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 I. rész HATÁROZATOK

A Kor mány ha tá ro za tai

A Kormány

2002/2006. (I. 18.) Korm.

határozata

a madárinfluenza és az influenza „A” vírus okozta
pandémiás oltóanyag és know-how külföldi

értékesítésének támogatásához szükséges egyes
intézkedésekrõl

A Kor mány

1. az inf lu en za „A” ví rus H5N1 ví rus al tí pu sa el le ni
oltó anyag ha zai és kül föl di or szá gok ban tör té nõ be je gyez -
te té sé hez, a ter mék és az elõ ál lí tás know-how-ja nem zet -
kö zi for gal ma zá sá hoz, a ter me lõ ka pa ci tás bõ ví té sé hez a
 Magyar Fej lesz té si Bank Rész vény tár sa ság ról  szóló 2001.
évi XX. tör vény 5. §-a (1) be kez dé sé nek b) pont ja alap ján
úgy ha tá roz, hogy a Ma gyar Fej lesz té si Bank Rész vény tár -
sa ság (a továb biak ban: MFB Rt.) leg fel jebb 2 mil li árd
 forint hi telt nyújt son az OMNINVEST Kft. vagy az ál ta la
ala pí tott egy sze mé lyes gaz da sá gi tár sa ság ré szé re, a
 Magyar Köz tár sa ság 2005. évi költ ség ve té sé rõl  szóló
2004. évi CXXXV. tör vény 36.  §-ának (2) be kez dé sé ben
meg ha tá ro zott ke ret ter hé re;

2. fel hív ja a gaz da sá gi és köz le ke dé si mi nisz tert, hogy
en nek meg fe le lõ en uta sít sa az  MFB  Rt.-t a hi tel nyúj tá sá -
ra, és egy ben in téz ked jen, hogy az 1. pont ban meg je lölt
 célok meg va ló sí tá sá hoz kap cso ló dó an eset leg fel me rü lõ
tõ ke fi nan szí ro zást az MFB Rt., vagy a köz vet len vagy
köz ve tett tu laj do no si irá nyí tá sa alatt álló gaz da sá gi tár sa -
sá gok pi a ci fel té te lek mel lett biz to sít sák;

Fe le lõs: gaz da sá gi és köz le ke dé si mi nisz ter
Ha tár idõ: azon nal

3. fel ha tal maz za a pénz ügy mi nisz tert, hogy az
MFB Rt. 1. pont ban meg je lölt hi tel nyúj tá sá hoz kap cso ló -
dó, a Ma gyar Fej lesz té si Bank Rész vény tár sa ság ról  szóló
2001. évi XX. tör vény 5.  §-ának (1) be kez dé se sze rin ti
jog sza bá lyi költ ség ve té si kész fi ze tõ ke zes ség vál la lás ra, a
ke zes ség be vál tá sá ra, az adat szol gál ta tás ra és az el szá mo -
lás rend jé re vo nat ko zó meg ál la po dást az MFB Rt.-vel
meg kös se. A költ ség ve té si kész fi ze tõ ke zes ség vál la lá sért
az MFB Rt.-nek 0,8% ke zes ség vál la lá si dí jat kell fi zet nie;

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

4. egyet ért az zal, hogy a Ku ta tá si és Tech no ló gi ai
 Innovációs Alap ter hé re a nem zet gaz da sá gi szem pont ból
ki emelt fon tos sá gú, egy éven be lül meg va ló su ló ter mék re,

illetve know-how-ra kon cent rá ló ku ta tá si-fej lesz té si pá -
lyá zat ke rül jön ki írás ra egy éves fu tam idõ vel. A pá lyá za ti
ki írás rög zít se a Ku ta tá si és Tech no ló gi ai In no vá ci ós Alap
ja vá ra tör té nõ be fi ze té si kö te le zett sé get, amely a ter mék
ér té ke sí té sé vel kez dõ dik, mér té ke a net tó ár be vé tel tá mo -
ga tá si szer zõ dés ben rög zí tett há nya da, és idõ tar ta ma öt év;

Fe le lõs: Nem ze ti Ku ta tá si és Tech no ló gi ai Hi va tal
 el nö ke

Ha tár idõ: azon nal

5. fel hív ja a Nem ze ti Ku ta tá si és Tech no ló gi ai Hi va tal
el nö két, hogy a 4. pont sze rin ti pá lyá za tot írja ki, az egész -
ség ügyi mi nisz ter ja vas la tá nak figye lembe véte lével ki -
jelölt Szak mai Irá nyí tó Tes tü let tag ja it ne vez ze ki, a tá mo -
ga tá si dön tés rõl a Kor mányt tá jé koz tas sa;

Fe le lõs: Nem ze ti Ku ta tá si és Tech no ló gi ai Hi va tal
  el nö ke

Ha tár idõ: azon nal

6. fel ké ri a gaz da sá gi és köz le ke dé si mi nisz tert, hogy
az ol tó anyag si ke res ha zai és kül föl di for ga lom ba ho za ta li
en ge dé lyez te té sét köve tõen az ál lam kö zi gaz da sá gi kap -
cso la to kon ke resz tül nyújt son hat ha tós se gít sé get a
know-how és a ter mék nem zet kö zi ér té ke sí té sé hez, eh hez
kap cso ló dó an szük ség sze rint te gyen ja vas la tot to váb bi
kor mány in téz ke dé sek re;

Fe le lõs: gaz da sá gi és köz le ke dé si mi nisz ter
Ha tár idõ: azon nal

7. a pan dé mia el le ni ha zai fel ké szü lés hely ze té rõl  szóló 
tá jé koz ta tást tu do má sul ve szi, és uta sít ja az egész ség ügyi
mi nisz tert a szük sé ges in téz ke dé sek fo lya ma tos és ha la -
dék ta lan meg té te lé re.

Fe le lõs: egész ség ügyi mi nisz ter
Ha tár idõ: azon nal, illetve fo lya ma tos

8. 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

2003/2006. (I. 18.) Korm.

határozata

a Kormányzati Ellenõrzési Hivatal
2006. évi ellenõrzési munkatervének jóváhagyásáról

1. A Kor mány a Kor mány za ti El len õr zé si Hi va tal
2006. évi el len õr zé si mun ka ter vét a mel lék let sze rint jó vá -
hagy ja.
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2. A ha tá ro zat a közzététele nap ján lép ha tály ba.

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

Melléklet
a 2003/2006. (I. 18.) Korm. határozathoz

A Kormányzati Ellenõrzési Hivatal
2006. évi ellenõrzési munkaterve

I. SZABÁLYSZERÛSÉGI ÉS PÉNZÜGYI
ELLENÕRZÉSEK

1. Az Ag rár- és Vi dék fej lesz té si Ope ra tív Prog ram
438/2001/EK Bi zott sá gi ren de let 10. cik ke sze rin ti min ta -
vé te les el len õr zé se

Az ellen õr zés tár gya: A Nem ze ti Fej lesz té si Terv
ope ra tív prog ram jai, az
EQUAL Kö zös sé gi Kez de mé -
nye zés prog ram és a Ko hé zi ós
Alap pro jek tek tá mo ga tá sa i -
nak fo ga dá sá hoz kap cso ló dó
pénz ügyi le bo nyo lí tá si, szám -
vi te li és el len õr zé si rend sze -
rek ki ala kí tá sá ról  szóló
360/2004. (XII. 26.) Korm.
ren de let 58.  §-a alap ján az Ag -
rár- és Vi dék fej lesz té si Ope ra -
tív Prog ram 438/2001/EK Bi -
zott sá gi ren de let 10. cik ke
sze rin ti min ta vé te les ellen -
õrzése.

Az ellen õr zés cél ja: Annak meg ál la pí tá sa, hogy az
ellen õr zés tár gyát ké pe zõ pro -
jekt ke re té ben az ellen õr zés
idõ pont já ig tör tént ki fi ze té sek 
sza bály sze rû ek vol tak-e, to -
váb bá a pro jekt vég re haj tá sa
meg fe lelt-e a vo nat ko zó jog -
sza bá lyok ban, bel sõ el já rás -
ren dek ben és a tá mo ga tá si
szer zõ dés ben elõ ír tak nak,
illetve az el len õr zé si nyom vo -
nal nak.

El len õri zen dõ idõ szak: 2004. ja nu ár 1.–2006. ok tó -
ber 31.

Az ellen õr zés tí pu sa: Sza bály sze rû sé gi és pénz ügyi
ellen õr zés

Az ellen õr zés mód sze re: Adat be ké ré sen ala pu ló elem -
zés és hely szí ni ellen õr zés

Az ellen õr zés üte me zé se: 2006. év fo lya ma tos
El len õr zött szer ve zet: Föld mû ve lés ügyi és Vi dék fej -

lesz té si Mi nisz té rium (Ag rár-
és Vi dék fej lesz té si Ope ra tív

Prog ram Irá nyí tó Ha tó ság)
Pénz ügy mi nisz té rium (Ki fi ze -
tõ Ha tó ság, Ma gyar Ál lam -
kincs tár)
Ma gyar Vi dék fej lesz té si Hi -
va tal (köz re mû kö dõ szer ve -
zet) ked vez mé nye zet tek

2. A Gaz da sá gi Ver seny ké pes ség Ope ra tív Prog ram
438/2001/EK Bi zott sá gi ren de let 10. cik ke sze rin ti min ta -
vé te les el len õr zé se

Az ellen õr zés tár gya: A Nem ze ti Fej lesz té si Terv
ope ra tív prog ram jai, az
EQUAL Kö zös sé gi Kez de mé -
nye zés prog ram és a Ko hé zi ós
Alap pro jek tek tá mo ga tá sa i -
nak fo ga dá sá hoz kap cso ló dó
pénz ügyi le bo nyo lí tá si, szám -
vi te li és el len õr zé si rend sze -
rek ki ala kí tá sá ról  szóló
360/2004. (XII. 26.) Korm.
ren de let 58.  §-a alap ján a Gaz -
da sá gi Ver seny ké pes ség Ope -
ra tív Prog ram 438/2001/EK
Bi zott sá gi ren de let 10. cik ke
sze rin ti min ta vé te les ellen -
õrzése.

Az ellen õr zés cél ja: Annak meg ál la pí tá sa, hogy az
ellen õr zés tár gyát ké pe zõ pro -
jekt ke re té ben az ellen õr zés
idõ pont já ig tör tént ki fi ze té sek 
sza bály sze rû ek vol tak-e, to -
váb bá a pro jekt vég re haj tá sa
meg fe lelt-e a vo nat ko zó jog -
sza bá lyok ban, bel sõ el já rás -
ren dek ben és a tá mo ga tá si
szer zõ dés ben elõ ír tak nak,
illetve az el len õr zé si nyom vo -
nal nak.

El len õri zen dõ idõ szak: 2004. ja nu ár 1.–2006. ok tó -
ber 31.

Az ellen õr zés tí pu sa: Sza bály sze rû sé gi és pénz ügyi
ellen õr zés

Az ellen õr zés mód sze re: Adat be ké ré sen ala pu ló elem -
zés és hely szí ni ellen õr zés

Az ellen õr zés üte me zé se: 2006. év fo lya ma tos

El len õr zött szer ve zet: Gaz da sá gi és Köz le ke dé si
 Minisztérium (Gaz da sá gi
Ver seny ké pes ség Ope ra tív
Prog ram Irá nyí tó Ha tó ság)
Pénz ügy mi nisz té rium (Kifi -
zetõ Ha tó ság, Ma gyar Ál lam -
kincs tár) 
köz re mû kö dõ szer ve ze tek
ked vez mé nye zet tek

2006/2. szám HATÁROZATOK TÁRA 5



3. A Hu mán erõ for rás-fej lesz té si Ope ra tív Prog ram
438/2001/EK Bi zott sá gi ren de let 10. cik ke sze rin ti min ta -
vé te les el len õr zé se

Az ellen õr zés tár gya: A Nem ze ti Fej lesz té si Terv
ope ra tív prog ram jai, az
EQUAL Kö zös sé gi Kez de mé -
nye zés prog ram és a Ko hé zi ós
Alap pro jek tek tá mo ga tá sa i -
nak fo ga dá sá hoz kap cso ló dó
pénz ügyi le bo nyo lí tá si, szám -
vi te li és el len õr zé si rend sze -
rek ki ala kí tá sá ról  szóló
360/2004. (XII. 26.) Korm.
ren de let 58.  §-a alap ján a Hu -
mán erõ for rás-fej lesz té si Ope -
ra tív Prog ram 438/2001/EK
Bi zott sá gi ren de let 10. cik ke
sze rin ti min ta vé te les ellen -
õrzése.

