül ügy mi nisz tert, hogy az egyez mé nyek lét re ho zá sát
köve tõen az egyez mé nyek vég le ges szö ve gé nek meg ál la -
pí tá sá ra való fel ha tal ma zás ról  szóló ha tá ro zat ter ve ze tét
ha la dék ta la nul ter jesszék a Kor mány elé.

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

5/2006. (IV. 12.) ME

határozata

a Magyar Köztársaság Kormánya és a Szlovén
Köztársaság Kormánya között az Európai Unió
Tanácsa 2003. február 18-án kelt, 343/2003/EK

rendeletének alkalmazása érdekében történõ
együttmûködésrõl  szóló Közigazgatási Megállapodás

létrehozására adott felhatalmazásról

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

1. egyet ér tek a Ma gyar Köz tár sa ság Kor mány a és a
Szlo vén Köz tár sa ság Kor mány a kö zött az Euró pai Unió
Ta ná csa 2003. feb ru ár 18-án kelt, 343/2003/EK ren de le té -
nek al kal ma zá sa ér de ké ben tör té nõ együtt mû kö dés rõl
 szóló Köz igaz ga tá si Meg álla po dás (a továb biak ban: meg -
álla po dás) lét re ho zá sá val;

2. fel ha tal ma zom a bel ügy mi nisz tert, hogy – az érin tett
mi nisz te rek kel egyet ér tés ben – a tár gya lá so kon részt ve võ
sze mé lye ket ki je löl je;

3. fel ha tal ma zom a bel ügy mi nisz tert vagy az ál ta la ki -
je lölt sze mélyt, hogy a tár gya lá sok ered mé nye ként elõ ál ló
szö veg ter ve ze tet kéz je gyé vel lás sa el;

4. fel hí vom a kül ügy mi nisz tert, hogy a meg álla po dás
lét re ho zá sá hoz szük sé ges meg ha tal ma zá si okiratot
adja ki;

5. fel hí vom a bel ügy mi nisz tert és a kül ügy mi nisz tert,
hogy a meg álla po dás lét re ho zá sát köve tõen a meg álla po -
dás vég le ges szö ve gé nek meg ál la pí tá sá ra való fel ha tal ma -
zás ról  szóló ha tá ro zat ter ve ze tét ha la dék ta la nul ter jesszék
a Kormány elé.

Gyur csány Fe renc s. k.,

mi nisz ter el nök

156 HATÁROZATOK TÁRA 2006/17. szám



2006/17. szám HATÁROZATOK TÁRA 157

ELÕFIZETÉSI FELHÍVÁS

Kor mány ren de let fel ha tal ma zá sa alap ján je len te ti meg a
Mi nisz ter el nö ki Hi va tal a Ma gyar Köz löny mel lék le te ként
a HIVATALOS ÉRTESÍTÕT. A lap he tente, szerdánként,
te ma ti kus fõ ré szek ben hi te le sen köz li a leg fõbb ál la mi,
 önkormányzati, tár sa dal mi, gaz da sá gi szer vek, il let ve
szer ve ze tek sze mé lyi, szer ve ze ti, igaz ga tá si és kép zé si,
va la mint a hír köz lé si te vé keny ség (frek ven cia gaz dál ko -
dás, táv köz lés, pos ta ügy, in for ma ti ka) köz le mé nye it, to-
váb bá az üz le ti élet hí re it. Té rí té si díj el le né ben köz zé-
tesszük a Kincs tá ri Va gyo ni Igaz ga tó ság vagyonértéke-
sítési pá lyá za ta it, az ál la mi, tár sa dal mi, gaz da sá gi szer-
vezetek, par la men ti pár tok, ka ma rák, he lyi ön kor mány za-
tok, egy há zak, kü lön bö zõ kép vi se le tek köz le mé nye it.
 Fizetett hir de tés ként – akár szí nes ol da la kon is – he lyet
kap hat nak az Ér te sí tõ ben a gaz dál ko dó szer ve ze tek,
egye te mek, ala pít vá nyok, de ma gán sze mé lyek közér-
deklõdésre szá mot tar tó köz lé sei is.
Õszin tén re mél jük, hogy a hí rek, in for má ci ók, köz le mé -
nyek egy lap ban tör té nõ pon tos és rend sze re zett for-
mában va ló köz re adá sá val si ke rül ha té ko nyab bá és
 eredményesebbé ten ni elõ fi ze tõ ink tá jé ko zó dá sát a hi-
vatali és üz le ti élet ben. Az ér dek lõ dõk szá má ra egyéb
hasz nos in for má ci ó kat is nyújt a lap.

Az Eu ró pai Unió Hi va ta los Lap ja 2004. má jus 1-jé tõl az
Eu ró pai Unió hi va ta los nyel ve ként ma gya rul is meg je le -
nik. A hi vatalos lap L és C so rozatból áll.
Az L (Le gis la ti on) so ro zat ban ke rül nek ki adás ra az Eu ró -
pai Unió ha tá lyos jog sza bá lyai, az ún. el sõd le ges jog for rá -
sok (ala pí tó szer zõ dé sek, csat la ko zá si szer zõ dé sek, tár-
su lá si szer zõ dé sek), to váb bá az aláb bi jog for rá sok: ren-

de le tek, irány el vek, ha tá ro za tok.

Az EU Hi va ta los Lap já ban tör té nõ köz zé té telt kö ve tõ en
az év fo lyam és a kö tet szá má ra, va la mint a meg je le nés
dá tu má ra hi vat ko zás sal, cím sze rint, 2004. má jus 1-jé tõl
fo lya ma to san tá jé koz ta tást adunk a  hivatalos lap L ki adá -
sa i ban meg je le nõ jo gi ak tu sok ról a Ma gyar Köz löny mel-
lék le te ként meg je le nõ Hi va ta los Értesí tõben.

A lap elõ fi ze tés ben meg ren del he tõ a Ma gyar Hi va ta los
Köz löny ki adó 1085 Bu da pest, Somog yi Bé la u. 6.
címén, le vélcím: 1394 Bu dapest 62., Pf. 357; faxszám:
318-6668.
2006. évi éves elõfizetési díja: 13 356 Ft  áfával.
A HIVATALOS ÉRTESÍTÕ egyes számai megvásárol-
hatók a ki adó köz löny bolt já ban (1085 Bu da pest,  Somogyi 
Béla u. 6. te lefon/fax: 267-2780) vagy a Köz löny Cent rum-
ban (1072 Bu dapest, Rá kóczi út 30., bejárat a Do hány u.
és Nyár u. sarkán, telefon: 321-5971, fax: 321-5275).

M E G R E N D E L Õ L A P

Meg ren de lem a HIVATALOS ÉRTESÍTÕ cí mû la pot ......... pél dányban, és kérem a kö vetkezõ címre kézbe -
síteni:

Meg ren de lõ ne ve: .....................................................................................................................................

cí me (vá ros/köz ség, irá nyí tó szám): .......................................................................................

ut ca, ház szám: ......................................................................................................................

Ügy in té zõ (te le fon szám): ...........................................................................................................................

2006. évi elõ fi ze té si díj fél év re 6678 Ft áfá val

egy év re 13 356 Ft áfá val

Szám lát ké rek a be fi ze tés hez.

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

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

                      ............................................................................
                             cég szerû aláírás
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