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 I. rész HATÁROZATOK

A Kor mány ha tá ro za tai

A Kormány

2113/2006. (VI. 29.) Korm.

határozata

a Magyar Köztársaság 2005. évi költségvetésének
végrehajtásáról  szóló tör vényjavaslatról

A Kor mány a Ma gyar Köz tár sa ság 2005. évi költ ség ve -
té sé rõl  szóló 2004. évi CXXXV. tör vény vég re haj tá sá ra
vo nat ko zó tör vényjavaslatot meg tár gyal ta, és azt az ál lam -
ház tar tás ról ren del ke zõ 1992. évi XXXVIII. tör vény
53.  §-a alap ján be nyújt ja az Állami Számvevõszéknek.

Fe le lõs: pénz ügy mi nisz ter
Ha tár idõ: 2006. jú ni us 30.

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

A Kormány

2114/2006. (VI. 29.) Korm.

határozata

a NATO kérése alapján a balkáni katonai
békefenntartó mûveletekben résztvevõ

KFOR misszió civil-katonai együttmûködési
(CIMIC) feladatainak elõsegítése érdekében

történõ katonai ruházati szakanyagok
térítésmentes átadásáról

1. A Kor mány a Ma gyar Köz tár sa ság szö vet ség esi kö -
te le zett sé ge i nek tel je sí té se, valamint a KFOR mû ve le te i -
nek elõ se gí té se ér de ké ben az ál lam ház tar tás ról  szóló
1992. évi XXXVIII. tör vé ny 109/K.  §-ának (11) be kez dé -
sé ben fog lalt jog kö ré ben, a NATO ké ré sé re, a bal ká ni ka -
to nai bé ke fenn tar tó mû ve le tek ben részt ve võ KFOR
misszió ci vil-ka to nai együtt mû kö dé si (CIMIC) fel ada ta i -
nak tá mo ga tá sa ér de ké ben hoz zá já rul a Ma gyar Ál lam tu -
laj do ná ban és a Hon vé del mi Mi nisz té rium ke ze lé sé ben
lévõ, hon vé del mi cél ra fe les le ges nek mi nõ sí tett – mel lék -

let sze rin ti – ka to nai ru há za ti szak anya gok ma gyar hoz zá -
já ru lás ként tör té nõ, té rí tés men tes át adá sá hoz.

Fe le lõs: hon vé del mi mi nisz ter
Ha tár idõ: azon nal

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

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

Melléklet
a 2114/2006. (VI. 29.) Korm. határozathoz

Kimutatás
a NATO kérése alapján a balkáni katonai

békefenntartó mûveletekben résztvevõ
KFOR misszió civil-katonai együttmûködési
(CIMIC) feladatainak elõsegítése érdekében
térítésmentesen átadható katonai ruházati

szakanyagokról

Fsz. Meg ne ve zés Mér ték egy ség Mennyi ség

1. Há ló ter mi ta ka ró db 960

2. 65M té li ing db 200

3. 65M té li al só db 200

4. Tö röl kö zõ db 200

5. Kö tött kesz tyû pár 480

6. Té li zok ni pár 480

A Kormány

2115/2006. (VI. 29.) Korm.

határozata

egy magyar vezetésû afganisztáni tartományi
újjáépítési csoport létesítésérõl és mûködésének

elõkészítésérõl

A Kor mány

1. a Ma gyar Köz tár sa ság szö vet ség esi kö te le zett sé ge i -
nek tel je sí té se, a NA TO-ve ze té sû af ga nisz tá ni Nemzet -
közi Biz ton sá gi Tá mo ga tó Erõ (In ter na ti o nal Se cu rity
 Assistance For ce, a továb biak ban: ISAF) bé ke misszi ó já -
nak elõ se gí té se ér de ké ben, fi gye lem mel az ENSZ Biz ton -
sá gi Ta ná csá nak 1386., 1510. és 1623. szá mú ha tá ro za ta i -
ra, il let ve az Észak-at lan ti Ta nács 2004. áp ri lis 21-i és
2005. de cem ber 9-i dön té se i re, az Al kot mány
40/C.  §-ának (1) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott jog kö ré nél
fog va egyet ért az zal, hogy Ma gyar or szág 2006. ok tó ber
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1-jé tõl, két éves idõ tar tam ra vál lal ja el az ISAF-mû ve let
vagy az azt fel vál tó, an nak fel ada ta it át ve võ NATO ál tal
ve ze tett mû ve let irá nyí tá sa alatt az af ga nisz tá ni Bag lan
tar to mány ban, Pol-e Kum ri köz pont tal mû kö dõ tar to má -
nyi új já épí té si csoport (a továb biak ban: Csoport)
vezetését. A kétéves idõszakba az elõkészítés, ille tõ leg a
visszatelepülés idõtartama nem számít bele;