Az ellen õr zés cél ja: Annak meg ál la pí tá sa, hogy az
ellen õr zés tár gyát ké pe zõ pro -
jekt ke re té ben az ellen õr zés
idõ pont já ig tör tént ki fi ze té sek 
sza bály sze rû ek vol tak-e, to -
váb bá a pro jekt vég re haj tá sa
meg fe lelt-e a vo nat ko zó jog -
sza bá lyok ban, bel sõ el já rás -
ren dek ben és a tá mo ga tá si
szer zõ dés ben elõ ír tak nak,
illetve az el len õr zé si nyom -
vonalnak.

El len õri zen dõ idõ szak: 2004. ja nu ár 1.–2006. ok tó -
ber 31.

Az ellen õr zés tí pu sa: Sza bály sze rû sé gi és pénz ügyi
ellen õr zés

Az ellen õr zés mód sze re: Adat be ké ré sen ala pu ló elem -
zés és hely szí ni ellen õr zés

Az ellen õr zés üte me zé se: 2006. év fo lya ma tos
El len õr zött szer ve zet: Fog lal koz ta tás po li ti kai és

Mun ka ügyi Mi nisz té rium
(Hu mán erõ for rás-fej lesz té si
Ope ra tív Prog ram Irá nyí tó
Ha tó ság)
Pénz ügy mi nisz té rium (Kifi -
zetõ Ha tó ság,  Magyar Ál lam -
kincs tár)
köz re mû kö dõ szer ve ze tek
ked vez mé nye zet tek

4. A Kör nye zet vé de lem és Inf ra struk tú ra Ope ra tív
Prog ram 438/2001/EK Bi zott sá gi ren de let 10. cik ke sze -
rin ti min ta vé te les el len õr zé se

Az ellen õr zés tár gya: A Nem ze ti Fej lesz té si Terv
ope ra tív prog ram jai, az
EQUAL Kö zös sé gi Kez de mé -

nye zés prog ram és a Ko hé zi ós
Alap pro jek tek tá mo ga tá sa i -
nak fo ga dá sá hoz kap cso ló dó
pénz ügyi le bo nyo lí tá si, szám -
vi te li és el len õr zé si rend sze -
rek ki ala kí tá sá ról  szóló
360/2004. (XII. 26.) Korm.
ren de let 58.  §-a alap ján a Kör -
nye zet vé de lem és Inf ra struk -
tú ra Ope ra tív Prog ram
438/2001/EK Bi zott sá gi ren -
de let 10. cik ke sze rin ti min ta -
vé te les el len õr zé se.

Az ellen õr zés cél ja: Annak meg ál la pí tá sa, hogy az
ellen õr zés tár gyát ké pe zõ pro -
jekt ke re té ben az ellen õr zés
idõ pont já ig tör tént ki fi ze té sek 
sza bály sze rû ek vol tak-e, to -
váb bá a pro jekt vég re haj tá sa
meg fe lelt-e a vo nat ko zó jog -
sza bá lyok ban, bel sõ el já rás -
ren dek ben és a tá mo ga tá si
szer zõ dés ben elõ ír tak nak,
illetve az el len õr zé si nyom -
vonalnak.

El len õri zen dõ idõ szak: 2004. ja nu ár 1.–2006. ok tó -
ber 31.

Az ellen õr zés tí pu sa: Sza bály sze rû sé gi és pénz ügyi
ellen õr zés

Az ellen õr zés mód sze re: Adat be ké ré sen ala pu ló elem -
zés és hely szí ni ellen õr zés

Az ellen õr zés üte me zé se: 2006. II. fél év
El len õr zött szer ve zet: Gaz da sá gi és Köz le ke dé si

 Minisztérium (Kör nye zet vé -
de lem és Inf ra struk tú ra Ope -
ra tív Prog ram Irá nyí tó Ha tó -
ság)
Pénz ügy mi nisz té rium (Ki fi ze -
tõ Ha tó ság, Ma gyar Ál lam -
kincs tár) 
köz re mû kö dõ szer ve ze tek
kedvezménye zettek

5. A Re gi o ná lis Fej lesz té si Ope ra tív Prog ram
438/2001/EK Bi zott sá gi ren de let 10. cik ke sze rin ti min ta -
vé te les el len õr zé se

Az ellen õr zés tár gya: A Nem ze ti Fej lesz té si Terv
ope ra tív prog ram jai, az
EQUAL Kö zös sé gi Kez de mé -
nye zés prog ram és a Ko hé zi ós
Alap pro jek tek tá mo ga tá sa i -
nak fo ga dá sá hoz kap cso ló dó
pénz ügyi le bonyo lí tá si, szám -
vi te li és el len õr zé si rend sze -
rek ki ala kí tá sá ról  szóló
360/2004. (XII. 26.) Korm.
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ren de let 58.  §-a alap ján a
 Regionális Fej lesz té si Ope ra -
tív Prog ram 438/2001/EK
 Bizottsági ren de let 10. cik ke
sze rin ti min ta vé te les ellen -
õrzése.

Az ellen õr zés cél ja: Annak meg ál la pí tá sa, hogy az
ellen õr zés tár gyát ké pe zõ pro -
jekt ke re té ben az ellen õr zés
idõ pont já ig tör tént ki fi ze té sek 
sza bály sze rû ek vol tak-e, to -
váb bá a pro jekt vég re haj tá sa
meg fe lelt-e a vo nat ko zó jog -
sza bá lyok ban, bel sõ el já rás -
ren dek ben és a tá mo ga tá si
szer zõ dés ben elõ ír tak nak,
illetve az el len õr zé si nyom -
vonalnak.

El len õri zen dõ idõ szak: 2004. ja nu ár 1.–2006. ok tó -
ber 31.

Az ellen õr zés tí pu sa: Sza bály sze rû sé gi és pénz ügyi
ellen õr zés

Az ellen õr zés mód sze re: Adat be ké ré sen ala pu ló elem -
zés és hely szí ni ellen õr zés

Az ellen õr zés üte me zé se: 2006. II. fél év
El len õr zött szer ve zet: Or szá gos Te rü let fej lesz té si

Hi va tal (Re gi o ná lis Fej lesz té -
si Ope ra tív Prog ram Irá nyí tó
Ha tó ság)
Pénz ügy mi nisz té rium (Ki fi ze -
tõ Ha tó ság,  Magyar Ál lam -
kincs tár) 
köz re mû kö dõ szer ve ze tek
ked vez mé nye zet tek

6. A 2001/HU/16/P/PE/008 szá mú, Du na–Ti sza közi
nagy tér ség re gi o ná lis te le pü lé si szi lárd hul la dék-gaz dál ko -
dá si rend szer e tár gyú Ko hé zi ós Alap pro jekt
1386/2002/EK Bi zott sá gi ren de let 9. cik ke sze rin ti min ta -
vé te les el len õr zé se

Az ellen õr zés tár gya: A Nem ze ti Fej lesz té si Terv
ope ra tív prog ram jai, az
EQUAL Kö zös sé gi Kez de mé -
nye zés prog ram és a Ko hé zi ós
Alap pro jek tek tá mo ga tá sa i -
nak fo ga dá sá hoz kap cso ló dó
pénz ügyi le bo nyo lí tá si, szám -
vi te li és el len õr zé si rend sze -
rek ki ala kí tá sá ról  szóló
360/2004. (XII. 26.) Korm.
ren de let 58.  §-a alap ján a
2001/HU/16/P/PE/008 szá mú, 
Du na–Ti sza közi nagy tér ség
re gi o ná lis te le pü lé si szi lárd -
hul la dék-gaz dál ko dá si rend -
szer e tár gyú Ko hé zi ós Alap

pro jekt 1386/2002/EK Bi zott -
sá gi ren de let 9. cik ke sze rin ti
min ta vé te les el len õr zé se.

Az ellen õr zés cél ja: Annak meg ál la pí tá sa, hogy a
vizs gált pro jekt elõ ké szí té se
és vég re haj tá sa so rán be tar tot -
ták-e az EU-s és ha zai jog sza -
bá lyo kat, a bel sõ el já rás ren di
sza bá lyo kat, a pro jekt vég re -
haj tá sa so rán meg fele lõen mû -
köd nek-e az irá nyí tá si, pénz -
ügyi le bo nyo lí tá si, el len õr zé si 
rend sze rek.

El len õri zen dõ idõ szak: 2001. de cem ber 13.–2006. ok -
tó ber 31.

Az ellen õr zés tí pu sa: Sza bály sze rû sé gi és pénz ügyi
ellen õr zés

Az ellen õr zés mód sze re: Adat be ké ré sen ala pu ló elem -
zés és hely szí ni ellen õr zés

Az ellen õr zés üte me zé se: 2006. II. fél év

El len õr zött szer ve zet: Nem ze ti Fej lesz té si Hi va tal
(Ko hé zi ós Alap Irá nyí tó Ha tó -
ság) 
Pénz ügy mi nisz té rium (Ki fi ze -
tõ Ha tó ság, Ma gyar Ál lam -
kincs tár) 
Kör nye zet vé del mi és Víz ügyi
Mi nisz té rium (köz re mû kö dõ
szer ve zet) 
vég sõ ked vez mé nye zett(ek)

7. A 2001/HU/16/P/PE/009 szá mú, Pécs vá ros csa tor -
na há ló za tá nak bõ ví té se és a Pécs kör nyé ki sé rü lé keny víz -
kész le tek vé del me tár gyú Ko hé zi ós Alap pro jekt
1386/2002/EK Bi zott sá gi ren de let 9. cik ke sze rin ti min ta -
vé te les el len õr zé se

Az ellen õr zés tár gya: A Nem ze ti Fej lesz té si Terv
ope ra tív prog ram jai, az
EQUAL Kö zös sé gi Kez de mé -
nye zés prog ram és a Ko hé zi ós
Alap pro jek tek tá mo ga tá sa i -
nak fo ga dá sá hoz kap cso ló dó
pénz ügyi le bo nyo lí tá si, szám -
vi te li és el len õr zé si rend sze -
rek ki ala kí tá sá ról  szóló
360/2004. (XII. 26.) Korm.
ren de let 58.  §-a alap ján a
2001/HU/16/P/PE/009 szá mú, 
Pécs vá ros csa tor na há ló za tá -
nak bõ ví té se és a Pécs kör nyé -
ki sé rü lé keny víz kész le tek vé -
del me tár gyú Ko hé zi ós Alap
pro jekt 1386/2002/EK Bizott -
sági ren de let 9. cik ke sze rin ti
min ta vé te les el len õr zé se.
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Az ellen õr zés cél ja: Annak meg ál la pí tá sa, hogy a
vizs gált pro jekt elõ ké szí té se
és vég re haj tá sa so rán be tar tot -
ták-e az EU-s és ha zai jog sza -
bá lyo kat, a bel sõ el já rás ren di
sza bá lyo kat, a pro jekt vég re -
haj tá sa so rán meg fele lõen mû -
köd nek-e az irá nyí tá si, pénz -
ügyi le bo nyo lí tá si, el len õr zé si 
rend sze rek.

El len õri zen dõ idõ szak: 2001. de cem ber 13.–2006. jú -
ni us 30.

Az ellen õr zés tí pu sa: Sza bály sze rû sé gi és pénz ügyi
ellen õr zés

Az ellen õr zés mód sze re: Adat be ké ré sen ala pu ló elem -
zés és hely szí ni ellen õr zés

Az ellen õr zés üte me zé se: 2006. év fo lya ma tos
El len õr zött szer ve zet: Nem ze ti Fej lesz té si Hi va tal

(Ko hé zi ós Alap Irá nyí tó Ha tó -
ság) 
Pénz ügy mi nisz té rium (Ki fi ze -
tõ Ha tó ság, Ma gyar Ál lam -
kincs tár) 
Kör nye zet vé del mi és Víz ügyi
Mi nisz té rium (köz re mû kö dõ
szer ve zet) 
vég sõ ked vez mé nye zett(ek)

8. A 2004/HU/16/C/PT/002 szá mú, M0-ás kör gyû rû
ke le ti szek tor I. fá zi sa tár gyú Ko hé zi ós Alap pro jekt
1386/2002/EK Bi zott sá gi ren de let 9. cik ke sze rin ti min ta -
vé te les el len õr zé se

Az ellen õr zés tár gya: A Nem ze ti Fej lesz té si Terv
ope ra tív prog ram jai, az
EQUAL Kö zös sé gi Kez de mé -
nye zés prog ram és a Ko hé zi ós
Alap pro jek tek tá mo ga tá sa i -
nak fo ga dá sá hoz kap cso ló dó
pénz ügyi le bo nyo lí tá si, szám -
vi te li és el len õr zé si rend sze -
rek ki ala kí tá sá ról  szóló
360/2004. (XII. 26.) Korm.
ren de let 58.  §-a alap ján a
2004/HU/16/C/PT/002 szá -
mú, M0-ás kör gyû rû ke le ti
szek tor I. fá zi sa tár gyú Ko hé -
zi ós Alap pro jekt
1386/2002/EK Bi zott sá gi ren -
de let 9. cik ke sze rin ti min ta -
vé te les el len õr zé se.

Az ellen õr zés cél ja: Annak meg ál la pí tá sa, hogy a
vizs gált pro jekt elõ ké szí té se
és vég re haj tá sa so rán be tar tot -
ták-e az EU-s és ha zai jog sza -
bá lyo kat, a bel sõ el já rás ren di

sza bá lyo kat, a pro jekt vég re -
haj tá sa so rán meg fele lõen mû -
köd nek-e az irá nyí tá si, pénz -
ügyi le bo nyo lí tá si, el len õr zé si 
rend sze rek.

El len õri zen dõ idõ szak: 2004. jú li us 6.–2006. ok tó -
ber 31.

Az ellen õr zés tí pu sa: Sza bály sze rû sé gi és pénz ügyi
ellen õr zés

Az ellen õr zés mód sze re: Adat be ké ré sen ala pu ló elem -
zés és hely szí ni ellen õr zés

Az ellen õr zés üte me zé se: 2006. II. fél év

El len õr zött szer ve zet: Nem ze ti Fej lesz té si Hi va tal
(Ko hé zi ós Alap Irá nyí tó Ha tó -
ság) 
Pénz ügy mi nisz té rium (Ki fi ze -
tõ Ha tó ság, Ma gyar Ál lam -
kincs tár) 
Gaz da sá gi és Köz le ke dé si Mi -
nisz té rium (köz re mû kö dõ
szer ve zet)
le bo nyo lí tó tes tü let
vég sõ ked vez mé nye zett(ek)

9. A 2002/HU/16/P/PT/008 szá mú, út re ha bi li tá ci ós
prog ram II. ütem tár gyú Ko hé zi ós Alap pro jekt
1386/2002/EK Bi zott sá gi ren de let 9. cik ke sze rin ti min ta -
vé te les el len õr zé se

Az ellen õr zés tár gya: A Nem ze ti Fej lesz té si Terv
ope ra tív prog ram jai, az
EQUAL Kö zös sé gi Kez de mé -
nye zés prog ram és a Ko hé zi ós
Alap pro jek tek tá mo ga tá sa i -
nak fo ga dá sá hoz kap cso ló dó
pénz ügyi le bo nyo lí tá si, szám -
vi te li és el len õr zé si rend sze -
rek ki ala kí tá sá ról  szóló
360/2004. (XII. 26.) Korm.
ren de let 58.  §-a alap ján a
2002/HU/16/P/PT/008 szá mú, 
út re ha bi li tá ci ós prog ram
II. ütem tár gyú Ko hé zi ós Alap 
pro jekt 1386/2002/EK Bi zott -
sá gi ren de let 9. cik ke sze rin ti
min ta vé te les el len õr zé se.

Az ellen õr zés cél ja: Annak meg ál la pí tá sa, hogy a
vizs gált pro jekt elõ ké szí té se
és vég re haj tá sa so rán be tar tot -
ták-e az EU-s és ha zai jog sza -
bá lyo kat, a bel sõ el já rás ren di
sza bá lyo kat, a pro jekt vég re -
haj tá sa so rán meg fele lõen mû -
köd nek-e az irá nyí tá si, pénz -
ügyi le bo nyo lí tá si, el len õr zé si 
rend sze rek.
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El len õri zen dõ idõ szak: 2002. de cem ber 4.–2006. ok -
tó ber 31.

Az ellen õr zés tí pu sa: Sza bály sze rû sé gi és pénz ügyi
ellen õr zés

Az ellen õr zés mód sze re: Adat be ké ré sen ala pu ló elem -
zés és hely szí ni ellen õr zés

Az ellen õr zés üte me zé se: 2006. II. fél év
El len õr zött szer ve zet: Nem ze ti Fej lesz té si Hi va tal

(Ko hé zi ós Alap Irá nyí tó Ha tó -
ság) 
Pénz ügy mi nisz té rium (Ki fi ze -
tõ Ha tó ság, Ma gyar Ál lam -
kincs tár) 
Gaz da sá gi és Köz le ke dé si Mi -
nisz té rium (köz re mû kö dõ
szer ve zet) 
le bo nyo lí tó tes tü let 
vég sõ ked vez mé nye zett(ek)

10. A 2001/HU/16/P/PT/007 szá mú, Bu da pest–Ceg -
léd–Lö kös há za vas út vo nal re ha bi li tá ci ó ja II. ütem tár gyú
Ko hé zi ós Alap pro jekt 1386/2002/EK Bi zott sá gi ren de let
9. cik ke sze rin ti min ta vé te les el len õr zé se

Az ellen õr zés tár gya: A Nem ze ti Fej lesz té si Terv
ope ra tív prog ram jai, az
EQUAL Kö zös sé gi Kez de mé -
nye zés prog ram és a Ko hé zi ós
Alap pro jek tek tá mo ga tá sa i -
nak fo ga dá sá hoz kap cso ló dó
pénz ügyi le bo nyo lí tá si, szám -
vi te li és el len õr zé si rend sze -
rek ki ala kí tá sá ról  szóló
360/2004. (XII. 26.) Korm.
ren de let 58.  §-a alap ján a
2001/HU/16/P/PT/007 szá mú, 
Bu da pest–Ceg léd–Lö kös há za 
vas út vo nal re ha bi li tá ci ó ja
II. ütem tár gyú, Ko hé zi ós
Alap pro jekt 1386/2002/EK
Bi zott sá gi ren de let 9. cik ke
sze rin ti min ta vé te les el len õr -
zé se.

Az ellen õr zés cél ja: Annak meg ál la pí tá sa, hogy a
vizs gált pro jekt elõ ké szí té se
és vég re haj tá sa so rán be tar tot -
ták-e az EU-s és ha zai jog sza -
bá lyo kat, a bel sõ el já rás ren di
sza bá lyo kat, a pro jekt vég re -
haj tá sa so rán meg fele lõen mû -
köd nek-e az irá nyí tá si, pénz -
ügyi le bo nyo lí tá si, el len õr zé si 
rend sze rek.

El len õri zen dõ idõ szak: 2002. no vem ber 25.–2006.
már ci us 31.

Az ellen õr zés tí pu sa: Sza bály sze rû sé gi és pénz ügyi
ellen õr zés

Az ellen õr zés mód sze re: Adat be ké ré sen ala pu ló elem -
zés és hely szí ni ellen õr zés

Az ellen õr zés üte me zé se: 2006. I. fél év
El len õr zött szer ve zet: Nem ze ti Fej lesz té si Hi va tal

(Ko hé zi ós Alap Irá nyí tó Ha tó -
ság) 
Pénz ügy mi nisz té rium (Ki fi ze -
tõ Ha tó ság, Ma gyar Ál lam -
kincs tár) 
Gaz da sá gi és Köz le ke dé si Mi -
nisz té rium (köz re mû kö dõ
szer ve zet) 
lebo nyo lí tó tes tü let
vég sõ ked vez mé nye zett

11. A 2001/HU/16/P/PE/010 szá mú, Sa jó–Bód va völ -
gyi te le pü lé sek re gi o ná lis te le pü lé si szi lárd hul la dék-ke ze -
lé si rend szer e tár gyú Ko hé zi ós Alap pro jekt
1386/2002/EK Bi zott sá gi ren de let 9. cik ke sze rin ti min ta -
vé te les ellen õrzése

Az ellen õr zés tár gya: A Nem ze ti Fej lesz té si Terv
ope ra tív prog ram jai, az
EQUAL Kö zös sé gi Kez de mé -
nye zés prog ram és a Ko hé zi ós
Alap pro jek tek tá mo ga tá sa i -
nak fo ga dá sá hoz kap cso ló dó
pénz ügyi le bo nyo lí tá si, szám -
vi te li és el len õr zé si rend sze -
rek ki ala kí tá sá ról  szóló
360/2004. (XII. 26.) Korm.
ren de let 58.  §-a alap ján a
2001/HU/16/P/PE/010 szá mú, 
Sa jó–Bód va völ gyi te le pü lé -
sek re gi o ná lis te le pü lé si szi -
lárd hul la dék-ke ze lé si rend -
szer e tár gyú Ko hé zi ós Alap
pro jekt 1386/2002/EK Bi zott -
sá gi ren de let 9. cik ke sze rin ti
min ta vé te les el len õr zé se.

Az ellen õr zés cél ja: Annak meg ál la pí tá sa, hogy a
vizs gált pro jekt elõ ké szí té se
és vég re haj tá sa so rán be tar tot -
ták-e az EU-s és ha zai jog sza -
bá lyo kat, a bel sõ el já rás ren di
sza bá lyo kat, a pro jekt vég re -
haj tá sa so rán meg fele lõen mû -
köd nek-e az irá nyí tá si, pénz -
ügyi le bo nyo lí tá si, el len õr zé si 
rend sze rek.

El len õri zen dõ idõ szak: 2001. de cem ber 17.–2006.
már ci us 31.

Az ellen õr zés tí pu sa: Sza bály sze rû sé gi és pénz ügyi
ellen õr zés

Az ellen õr zés mód sze re: Adat be ké ré sen ala pu ló elem -
zés és hely szí ni ellen õr zés

Az ellen õr zés üte me zé se: 2006. I. fél év
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El len õr zött szer ve zet: Nem ze ti Fej lesz té si Hi va tal
(Ko hé zi ós Alap Irá nyí tó Ha tó -
ság) 
Pénz ügy mi nisz té rium (Ki fi ze -
tõ Ha tó ság, Ma gyar Ál lam -
kincs tár) 
Kör nye zet vé del mi és Víz ügyi
Mi nisz té rium (köz re mû kö dõ
szer ve zet) 
vég sõ ked vez mé nye zett(ek)

12. A 2000/HU/16/P/PE/006 szá mú, a hul la dék gaz dál -
ko dá si rend szer fej lesz té se a Ti sza-tó te rü le tén tár gyú Ko -
hé zi ós Alap pro jekt 1386/2002/EK Bi zott sá gi ren de let
9. cik ke sze rin ti min ta vé te les el len õr zé se

Az ellen õr zés tár gya: A Nem ze ti Fej lesz té si Terv
ope ra tív prog ram jai, az
EQUAL Kö zös sé gi Kez de mé -
nye zés prog ram és a Ko hé zi ós
Alap pro jek tek tá mo ga tá sa i -
nak fo ga dá sá hoz kap cso ló dó
pénz ügyi le bo nyo lí tá si, szám -
vi te li és el len õr zé si rend sze -
rek ki ala kí tá sá ról  szóló
360/2004. (XII. 26.) Korm.
ren de let 58.  §-a alap ján a
2000/HU/16/P/PE/006 szá mú, 
a hul la dék gaz dál ko dá si rend -
szer fej lesz té se a Ti sza-tó te -
rü le tén tár gyú Ko hé zi ós Alap
pro jekt 1386/2002/EK Bi zott -
sá gi ren de let 9. cik ke sze rin ti
min ta vé te les el len õr zé se.

Az ellen õr zés cél ja: Annak meg ál la pí tá sa, hogy a
vizs gált pro jekt elõ ké szí té se
és vég re haj tá sa so rán be tar tot -
ták-e az EU-s és ha zai jog sza -
bá lyo kat, a bel sõ el já rás ren di
sza bá lyo kat, a pro jekt vég re -
haj tá sa so rán meg fele lõen mû -
köd nek-e az irá nyí tá si, pénz -
ügyi le bo nyo lí tá si, el len õr zé si 
rend sze rek.

El len õri zen dõ idõ szak: 2001. de cem ber 17.–2006.
már ci us 31.

Az ellen õr zés tí pu sa: Sza bály sze rû sé gi és pénz ügyi
ellen õr zés

Az ellen õr zés mód sze re: Adat be ké ré sen ala pu ló elem -
zés és hely szí ni ellen õr zés

Az ellen õr zés üte me zé se: 2006. I. fél év
El len õr zött szer ve zet: Nem ze ti Fej lesz té si Hi va tal

(Ko hé zi ós Alap Irá nyí tó Ha tó -
ság) 
Pénz ügy mi nisz té rium (Ki fi ze -
tõ Ha tó ság, Ma gyar Ál lam -
kincs tár) 

Környezet védelmi és Víz ügyi
Mi nisz té rium (köz re mû kö dõ
szer ve zet) 
vég sõ ked vez mé nye zett(ek)

13. A 2001/HU/16/P/PE/011 szá mú, Sop ron ré gió csa -
tor ná zá sa és szenny víz tisz tí tá sa tár gyú Ko hé zi ós Alap
pro jekt 1386/2002/EK Bi zott sá gi ren de let 9. cik ke sze rin ti 
min ta vé te les el len õr zé se

Az ellen õr zés tár gya: A Nem ze ti Fej lesz té si Terv
ope ra tív prog ram jai, az
EQUAL Kö zös sé gi Kez de mé -
nye zés prog ram és a Ko hé zi ós
Alap pro jek tek tá mo ga tá sa i -
nak fo ga dá sá hoz kap cso ló dó
pénz ügyi le bo nyo lí tá si, szám -
vi te li és el len õr zé si rend sze -
rek ki ala kí tá sá ról  szóló
360/2004. (XII. 26.) Korm.
ren de let 58.  §-a alap ján a
2001/HU/16/P/PE/011 szá mú, 
Sop ron ré gió csa tor ná zá sa és
szenny víz tisz tí tá sa tár gyú
 Kohéziós Alap pro jekt
1386/2002/EK Bi zott sá gi ren -
de let 9. cik ke sze rin ti min ta -
vé te les el len õr zé se.

Az ellen õr zés cél ja: Annak meg ál la pí tá sa, hogy a
vizs gált pro jekt elõ ké szí té se
és vég re haj tá sa so rán be tar tot -
ták-e az EU-s és ha zai jog sza -
bá lyo kat, a bel sõ el já rás ren di
sza bá lyo kat, a pro jekt vég re -
haj tá sa so rán meg fele lõen mû -
köd nek-e az irá nyí tá si, pénz -
ügyi le bo nyo lí tá si, el len õr zé si 
rend sze rek.

El len õri zen dõ idõ szak: 2001. de cem ber 15.–2006. jú -
li us 31.

Az ellen õr zés tí pu sa: Sza bály sze rû sé gi és pénz ügyi
ellen õr zés

Az ellen õr zés mód sze re: Adat be ké ré sen ala pu ló elem -
zés és hely szí ni ellen õr zés

Az ellen õr zés üte me zé se: 2006. II. fél év

El len õr zött szer ve zet: Nem ze ti Fej lesz té si Hi va tal
(Ko hé zi ós Alap Irá nyí tó Ha tó -
ság) 
Pénz ügy mi nisz té rium (Ki fi ze -
tõ Ha tó ság, Ma gyar Ál lam -
kincs tár) 
Kör nye zet vé del mi és Víz ügyi
Mi nisz té rium (köz re mû kö dõ
szer ve zet) 
vég sõ ked vez mé nye zett(ek)
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14. A 2001/HU/16/P/PA/009 szá mú, Tech ni kai se gít -
ség nyúj tás a 2002. évi ISPA pro jek tek elõ ké szí té sé hez tár -
gyú Ko hé zi ós Alap pro jekt 1386/2002/EK Bi zott sá gi ren -
de let 13. cik ke sze rin ti el len õr zé se

Az ellen õr zés tár gya: A Nem ze ti Fej lesz té si Terv
ope ra tív prog ram jai, az
EQUAL Kö zös sé gi Kez de mé -
nye zés prog ram és a Ko hé zi ós
Alap pro jek tek tá mo ga tá sa i -
nak fo ga dá sá hoz kap cso ló dó
pénz ügyi le bo nyo lí tá si, szám -
vi te li és el len õr zé si rend sze -
rek ki ala kí tá sá ról  szóló
360/2004. (XII. 26.) Korm.
ren de let 64.  §-a alap ján a
2001/HU/16/P/PA/009 szá -
mú, Tech ni kai se gít ség nyúj tás 
a 2002. évi ISPA pro jek tek
elõ ké szí té sé hez tár gyú  Ko -
héziós Alap pro jekt
1386/2002/EK Bi zott sá gi ren -
de let 13. cik ke sze rin ti zá ró -
nyi lat ko zat ki adá sa.

Az ellen õr zés cél ja: Annak meg ál la pí tá sa, hogy a
vizs gált pro jekt elõ ké szí té se
és vég re haj tá sa so rán be tar tot -
ták-e az EU-s és ha zai jog sza -
bá lyo kat, a bel sõ el já rás ren di
sza bá lyo kat, a pro jekt vég re -
haj tá sa so rán meg fele lõen mû -
köd nek-e az irá nyí tá si, pénz -
ügyi le bo nyo lí tá si, el len õr zé si 
rend sze rek.

El len õri zen dõ idõ szak: 2001. de cem ber 13.–2006. jú -
li us 31.

Az ellen õr zés tí pu sa: Sza bály sze rû sé gi és pénz ügyi
ellen õr zés

Az ellen õr zés mód sze re: Adat be ké ré sen ala pu ló elem -
zés és hely szí ni ellen õr zés

Az ellen õr zés üte me zé se: 2006. év fo lya ma tos
El len õr zött szer ve zet: Nem ze ti Fej lesz té si Hi va tal

(Ko hé zi ós Alap Irá nyí tó Ha tó -
ság) 
Pénz ügy mi nisz té rium (Ki fi ze -
tõ Ha tó ság, Ma gyar Ál lam -
kincs tár) 
Kör nye zet vé del mi és Víz ügyi
Mi nisz té rium (köz re mû kö dõ
szer ve zet) 
vég sõ ked vez mé nye zett(ek)

15. A 2000/HU/16/P/PA/001 szá mú, Bu da pes ti
Szenny víz tisz tí tó Te lep és Gyûj tõ rend sze re és a Köz pon ti
Szenny víz tisz tí tó Te lep tár gyú Ko hé zi ós Alap pro jekt
1386/2002/EK Bi zott sá gi ren de let 13. cik ke sze rin ti el len -
õr zé se

Az ellen õr zés tár gya: A Nem ze ti Fej lesz té si Terv
ope ra tív prog ram jai, az
EQUAL Kö zös sé gi Kez de mé -
nye zés prog ram és a Ko hé zi ós
Alap pro jek tek tá mo ga tá sa i -
nak fo ga dá sá hoz kap cso ló dó
pénz ügyi le bo nyo lí tá si, szám -
vi te li és el len õr zé si rend sze -
rek ki ala kí tá sá ról  szóló
360/2004. (XII. 26.) Korm.
ren de let 64.  §-a alap ján a
2000/HU/16/P/PA/001 szá -
mú, Bu da pes ti Szenny víz tisz -
tí tó Te lep és Gyûj tõ rend sze re
és a Köz pon ti Szenny víz tisz tí -
tó Te lep tár gyú Ko hé zi ós Alap 
pro jekt 1386/2002/EK Bi zott -
sá gi ren de let 13. cik ke sze rin ti 
zá ró nyi lat ko zat ki adá sa.

Az ellen õr zés cél ja: Annak meg ál la pí tá sa, hogy a
vizs gált pro jekt elõ ké szí té se
és vég re haj tá sa so rán be tar tot -
ták-e az EU-s és ha zai jog sza -
bá lyo kat, a bel sõ el já rás ren di
sza bá lyo kat, a pro jekt vég re -
haj tá sa so rán meg fele lõen mû -
köd nek-e az irá nyí tá si, pénz -
ügyi le bo nyo lí tá si, el len õr zé si 
rend sze rek.

El len õri zen dõ idõ szak: 2000. de cem ber 22.–2006.
már ci us 31.

Az ellen õr zés tí pu sa: Sza bály sze rû sé gi és pénz ügyi
ellen õr zés

Az ellen õr zés mód sze re: Adat be ké ré sen ala pu ló elem -
zés és hely szí ni ellen õr zés

Az ellen õr zés üte me zé se: 2006. I. fél év
El len õr zött szer ve zet: Nem ze ti Fej lesz té si Hi va tal

(Ko hé zi ós Alap Irá nyí tó Ha tó -
ság) 
Pénz ügy mi nisz té rium (Ki fi ze -
tõ Ha tó ság, Ma gyar Ál lam -
kincs tár) 
Kör nye zet vé del mi és Víz ügyi
Mi nisz té rium (köz re mû kö dõ
szer ve zet) 
vég sõ ked vez mé nye zett(ek)

16. Az EQUAL Kö zös sé gi Kez de mé nye zés 438/2001.
EK Bi zott sá gi ren de let 10. cik ke sze rin ti min ta vé te les el -
len õr zé se

Az ellen õr zés tár gya: A Nem ze ti Fej lesz té si Terv
ope ra tív prog ram jai, az
EQUAL Kö zös sé gi Kez de mé -
nye zés prog ram és a Ko hé zi ós
Alap pro jek tek tá mo ga tá sa i -
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nak fo ga dá sá hoz kap cso ló dó
pénz ügyi le bo nyo lí tá si, szám -
vi te li és el len õr zé si rend sze -
rek ki ala kí tá sá ról  szóló
360/2004. (XII. 26.) Korm.
ren de let 58.  §-a alap ján az
EQUAL Kö zös sé gi Kez de mé -
nye zés 438/2001. EK Bi zott -
sá gi ren de let 10. cik ke sze rin ti 
min ta vé te les el len õr zé se.

Az ellen õr zés cél ja: Annak meg ál la pí tá sa, hogy az
ellen õr zés tár gyát ké pe zõ pro -
jekt ke re té ben az ellen õr zés
idõ pont já ig tör tént ki fi ze té sek 
sza bály sze rû ek vol tak-e, to -
váb bá a pro jekt vég re haj tá sa
meg fe lelt-e a vo nat ko zó jog -
sza bá lyok ban, bel sõ el já rás -
ren dek ben és a tá mo ga tá si
szer zõ dés ben elõ ír tak nak,
illetve az el len õr zé si nyom vo -
nal nak.

El len õri zen dõ idõ szak: 2004. ja nu ár 1.–2006. ok tó -
ber 31.

Az ellen õr zés tí pu sa: Sza bály sze rû sé gi és pénz ügyi
ellen õr zés

Az ellen õr zés mód sze re: Adat be ké ré sen ala pu ló elem -
zés és hely szí ni ellen õr zés

Az ellen õr zés üte me zé se: 2006. II. fél év
El len õr zött szer ve zet: Fog lal koz ta tás po li ti kai és

Mun ka ügyi Mi nisz té rium
(EQUAL Prog ram Irá nyí tó
Ha tó ság) 
Pénz ügy mi nisz té rium (Ki fi ze -
tõ Ha tó ság, Ma gyar Ál lam -
kincs tár) 
köz re mû kö dõ szer ve ze tek
ked vez mé nye zett(ek)

17. A Schen gen Alap pro jekt ellen õr zés

Az ellen õr zés tár gya: A Schen gen Alap fel hasz ná lá -
sá nak pénz ügyi ter ve zé si, le -
bo nyo lí tá si és el len õr zé si
rend jé nek ki ala kí tá sá ról  szóló
179/2004. (V. 26.) Korm. ren -
de let 39.  §-a alap ján, koc ká -
zat elem zés sel és min ta vé tel lel 
ki vá lasz tott Schen gen Alap
pro jekt el len õr zé se.

Az ellen õr zés cél ja: Annak meg ál la pí tá sa, hogy az
ellen õr zés tár gyát ké pe zõ pro -
jekt ke re té ben az ellen õr zés
idõ pont já ig tör tént ki fi ze té sek 
sza bály sze rû ek vol tak-e, to -
váb bá a pro jekt vég re haj tá sa
meg fe lelt-e a vo nat ko zó jog -

sza bá lyok ban, bel sõ el já rás -
ren dek ben és a tá mo ga tá si
szer zõ dés ben elõ ír tak nak,
illetve az el len õr zé si nyom vo -
nal nak.

El len õri zen dõ idõ szak: 2005. ja nu ár 1.–2006. ok tó -
ber 31.

Az ellen õr zés tí pu sa: Sza bály sze rû sé gi és pénz ügyi
ellen õr zés

Az ellen õr zés mód sze re: Adat be ké ré sen ala pu ló elem -
zés és hely szí ni ellen õr zés

Az ellen õr zés üte me zé se: 2006. II. fél év

El len õr zött szer ve zet: Bel ügy mi nisz té ri um 
Gazda sági és Köz le ke dé si Mi -
nisz té rium 
Nem ze ti Fej lesz té si  Hivatal
(Fe le lõs Ha tó ság) 
Köz pon ti Pénz ügyi és Szer zõ -
dés kö tõ Egy ség 
Ma gyar Ál lam kincs tár 
Vám- és Pénz ügy õr ség Or szá -
gos Parancsnok sága 
szak mai köz re mû kö dõ szer ve -
ze tek 
ked vez mé nye zett(ek)

18. A 2004/016-689.05.02 szá mú, a vas úti te vé keny ség
és a gör dü lõ ál lo mány-ke ze lés ha té kony sá gá nak nö ve lé se
tár gyú Át me ne ti Tá mo ga tás pro jekt el len õr zé se

Az ellen õr zés tár gya: A Kor mány za ti El len õr zé si
Hi va tal ról  szóló 70/2004.
(IV. 15.) Korm. ren de let 3.  §-a 
(1) be kez dé sé nek g) pont ja
alap ján koc ká zat elem zés sel és 
min ta vé tel lel ki vá lasz tott, Át -
me ne ti Tá mo ga tás ból fi nan -
szí ro zott 2004/016-689.05.02
szá mú, a vas úti te vé keny ség
és a gör dü lõ ál lo mány-ke ze lés
ha té kony sá gá nak nö ve lé se
tár gyú pro jekt el len õr zé se.

Az ellen õr zés cél ja: Annak meg ál la pí tá sa, hogy az
ellen õr zés tár gyát ké pe zõ pro -
jekt ke re té ben az ellen õr zés
idõ pont já ig tör tént ki fi ze té sek 
sza bály sze rû ek vol tak-e, to -
váb bá a pro jekt vég re haj tá sa
meg fe lelt-e a vo nat ko zó jog -
sza bá lyok ban, bel sõ el já rás -
ren dek ben és a tá mo ga tá si
szer zõ dés ben elõ ír tak nak,
illetve az el len õr zé si nyom -
vonalnak.

El len õri zen dõ idõ szak: 2004. ja nu ár 1.–2006. ok tó -
ber 31.
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Az ellen õr zés tí pu sa: Sza bály sze rû sé gi és pénz ügyi
ellen õr zés

Az ellen õr zés mód sze re: Adat be ké ré sen ala pu ló elem -
zés és hely szí ni ellen õr zés

Az ellen õr zés üte me zé se: 2006. II. fél év
El len õr zött szer ve zet: Nem ze ti Fej lesz té si Hi va tal

(Köz pon ti Pénz ügyi és Szer -
zõ dés kö tõ Egy ség – vég re haj -
tó szer ve zet) 
Nem ze ti Ko or di ná tor 
Pénz ügy mi nisz té rium (Nem -
ze ti Programengedé lyezõ Iro -
da, Ma gyar Ál lam kincs tár) 
vég sõ ked vez mé nye zett(ek)

19. A le zá rult PHARE prog ra mok vizs gá la ta

Az ellen õr zés tár gya: A Kor mány za ti El len õr zé si
Hi va tal ról  szóló 70/2004.
(IV. 15.) Korm. ren de let 3.  §-a 
(1) be kez dé sé nek g) pont ja
alap ján a le zá rult PHARE pro -
jekt(ek) át fo gó el len õr zé se.

Az ellen õr zés cél ja: Annak meg ál la pí tá sa, hogy az
ellen õr zés tár gyát ké pe zõ
PHARE prog ra mok, illetve
azok pro jekt je i nek vég re haj tá -
sa, valamint a prog ra mok ke -
re té ben tör tént ki fi ze té sek sza -
bály sze rû ek vol tak-e, a vég re -
haj tás meg fe lelt-e a vo nat ko zó 
jog sza bá lyok ban, bel sõ el já -
rás ren dek ben és a pénz ügyi
meg ál la po dás ban elõ ír tak nak.

El len õri zen dõ idõ szak: 2000. ja nu ár 1.–2006. ok tó -
ber 31.

Az ellen õr zés tí pu sa: Sza bály sze rû sé gi és pénz ügyi
ellen õr zés

Az ellen õr zés mód sze re: Adat be ké ré sen ala pu ló elem -
zés és szük ség sze rin ti hely -
szí ni ellen õr zés

Az ellen õr zés üte me zé se: 2006. év fo lya ma tos
El len õr zött szer ve zet: Nem ze ti Fej lesz té si Hi va tal

(Köz pon ti Pénz ügyi és Szer -
zõ dés kö tõ Egy ség) 
Pénz ügy mi nisz té rium (Nem -
ze ti Prog ram en ge dé lye zõ
 Iroda,  Magyar Ál lam kincs tár) 
PHARE prog ra mok szak mai
vég re haj tá sá ért fe le lõs mi -
nisz té riu mok (illet ve azok
jog utó dai) 
vég re haj tó szer ve ze tek
vég sõ ked vez mé nye zett(ek)

20. A köz pon ti költ ség ve té si szer vek és a mû sor szol gál -
ta tók 2005. évi lét szám csök ken té sé hez biz to sí tott költ ség -

ve té si tá mo ga tás jog sze rû igény be vé te lé nek és a lét szám -
csök ken tés vég re haj tá sá nak el len õr zé se

Az ellen õr zés tár gya: A köz pon ti költ ség ve té si szer -
vek és a köz szol gá la ti mû sor -
szol gál ta tók lét szám csök ken -
té sé nek költ ség ve té si tá mo ga -
tá sa igény be vé te lé nek és el -
szá mo lá sá nak el len õr zé se.

Az ellen õr zés cél ja: Annak meg ál la pí tá sa, hogy a
tá mo ga tást igény lõk ele get
tet tek-e a köz pon ti költ ség ve -
té si szer vek nél 2005. év ben
meg va ló su ló lét szám csök ken -
té sek fi nan szí ro zá sá ról  szóló
29/2005. (II. 15.) Korm. ren -
de let ben, a köz szol gá la ti mû -
sor szol gál ta tók lét szám csök -
ken té sé nek költ ség ve té si tá -
mo ga tá sá ról  szóló 1047/2005. 
(V. 19.) Korm. ha tá ro zat ban,
illetve a Ma gyar Te le ví zió Rt., 
valamint a Duna Te le ví zió Rt.
lét szám csök ken té sé vel kap -
cso la tos egy sze ri sze mé lyi ki -
adá sok költ ség ve té si tá mo ga -
tá sá ról  szóló 2276/2005.
(XII. 9.) Korm. ha tá ro zat ban
fog lalt kö te le zett sé ge ik nek.

El len õri zen dõ idõ szak: 2005. év
Az ellen õr zés tí pu sa: Sza bály sze rû sé gi és pénz ügyi

ellen õr zés
Az ellen õr zés mód sze re: Adat be ké ré sen ala pu ló elem -

zés és szük ség sze rin ti hely -
szí ni ellen õr zés

Az ellen õr zés üte me zé se: 2006. I. fél év
El len õr zött szer ve zet: Pénz ügy mi nisz té rium

köz szol gá la ti mûsorszolgál -
tatók
köz pon ti költ ség ve té si  szervek

21. Az in teg rált üdül te té si rend szer el len õr zé se a köz -
pon ti köz igaz ga tás in teg rált üdül te té si rend sze ré rõl  szóló
2128/2005. (VI. 24.) Korm. ha tá ro zat 7. pont ja alap ján

Az ellen õr zés tár gya: A köz pon ti köz igaz ga tás in -
teg rált üdül te té si rend sze ré -
nek el len õr zé se.

Az ellen õr zés cél ja: Annak meg ál la pí tá sa, hogy az
érin tet tek ele get tet tek-e a
Köz pon ti Szol gál ta tá si Fõ -
igaz ga tó ság ról  szóló
272/2003. (XII. 24.) Korm.
ren de let, valamint a köz pon ti
köz igaz ga tás in teg rált üdül te -
té si rend sze ré rõl  szóló
2128/2005. (VI. 24.) Korm.
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ha tá ro zat ban fog lalt kö te le -
zett sé ge ik nek.

El len õri zen dõ idõ szak: 2004–2005. év
Az ellen õr zés tí pu sa: Sza bály sze rû sé gi és pénz ügyi

ellen õr zés
Az ellen õr zés mód sze re: Adat be ké ré sen ala pu ló elem -

zés és szük ség sze rin ti hely -
szí ni ellen õr zés

Az ellen õr zés üte me zé se: 2006. II. fél év
El len õr zött szer ve zet: Mi nisz ter el nö ki Hi va tal Köz -

pon ti Szol gál ta tá si Fõ igaz ga -
tó sá ga HUMÁN-JÖVÕ 2000.
Kht. igény jo go sult szerve -
zetek

22. A bu da pes ti 4-es met ró köz pon ti költ ség ve té si tá -
mo ga tá sa fel hasz ná lá sá nak el len õr zé se

Az ellen õr zés tár gya: A bu da pes ti 4-es – a Bu da pest
Ke len föl di pá lya ud var–
 Bosnyák tér kö zöt ti – met ró -
vo nal meg épí té sé nek tá mo ga -
tá sá ról  szóló 1059/2005.
(VI. 4.) Korm. ha tá ro zat
9. pont já ban elõ írt ellen õr zés
vég re haj tá sa.

Az ellen õr zés cél ja: A köz pon ti költ ség ve té si tá -
mo ga tás ter hé re tör té nõ el szá -
mo lá sok meg ala po zott sá gá -
nak és sza bály sze rû fel hasz ná -
lá sá nak el len õr zé se.

El len õri zen dõ idõ szak: 2005. II. fél év–2006. I. fél év
Az ellen õr zés tí pu sa: Sza bály sze rû sé gi és pénz ügyi

ellen õr zés
Az ellen õr zés mód sze re: Adat be ké ré sen ala pu ló elem -

zés és szük ség sze rin ti hely -
szí ni ellen õr zés

Az ellen õr zés üte me zé se: 2006. II. fél év
El len õr zött szer ve zet: Pénz ügy mi nisz té rium 

Gaz da sá gi és Köz le ke dé si Mi -
nisz té rium 
Bu da pes ti Köz le ke dé si Vál la -
lat Rt. 
Ma gyar Ál lam kincs tár 
Bu da pest Fõ vá ros Ön kor -
mány za ta 
a be ru há zás le bo nyo lí tá sá ban
közremû ködõ egyéb szer vek

23. Kö te le zett ség vál la lás sal ter helt 2005. évi elõ irány -
zat-ma rad vá nyok el len õr zé se

Az ellen õr zés tár gya: Fe je ze ti költ ség ve tés.
Az ellen õr zés cél ja: Annak meg ál la pí tá sa, hogy a

fe je ze tek ál tal kö te le zett ség -
vál la lás sal ter helt nek je len tett
2005. évi elõ irány zat-ma rad -

vá nyok össze ge tény le ge sen
kö te le zett ség vál la lás sal ter -
helt-e.

El len õri zen dõ idõ szak: 2005. év
Az ellen õr zés tí pu sa: Sza bály sze rû sé gi és pénz ügyi

ellen õr zés
Az ellen õr zés mód sze re: Adat be ké ré sen ala pu ló elem -

zés és szük ség sze rin ti hely -
szí ni ellen õr zés

Az ellen õr zés üte me zé se: 2006. I. fél év
El len õr zött szer ve zet: Va la mennyi költ ség ve té si fe -

je zet

24. A fõ tiszt vi se lõk és a köz pon ti tisz tek il let mé nyé nek
rész be ni fe de ze té ül szol gá ló több let tá mo ga tá sok igény lé si 
rend jé rõl  szóló 145/2005. (VII. 27.) Korm. ren de let ben
meg ha tá ro zott igény lé si rend vizs gá la ta

Az ellen õr zés tár gya: A fõ tiszt vi se lõk és a köz pon ti
tisz tek il let mé nyé nek rész be ni 
fe de ze té ül szol gá ló többlet -
támogatások igény lé sé nek és
el szá mo lá sá nak el len õr zé se.

Az ellen õr zés cél ja: Annak meg ál la pí tá sa, hogy az
igény lõk a fõ tiszt vi se lõk és a
köz pon ti tisz tek il let mé nyé -
nek rész be ni fe de ze té ül szol -
gá ló több let tá mo ga tá sok
igény lé si rend jé rõl  szóló
145/2005. (VII. 27.) Korm.
ren de let ben fog lalt kö te le zett -
sé ge ik nek ele get tet tek-e.

El len õri zen dõ idõ szak: 2005. év
Az ellen õr zés tí pu sa: Sza bály sze rû sé gi és pénz ügyi

ellen õr zés
Az ellen õr zés mód sze re: Adat be ké ré sen ala pu ló elem -

zés és szük ség sze rin ti hely -
szí ni ellen õr zés

Az ellen õr zés üte me zé se: 2006. I. fél év
El len õr zött szer ve zet: Pénz ügy mi nisz té rium 

köz pon ti költ ség ve té si szer -
vek

25. A köz pon ti köz igaz ga tá si szer vek nél, to váb bá azok
te rü le ti és he lyi szer ve i nél al kal ma zott ösz tön dí ja sok fog -
lal koz ta tó ja ál tal igé nyel he tõ költ ség ve té si tá mo ga tás ról
 szóló 20/2005. (II. 11.) Korm. ren de let ben fog lal tak sze -
rint igé nyel he tõ költ ség ve té si tá mo ga tás vizs gá la ta

Az ellen õr zés tár gya: A köz pon ti köz igaz ga tá si
szer vek nél, to váb bá azok te rü -
le ti és he lyi szer ve i nél al kal -
ma zott ösz tön dí ja sok fog lal -
koz ta tó ja ál tal igé nyel he tõ
költ ség ve té si tá mo ga tás
igény lé sé nek és el szá mo lá sá -
nak el len õr zé se.
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Az ellen õr zés cél ja: Annak meg ál la pí tá sa, hogy az
igény lõk ele get tet tek-e a köz -
pon ti köz igaz ga tá si szer vek -
nél, to váb bá azok te rü le ti és
he lyi szer ve i nél al kal ma zott
ösz tön dí ja sok fog lal koz ta tó ja
ál tal igé nyel he tõ költ ség ve té si 
tá mo ga tás ról  szóló 20/2005.
(II. 11.) Korm. ren de let ben
fog lalt kö te le zett sé ge ik nek.

El len õri zen dõ idõ szak: 2005. év
Az ellen õr zés tí pu sa: Sza bály sze rû sé gi és pénz ügyi

ellen õr zés
Az ellen õr zés mód sze re: Adat be ké ré sen ala pu ló elem -

zés és szük ség sze rin ti hely -
szí ni ellen õr zés

Az ellen õr zés üte me zé se: 2006. I. fél év
El len õr zött szer ve zet: Köz pon ti köz igaz ga tá si szer -

vek, valamint te rü le ti és he lyi
szer ve ik

II. RENDSZERELLENÕRZÉSEK

26. A Struk tu rá lis Ala pok in téz mény rend sze ré ben a hi -
te le sí té si és az iga zo lá si te vé keny ség 438/2001/EK Bi zott -
sá gi ren de let 10. cik ke sze rin ti rend szer vizs gá la ta

Az ellen õr zés tár gya: A Nem ze ti Fej lesz té si Terv
ope ra tív prog ram jai, az
EQUAL Kö zös sé gi Kez de mé -
nye zés prog ram és a Ko hé zi ós
Alap pro jek tek tá mo ga tá sa i -
nak fo ga dá sá hoz kap cso ló dó
pénz ügyi le bo nyo lí tá si, szám -
vi te li és el len õr zé si rend sze -
rek ki ala kí tá sá ról  szóló
360/2004. (XII. 26.) Korm.
ren de let 57.  §-a alap ján a
Struk tu rá lis Ala pok in téz -
mény rend sze ré ben a hi te le sí -
té si és az iga zo lá si te vé keny -
ség 438/2001/EK Bi zott sá gi
ren de let 10. cik ke sze rin ti
rend szer vizs gá la ta.

Az ellen õr zés cél ja: Annak meg ál la pí tá sa, hogy a
hi te le sí té si és iga zo lá si te vé -
keny sé gek sza bály sze rû en
mû köd nek-e a Struk tu rá lis
Ala pok in téz mény rend sze ré -
ben.

El len õri zen dõ idõ szak: 2004. ja nu ár 1.–2006. már -
cius 31.

Az ellen õr zés tí pu sa: Rend szer el len õr zés
Az ellen õr zés mód sze re: Adat be ké ré sen ala pu ló elem -

zés és szük ség sze rin ti hely -
szí ni ellen õr zés

Az ellen õr zés üte me zé se: 2006. I. fél év

El len õr zött szer ve zet: Nem ze ti Fej lesz té si Hi va tal
(Kö zös sé gi Tá mo ga tá si Ke ret
Irá nyí tó Ha tó ság) 
Gaz da sá gi és Köz le ke dé si Mi -
nisz té rium (Gaz da sá gi Ver -
seny ké pes ség Ope ra tív Prog -
ram Irá nyí tó Ha tó ság, Kör -
nye zet vé de lem és Inf ra struk -
tú ra Ope ra tív Prog ram Irá nyí -
tó Ha tó ság) 
Fog lal koz ta tás po li ti kai és
Mun ka ügyi Mi nisz té rium
(Hu mán erõ for rás-fej lesz té si
Ope ra tív Prog ram Irá nyí tó
Ha tó ság) 
Föld mû ve lés ügyi és Vi dék fej -
lesz té si Mi nisz té rium (Ag rár-
és Vi dék fej lesz té si Ope ra tív
Prog ram Irá nyí tó Ha tó ság)
Or szá gos Te rü let fej lesz té si
Hi va tal (Re gi o ná lis Fejlesz -
tési Ope ra tív Prog ram Irá nyí tó 
Ha tó ság) 
Pénzügy minisztérium (Kifi -
zetõ Ha tó ság) 
köz re mû kö dõ szerve zetek

27. A 438/2001/EK Bi zott sá gi ren de let 10. cik ke sze -
rinti INTERREG rend szer vizs gá lat kü lö nös te kin tet tel a
pá lyáz ta tá si és szer zõ dés kö té si fo lya ma tok ra

Az ellen õr zés tár gya: Az INTERREG III. Kö zös sé gi 
Kez de mé nye zés prog ra mok
vég re haj tá sá nak rész le tes sza -
bá lya i ról  szóló 359/2004.
(XII. 26.) Korm. ren de let
51.  §-a alap ján a 438/2001/EK 
Bi zott sá gi ren de let 10. cik ke
sze rin ti rend szer vizs gá lat, kü -
lö nös te kin tet tel a pá lyáz ta tá si 
és szer zõ dés kö té si fo lya ma -
tok ra.

Az ellen õr zés cél ja: Annak meg ál la pí tá sa, hogy az
INTERREG prog ra mok me -
ne dzse lé si fel ada ta it vég zõ ha -
zai in téz mény rend szer sza -
bály sze rû en és a cé lok nak
meg fe le lõ en mû kö dik-e, kü lö -
nös te kin tet tel a pá lyáz ta tá si
és szer zõ dés kö té si fo lya ma tok 
sza bály sze rû sé gé re.

El len õri zen dõ idõ szak: 2004. ja nu ár 1.–2006. jú -
lius 31.

Az ellen õr zés tí pu sa: Rend szer el len õr zés

2006/2. szám HATÁROZATOK TÁRA 15



Az ellen õr zés mód sze re: Adat be ké ré sen ala pu ló elem -
zés és szük ség sze rin ti hely -
szí ni ellen õr zés

Az ellen õr zés üte me zé se: 2006. év fo lya ma tos
El len õr zött szer ve zet: Or szá gos Te rü let fej lesz té si

Hi va tal (Re gi o ná lis Fej lesz té -
si Ope ra tív Prog ram és
INTERREG Kö zös sé gi Kez -
de mé nye zés Irá nyí tó Ha tó sá -
ga, nem ze ti ha tó ság) 
Pénz ügy mi nisz té rium (Ki fi ze -
tõ Ha tó ság) 
VÁTI Kht. (közremû ködõ
szer ve zet, al ki fi ze tõ ha tó ság)

28. A Ko hé zi ós Alap in téz mény rend sze ré ben az
1386/2002/EK Bi zott sá gi ren de let 4. cik ke sze rin ti el len -
õr zé sek tel je sü lé sé nek ugyan ezen ren de let 9. cik ke sze rin -
ti rend szer vizs gá la ta

Az ellen õr zés tár gya: A Nem ze ti Fej lesz té si Terv
ope ra tív prog ram jai, az
EQUAL Kö zös sé gi Kez de mé -
nye zés prog ram és a Ko hé zi ós
Alap pro jek tek tá mo ga tá sa i -
nak fo ga dá sá hoz kap cso ló dó
pénz ügyi le bo nyo lí tá si, szám -
vi te li és el len õr zé si rend sze -
rek ki ala kí tá sá ról  szóló
360/2004. (XII. 26.) Korm.
ren de let 57.  §-a alap ján a Ko -
hé zi ós Alap in téz mény rend -
sze ré ben az 1386/2002/EK
Bi zott sá gi ren de let 4. cik ke
sze rin ti el len õr zé sek tel je sü lé -
sé nek ugyan ezen ren de let
9. cik ke sze rin ti rend szer vizs -
gá la ta.

Az ellen õr zés cél ja: Annak meg ál la pí tá sa, hogy a
4. cikk sze rin ti el len õr zé sek
sza bály sze rû en és a cé lok nak
meg fele lõen meg va ló sul -
nak-e.

El len õri zen dõ idõ szak: 2004. ja nu ár 1.–2006. jú -
lius 31.

Az ellen õr zés tí pu sa: Rend szer el len õr zés
Az ellen õr zés mód sze re: Adat be ké ré sen ala pu ló elem -

zés és szük ség sze rin ti hely -
szí ni ellen õr zés

Az ellen õr zés üte me zé se: 2006. II. fél év
El len õr zött szer ve zet: Nem ze ti Fej lesz té si Hi va tal

(Ko hé zi ós Alap Irá nyí tó Ha tó -
ság) 
Pénz ügy mi nisz té rium (Ki fi ze -
tõ Ha tó ság, Ma gyar Ál lam -
kincs tár) 
Gaz da sá gi és Köz le ke dé si Mi -

nisz té rium (köz re mû kö dõ
szer ve zet) 
Kör nye zet vé del mi és Víz ügyi
Mi nisz té rium (köz re mû kö dõ
szer ve zet) 
le bo nyo lí tó tes tü le tek 
vég sõ ked vez mé nye zett(ek)

29. A Schen gen Alap rend szer vizs gá la ta, utó vizs gá la ta

Az ellen õr zés tár gya: A Schen gen Alap rend szer -
vizs gá la ta.

Az ellen õr zés cél ja: A KEHI ál tal 2005. év ben le -
foly ta tott vizs gá lat ra be kül -
dött in téz ke dé si ter vek ben
meg ha tá ro zott fel ada tok vég -
re haj tá sá nak el len õr zé se.

El len õri zen dõ idõ szak: 2006. I. fél év
Az ellen õr zés tí pu sa: Rend szer el len õr zés
Az ellen õr zés mód sze re: Adat be ké ré sen ala pu ló elem -

zés és szük ség sze rin ti hely -
szí ni ellen õr zés

Az ellen õr zés üte me zé se: 2006. II. fél év
El len õr zött szer ve zet: Bel ügy mi nisz té ri um 

Gazda sági és Köz le ke dé si Mi -
nisz té rium 
Nem ze ti Fej lesz té si Hi va tal
Köz pon ti Pénz ügyi és Szer zõ -
dés kö tõ Egy ség  
Ma gyar Ál lam kincs tár 
Vám- és Pénz ügy õr ség Or szá -
gos Parancs noksága

30. Az Euró pai Uni ós tá mo ga tá sok in téz mény rend sze re
köz re mû kö dõ szer ve ze te i nél a fo lya mat ba épí tett elõ ze tes
és utó la gos ve ze tõi el len õr zé si rend szer (FEUVE) vizs gá -
la ta

Az ellen õr zés tár gya: A fo lya mat ba épí tett elõ ze tes
és utó la gos ve ze tõi el len õr zé si 
rend szer mû kö dé se.

Az ellen õr zés cél ja: Annak meg ál la pí tá sa, hogy az
Euró pai Uni ós tá mo ga tá sok
in téz mény rend sze re köz re mû -
kö dõ szer ve ze te i nél a fo lya -
mat ba épí tett elõ ze tes és utó la -
gos ve ze tõi el len õr zé si rend -
szer ho gyan fe le l meg a jog -
sza bá lyok ban rög zí tett elõ -
írásoknak.

El len õri zen dõ idõ szak: 2005. év
Az ellen õr zés tí pu sa: Rend szer el len õr zés
Az ellen õr zés mód sze re: Adat be ké ré sen ala pu ló elem -

zés és szük ség sze rin ti hely -
szí ni ellen õr zés koc ká zat -
elem zés és min ta vé tel alap ján
vá lasz tott szer vek nél
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Az ellen õr zés üte me zé se: 2006. I–III. ne gyed év

El len õr zött szer ve zet: Köz re mû kö dõ szer ve ze tek

31. A költ ség ve té sen ke resz tül fo lyó sí tott tá mo ga tá so -
kat igény be ve võk köz tar to zás-fi gye lé sé nek rend szer vizs -
gá la ta

Az ellen õr zés tár gya: A tá mo ga tá sok köz tar to zás
figye lési rend sze ré nek cél sze -
rin ti mû kö dé se.

Az ellen õr zés cél ja: A tá mo ga tá sok köz tar to zás
figye lési rend szer e mû kö dé sé -
nek vizs gá la ta, a cél sze rin ti
mû kö dés ja ví tá sa cél já ból.

El len õri zen dõ idõ szak: 2005. év

Az ellen õr zés tí pu sa: Rend szer el len õr zés

Az ellen õr zés mód sze re: Adat be ké ré sen ala pu ló elem -
zés és szük ség sze rin ti hely -
szí ni ellen õr zés

Az ellen õr zés üte me zé se: 2006. I. fél év

El len õr zött szer ve zet: Fog lal koz ta tás po li ti kai és
Mun ka ügyi Mi nisz té rium
Gaz da sá gi és Köz le ke dé si
 Minisztérium 
Pénz ügy mi nisz té rium 
Ma gyar Ál lam kincs tár 
Or szá gos Te rü let fej lesz té si
Hi va tal 
Adó- és Pénz ügyi  Ellenõrzési
Hi va tal 
Vám- és Pénz ügy õr ség Or szá -
gos  Parancsnoksága 
a pá lyá zat ke ze lés ben köz re -
mû kö dõ szer ve ze tek

32. A meg vál to zott mun ka ké pes sé gû sze mé lyek fog lal -
koz ta tá sá hoz nyújt ha tó költ ség ve té si tá mo ga tá sok rend -
szer vizs gá la ta

Az ellen õr zés tár gya: A meg vál to zott mun ka ké pes -
sé gû mun ka vál lalók fog lal -
koz ta tá sá hoz nyújt ha tó költ -
ség ve té si tá mo ga tá sok meg ál -
la pí tá sá nak, el len õr zé sé nek,
nyil ván tar tá sá nak, sza bály -
sze rû fel hasz ná lá sá nak el len -
õr zé se.

Az ellen õr zés cél ja: Annak meg ál la pí tá sa, hogy a
2006. ja nu ár 1-jé tõl meg vál to -
zó jog sza bá lyi kör nye zet ben
ho gyan ala kult ki és ho gyan
mû kö dik a meg vál to zott mun -
ka ké pes sé gû ek fog lal koz ta tá -
sát se gí tõ bér tá mo ga tás, költ -
ség kom pen zá ci ós tá mo ga tás,
a re ha bi li tá ci ós költ ség tá mo -

ga tás, valamint ezek kont roll
rend szer e.

El len õri zen dõ idõ szak: 2006. I. fél év
Az ellen õr zés tí pu sa: Rend szer el len õr zés
Az ellen õr zés mód sze re: Adat be ké ré sen ala pu ló elem -

zés és szük ség sze rin ti hely -
szí ni ellen õr zés

Az ellen õr zés üte me zé se: 2006. II. fél év
El len õr zött szer ve zet: Fog lal koz ta tás po li ti kai és

Mun ka ügyi Mi nisz té rium 
Adó- és Pénz ügyi El len õr zé si
Hi va tal 
Fog lal koz ta tá si Hi va tal 
Mun ka ügyi köz pon tok és ki -
ren delt sé ge ik 
tá mo ga tás ban ré sze sü lõ mun -
kál ta tók

33. A 2005. évi in for ma ti kai rend szer vizs gá lat alap ján
ho zott in téz ke dé si ter vek vég re haj tá sá nak el len õr zé se

Az ellen õr zés tár gya: Az in for ma ti kai rend sze rek
fej lesz té sé re, üze mel te té sé re,
azok biz ton sá gá ra vo nat ko zó
do ku men tá ci ók, sza bály za tok
vizs gá la ta.

Az ellen õr zés cél ja: A KEHI ál tal 2005. év ben le -
foly ta tott vizs gá lat ra be kül -
dött in téz ke dé si ter vek ben
meg ha tá ro zott fel ada tok vég -
re haj tá sá nak el len õr zé se.

El len õri zen dõ idõ szak: 2005. ok tó ber 1.–2006. jú -
nius 30.

Az ellen õr zés tí pu sa: In for ma ti kai rendszerellen -
õrzés

Az ellen õr zés mód sze re: Adat be ké ré sen ala pu ló elem -
zés és szük ség sze rin ti hely -
szí ni ellen õr zés

Az ellen õr zés üte me zé se: 2006. II. fél év
El len õr zött szer ve zet: Érin tett mi nisz té riu mok

34. A Ma gyar Ál lam kincs tár Szám la ve ze tõ rend sze ré -
nek in for ma ti kai vizs gá la ta

Az ellen õr zés tár gya: A szám la ve ze tést tá mo ga tó
hard ver/szoft ver ele mek.

Az ellen õr zés cél ja: A szám la ve ze tõ rend szer in -
for ma ti kai kör nye ze té nek
vizs gá la ta ab ból a szem pont -
ból, hogy a je len leg hasz nált
hard ver/szoft ver ele mek biz -
to sít ják-e a stra té gi ai cél ki tû -
zé sek vég re haj tá sát.

El len õri zen dõ idõ szak: 2005. év
Az ellen õr zés tí pu sa: In for ma ti kai rendszerellen -

õrzés
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Az ellen õr zés mód sze re: Adat be ké ré sen ala pu ló elem -
zés és szük ség sze rin ti hely -
szí ni ellen õr zés

Az ellen õr zés üte me zé se: 2006. I. fél év
El len õr zött szer ve zet: Ma gyar Ál lam kincs tár

A Kormány

2004/2006. (I. 18.) Korm.

határozata

az ár- és belvízvédekezéssel kapcsolatos
többletköltségek biztosításáról

1. A Kor mány az ál lam ház tar tás ról  szóló 1992. évi
XXXVIII. tör vény (a továb biak ban: Áht.) 38.  §-ának
(1) be kez dé sé ben biz to sí tott jog kö ré ben a 2006. évi köz -
pon ti költ ség ve tés ál ta lá nos tar ta lé ká ból – a mel lék let sze -
rint – 2000,0 mil lió fo rint át cso por to sí tá sát ren de li el.

Fe le lõs: pénz ügy mi nisz ter
az érin tett fe je ze tek fel ügye le tét el lá tó
 szer vek ve ze tõi

Ha tár idõ: azon nal

2. Az Áht. 26.  § (4) be kez dé se alap ján az érin tett fe je -
ze tek nek a tá mo ga tás össze gé vel el kell szá mol ni uk, a fel
nem hasz nált ré szét vissza té rí té si kö te le zett ség ter he li,
me lyet a XLII. A köz pon ti költ ség ve tés fõ be vé te lei fe je -
zet, 4. cím, 1. al cím, 8. Egyéb ve gyes be vé te lek jog cím cso -
port ra kell be fi zet ni ük. Az érin tett tár cák a fel hasz ná lást
– a Ma gyar Ál lam kincs tár be vo ná sá val – fo lya ma to san el -
len õr zik.

Fe le lõs: pénz ügy mi nisz ter
az érin tett fe je ze tek fel ügye le tét el lá tó
 szer vek ve ze tõi

Ha tár idõ: 2006. jú li us 15.

3. A he lyi ön kor mány za to kat meg il le tõ tá mo ga tás fel -
hasz ná lá sá nál a de cent ra li zált he lyi ön kor mány za ti fej -
lesz té si tá mo ga tá si prog ra mok elõ irány za tai, valamint a
vis ma i or tar ta lék fel hasz ná lá sá nak rész le tes sza bá lya iról
szóló 295/2005. (XII. 23.) Korm. ren de let mó do sí tá sá ról
 szóló 10/2006. (I. 18.) Korm. rendelet sze rint kell el jár ni.

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

Ha tár idõ: 2006. jú li us 15.

Gyur csány Fe renc s. k.,
mi nisz ter el nök
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Mel lék let a 2004/2006. (I. 18.) Korm. ha tá ro zat hoz

IX. He lyi ön kor mány za tok tá mo ga tá sai
XI. Bel ügy mi nisz té ri um
XII. Föld mû ve lés ügyi és Vi dék fej lesz té si Mi nisz té rium
XVI. Kör nye zet vé del mi és Víz ügyi Mi nisz té rium   
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.

Mil lió 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

IX. He lyi ön kor mány za tok tá mo ga tá sai

209434 8 Vis ma i or tar ta lék 785,6

XI. Bel ügy mi nisz té ri um

001711 7 BM Or szá gos Ka taszt ró fa vé del mi Fõ igaz ga tó ság

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés

1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 36,0

XII. Föld mû ve lés ügyi és Vi dék fej lesz té si Mi nisz té rium

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

2 Egyéb fe je ze ti ke ze lé sû elõ irány za tok

221467 9 Víz ügyi fel ada tok tá mo ga tá sa

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés

3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 392,8
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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

XVI. Kör nye zet vé del mi és Víz ügyi Mi nisz té rium

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

2 Ága za ti cél elõ irány za tok

256501 34 Víz- és kör nye ze ti kár el há rí tás

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

3 Do lo gi ki adá sok 785,6 

X. Mi nisz ter el nök ség

20         Tar ta lé kok

001414 1 Költ ség ve tés ál ta lá nos tar ta léka –2000,0

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 b) a kö vet ke zõ évi költ ség ve tés be be épü lõ (A ne m kí vánt tör len dõ!)

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 b) a kö vet ke zõ évi költ ség ve tés be be épü lõ (A ne m kí vánt tör len dõ!)

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

XI. Bel ügy mi nisz té ri um

001711 7 BM Or szá gos Ka taszt ró fa vé del mi Fõ igaz ga tó ság 36,0

XII. Föld mû ve lés ügyi és Vi dék fej lesz té si Mi nisz té rium

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

2 Egyéb fe je ze ti ke ze lé sû elõ irány za tok

221467 9 Víz ügyi fel ada tok tá mo ga tá sa 392,8

XVI. Kör nye zet vé del mi és Víz ügyi Mi nisz té rium

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

2 Ága za ti cél elõ irány za tok

256501 34 Víz- és kör nye ze ti kár el há rí tás 785,6 

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 b) a kö vet ke zõ évi költ ség ve tés be be épü lõ (A ne m kí vánt tör len dõ!)

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 b) a kö vet ke zõ évi költ ség ve tés be be épü lõ (A ne m kí vánt tör len dõ!)

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 rium 2 pél dány   egyéb: azon nal 2000,0 2000,0

* 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.



A Kormány

2005/2006. (I. 18.) Korm.

határozata

az európai uniós tagságból fakadó kormányzati
személyzeti politika egyes kérdéseirõl és feladatairól

A Kor mány

1. a) fel hív ja a bel ügy mi nisz tert, az euró pai ügye kért
fe le lõs tár ca nél kü li mi nisz tert és a Mi nisz ter el nö ki Hi va -
talt ve ze tõ mi nisz tert, hogy az euró pai uni ós tag ság ta pasz -
ta la tai alap ján vizs gál ják fe lül a köz tiszt vi se lõk ál ta lá nos
euró pai uni ós kép zé sét;

Ha tár idõ: 2006. áp ri lis 30.

b) fel hív ja az euró pai ügye kért fe le lõs tár ca nél kü li mi -
nisz tert és a Mi nisz ter el nö ki Hi va talt ve ze tõ mi nisz tert,
hogy a kül- és biz ton ság po li ti ka te kin te té ben a kül ügy mi -
nisz ter be vo ná sá val dol goz zák ki a kor mány za ti rész vé tel -
lel mû kö dõ euró pai uni ós mun ka szer vek ben Magyar -
országot kép vi se lõ köz tiszt vi se lõk és fel sõ ve ze tõk szak -
irá nyú kép zé si te ma ti ká ját, illetve fel hív ja az érin tett mi -

nisz te re ket, hogy a mi nisz té riu mok költ ség ve té sé ben ren -
del ke zés re álló kép zé si for rá sok fel hasz ná lá sa kor a kép zé -
si te ma ti ka meg va ló sí tá sát pri o ri tás ként kezeljék;

Ha tár idõ: 2006. feb ru ár 28., majd fo lya ma to san

2. fel hív ja az euró pai ügye kért fe le lõs tár ca nél kü li mi -
nisz tert, hogy a kül ügy mi nisz ter, a Mi nisz ter el nö ki Hi va -
talt ve ze tõ mi nisz ter és az érin tett mi nisz te rek be vo ná sá val 
ké szít se el az Euró pai Unió el nök sé gé re való fel ké szü lés
ak ció ter vét, be le ért ve a köz igaz ga tás el nök ség re való fel -
ké szí té sét;

Ha tár idõ: 2006. szep tem ber 30.

3. fel hív ja az euró pai ügye kért fe le lõs tár ca nél kü li mi -
nisz tert, hogy a Nem ze ti Fej lesz té si Hi va tal út ján gon dos -
kod jon a ki me nõ Iker in téz mé nyi Prog ra mok (ún. Twin -
ning Prog ra mok) ko or di ná lá sá ról és az ezzel össze füg gõ
egy sé ges kor mány za ti rend ki ala kí tá sá ról.

Ha tár idõ: 2006. ja nu ár 31.

Gyur csány Fe renc s. k.,
mi nisz ter el nök
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He lyes bí tés: A Ha tá ro za tok Tá ra 2005. évi 60. szá má ban köz zé tett 2298/2005. (XII. 23.) Kor m. ha tá ro zat 3. szá mú mel lék le te a kö vet ke zõ:

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

Költ ség ve té si év: 2005.

Mil lió fo rint ban, egy ti ze des sel

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

LXXI. NYUGDÍJBIZTOSÍTÁSI ALAP

5 Nyug díj biz to sí tá si költ ség ve té si szer vek és köz pon ti ke ze lé sû elõ irány za tok

219404 1 Köz pon ti hi va ta li szerv

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés

1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok –212,7

263923 6 Ál lam ház tar tá si tar ta lék 212,7

LXXII. EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI ALAP

2 Egész ség biz to sí tá si el lá tá sok ki adá sai

3 Ter mé szet be ni el lá tá sok

1 Gyó gyí tó-meg elõ zõ el lá tás

222134 1 Há zi or vo si, há zi or vo si ügye le ti el lá tás –207,1

222156 3 Fo gá sza ti el lá tás –70,5

222189 5 Be teg szál lí tás és or vo si ren del vé nyû ha lott szál lí tás –20,4

202204 6 Já ró be teg-szak el lá tás –352,8

222190 7 CT, MRI –36,1

202370 8 Mû ve se ke ze lés –54,5

202381 9 Há zi szak ápo lás –11,5

222200 10 Fek võ be teg-szak el lá tás –1331,1

201032 13 Cél elõ irány za tok –6,2

5 Egész ség biz to sí tá si költ ség ve té si szer vek és köz pon ti ke ze lé sû elõ irány za tok

219217 1 Köz pon ti hi va ta li szerv

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

1 Sze mé lyi jut ta tá sok –105,4



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

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok –34,6

3 Do lo gi ki adá sok –31,5

219228 2 Igaz ga tá si szer vek

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

1 Sze mé lyi jut ta tá sok –12,9

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok –3,9

3 Do lo gi ki adá sok –25,3

263912 6 Ál lam ház tar tá si tar ta lék 2303,8

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

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

LXXI. NYUGDÍJBIZTOSÍTÁSI ALAP

5 Nyug díj biz to sí tá si költ ség ve té si szer vek és köz pon ti ke ze lé sû elõ irány za tok

219404 1 Köz pon ti hi va ta li szerv –212,7

263923 6 Ál lam ház tar tá si tar ta lék 212,7

LXXII. EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI ALAP

5 Egész ség biz to sí tá si költ ség ve té si szer vek és köz pon ti ke ze lé sû elõ irány za tok

219217 1 Köz pon ti hi va ta li szerv –171,5

219228 2 Igaz ga tá si szer vek –42,1

263912 6 Ál lam ház tar tá si tar ta lék 213,6

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 rium 2 pél dány   egyéb: azon nal

* 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.”

(Nyom da tech ni kai hi ba)

2006/2. szám HATÁROZATOK TÁRA 21



22 HATÁROZATOK TÁRA 2006/2. szám

MEGJELENT

a

HATÁROZATOK TÁRA TARTALOMMUTATÓJA

a 2005. év ben köz zé tett ha tá roz a tok ról.

A tar ta lom mu ta tót a Ha tá ro za tok Tára mai szá má hoz mel lé kel jük.

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

A jog al ko tás ról szó ló 1987. évi XI. tör vény ren del ke zik – töb bek kö zött – a Ma gyar Köz tár sa ság  Kormánya hi va ta los
lap já nak, a Ha tá ro za tok Tá rának meg je len te té sé rõl.
A Ha tá ro za tok Tá rát szer kesz ti a Mi nisz ter el nö ki Hi va tal a Szer kesz tõ bi zott ság köz re mû kö dé sé vel, éven te mint egy
60 al ka lom mal je le nik meg.
A Ha tá ro za tok Tá ra a Kor mány nak azo kat a ha tá ro za ta it (két ez res) köz li, ame lyek nek köz zé té te lét a Kor mány el-
ren del te, to váb bá tar tal maz za a mi nisz ter el nök ha tá ro za ta it, a Mi nisz ter el nö ki Hi va talt  vezetõ mi nisz ter ha tá ro za ta it,
va la mint a mi nisz té ri u mok, az or szá gos ha tás kö rû szer vek, az ön kor mány za tok köz le mé nye it, hir det mé nye it, kü-
lön fé le tá jé koz ta tó it, to váb bá azo kat a köz le mé nye ket stb., ame lye ket a Mi nisz ter el nö ki Hi va talt ve ze tõ mi nisz ter
en ge dé lyez.

A Ha tá ro za tok Tá ra meg ren del he tõ a Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó cí mén (Bu da pest VIII., So mogyi Béla u. 6.;
postacím: 1394 Bu dapest 62, Pf. 357) vagy a 318-6668 fax számán.
Éves elõ fizetési dí ja 2006. év re: 20 664 Ft áfá val.
Pél dá nyon ként meg vá sá rol ha tó a ki adó köz löny bolt já ban (1085 Bu da pest, Somogy i Bé la u. 6., te l./fax: 267-2780)
vagy a Közlöny Cent rumban (1072 Bu dapest, Rá kóczi út 30., bejárat a Do hány u. és Nyár u. sar kán, te l.: 321-5971,
fax: 321-5275).

MEGRENDELÕLAP
Meg ren de lem a

HATÁROZATOK TÁRA

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

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

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

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

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

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

2006. évi elõ fi ze té si díj egy év re: 20 664 Ft  áfá val.

fél év re: 10 332 Ft  áfá val.

Csek ket ké rek a be fi ze tés hez

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

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

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

                         ......................................................................
                               cég szerû aláírás
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ELÕFIZETÉSI  FELHÍVÁS

A Mi nisz ter el nö ki Hi va tal és a Bel ügy mi nisz té ri um kö zös szer kesz té sé ben ha von ta meg je le nõ

ÖNKORMÁNYZATOK KÖZLÖNYE

az ön kor mány za tok szá má ra mû kö dé sük so rán hasz nos és nél kü löz he tet len tá jé ko zó dá si for rás.
A ki ad vány el sõ há rom ré sze az ön kor mány za to kat érin tõ, új on nan ki hir de tett jog sza bá lyo kat (tör-
vények, ren de le tek – ide ért ve az ön kor mány za ti ren de le te ket is –, al kot mány bí ró sá gi és egyéb
 határozatok) köz li. Ne gye dik fõ ré sze köz le mé nye ket, pá lyá za ti fel hí vá so kat és tá jé koz ta tá so kat (szak-
tár cák köz le mé nyei, az Ál la mi Szám ve võ szék aján lá sai, az ön kor mány za tok ál tal el nyer he tõ támoga-
tások pá lyá za ti fel té te lei, az ön kor mány za tok éves pénz ügyi be szá mo lói, ala pí tó ok ira tok stb.) tar tal-
maz.

Az Ön kor mány za tok Köz lö nye 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, So mogyi Bé la u. 6.) cí mén (pos tacím: 1394 Bu dapest 62. Pf. 357) vagy a 318-6668 fax -
szá mán.
2006. évi éves elõfizetés díja: 5040 Ft áfával; féléves elõ fizetés: 2620 Ft áfával.

Pél dá nyon ként meg vá sá rol ha tó a ki adó köz löny bolt já ban (1085 Bu da pest, So mogyi Bé la u. 6.,
tel./fax:  267-2780) vagy a Köz löny Cent rumban (1072 Bu dapest, Rá kóczi út 30., bejárat a Do hány u. és
Nyár u. sar kán, tel.: 321-5971, fax: 321-5275).

MEGRENDELÕLAP

Meg ren del jük az Ön kor mány za tok Köz lö nye címû la pot .................  példányban.

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

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

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

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

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

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

Kel te zés: ………………………………………

                         ……………………………………………
                               cég szerû aláírás



2006/2. szám HATÁROZATOK TÁRA 25

ELÕFIZETÉSI  FELHÍVÁS

Az

EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI KÖZLÖNY

– az egész ség biz to sí tá si ága zat köz pon ti igaz ga tá si szer ve, az Or szá gos Egész ség biz to sí tá si Pénz tár
 hivatalos lap ja – az elõ fi ze tõi ér de ke ket sze m elõtt tart va, ked ve zõ áron kí ván ja az egész ség ügyi
 ágazatban ér de kel tek ren del ke zé sé re bo csá ta ni a jog sza bá lyok szö ve gét, va la mint a mun ká hoz szük sé -
ges ak tu á lis OEP-köz le mé nye ket, -fel hí vá so kat, -tá jé koz ta tó kat. La punk cím zett jei el sõ sor ban: az alap el lá -
tás ban részt ve võ há zi or vo sok; fek võ be teg-el lá tó és szak el lá tó in téz mé nyek; gyógy szert, gyó gyá sza ti se-
géd esz közt gyár tók, il let ve for gal ma zók; gyógy für dõk; ok ta tá si in téz mé nyek; tár sa da lom biz to sí tá si ki fi ze tõ-
he lyek, foglalkoz tatók; köny ve lõk; adó ta nács adók stb.

Az Egész ség biz to sí tá si Köz löny elõ fi ze tés ben meg ren del he tõ a Ma gyar Hi va ta los Közlöny kiadó
(1085 Bu da pest, So mogyi Bé la u. 6.) cí mén (pos tacím: 1394 Bu dapest 62. Pf. 357) vagy a 318-6668 fax -
szá mán.

2006. évi éves elõfizetési díj: 19 152 Ft áfá val, féléves elõ fizetés: 9576 Ft áfával.

MEGRENDELÕLAP

Meg ren del jük az Egész ség biz to sí tá si Köz löny címû la pot .................  példányban.

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

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

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

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

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

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

Kel te zés: ………………………………………

                         ……………………………………………

                               cég szerû aláírás
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