2. a ter ve zés, a fel ké szü lés, va la mint a Cso port mû köd -
te té sé nek és az ah hoz kap cso ló dó kor mány za ti te vé keny -
ség irá nyí tá sá ra a Mi nisz ter el nö ki Hi va tal ál lam tit ká rá nak
ve ze té sé vel, a Hon vé del mi Mi nisz té ri um, a Kül ügy mi -
nisz té ri um, a Gaz da sá gi és Köz le ke dé si Mi nisz té ri um, az
Igaz ság ügyi és Ren dé sze ti Mi nisz té ri um, va la mint a Pénz -
ügy mi nisz té ri um ille té kes szak ál lam tit ká rá nak rész vé te lé -
vel, to váb bá az adott fel ada tok ter ve zé sé ben, elõ ké szí té sé -
ben és vég re haj tá sá ban érin tett más szer ve ze tek képvise -
lõi nek ese ti be vo ná sá val tár ca kö zi bi zott sá got (a továb -
biak ban: TKB) hoz lét re, amely nek tit ká rát a TKB ve ze tõ -
je je lö li ki a Mi nisz ter el nö ki Hi va tal ál lo má nyá ból.
A TKB te vé keny sé ge a Ma gyar Hon véd ség irá nyí tá sá val
és ve ze té sé vel kap cso la tos jog kö rö ket nem érin ti;

3. el ren de li, hogy a Ma gyar Hon véd ség ál lo má nyá ból
leg fel jebb 200 fõ, vál tá si vagy meg erõ sí té si idõ szak ban
leg fel jebb 400 fõ ve gyen részt a Cso port tevékenységében;

Fe le lõs: hon vé del mi mi nisz ter

4. el ren de li, hogy a Cso port te vé keny sé gé ben szük ség
sze rint más mi nisz té ri u mok mun ka tár sai, il let ve az egyes
mi nisz té ri u mok ál tal fel kért szak em be rek is ve gye nek
részt;

Fe le lõs: Mi nisz ter el nö ki Hi va talt ve ze tõ mi nisz ter
egész ség ügyi mi nisz ter
föld mû ve lé si és vi dék fej lesz té si mi nisz ter
gaz da sá gi és köz le ke dé si mi nisz ter
igaz ság ügyi és ren dé sze ti mi nisz ter
kör nye zet vé del mi és víz ügyi mi nisz ter
kül ügy mi nisz ter
ok ta tá si és kul tu rá lis mi nisz ter
szo ci á lis és mun ka ügyi mi nisz ter

5. fel hív ja a hon vé del mi mi nisz tert és a kül ügy mi nisz -
tert, hogy kez de mé nyez ze nek tár gya lá so kat a ma gyar ve -
ze té sû Cso port ban tör té nõ eset le ges kül föl di ka to nai és ci -
vil sze rep vál la lás, il let ve a fej lesz té si te vé keny sé gé be való 
be kap cso ló dás ér de ké ben, ez utób bi kap csán a jelentõsebb 
nem kormányzati szervezeteket is megkeresve;

Fe le lõs: hon vé del mi mi nisz ter
kül ügy mi nisz ter

6. fel hív ja a Mi nisz ter el nö ki Hi va talt ve ze tõ mi nisz tert
és a hon vé del mi mi nisz tert, hogy a Cso port te vé keny sé gé -
nek elõ ké szü le te i rõl és an nak maj da ni mû kö dé sé rõl a Kor -
mányt folyamatosan tájékoztassák;

Fe le lõs: Mi nisz ter el nö ki Hi va talt ve ze tõ mi nisz ter
hon vé del mi miniszter

7. jó vá hagy ja az Or szág gyû lés ré szé re ké szí tett be szá -
mo ló, va la mint a köz tár sa sá gi el nök ré szé re ké szí tett tá jé -
koz ta tó szö ve gét, egy ben el ren de li azok nak az érin tet tek -
hez történõ haladéktalan továbbítását.

Fe le lõs: Mi nisz ter el nö ki Hi va talt ve ze tõ miniszter

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

A Kormány

2116/2006. (VI. 29.) Korm.

határozata

az Üröm-Csókavár gáztisztító massza
veszélyes hulladékkal szennyezett karsztos

bányaüregének mentesítése projekt
projektjavaslatnak és Kohéziós Alap

támogatási kérelmének az Európai Unió
Bizottságához történõ benyújtásáról

A Kor mány

1. fel ha tal maz za a Ko hé zi ós Alap Irá nyí tó Ha tó ság ve -
ze tõ jét, hogy az Eu ró pai Unió struk tu rá lis alap ja i ból és
Ko hé zi ós Alap já ból szár ma zó tá mo ga tá sok ha zai fel hasz -
ná lá sá ért fe le lõs in téz mé nyek rõl  szóló 1/2004. (I. 5.)
Korm. ren de let tel össz hang ban az „Üröm-Csó ka vár gáz -
tisz tí tó massza ve szé lyes hul la dék kal szennye zett karsz tos 
bá nya üre gé nek men te sí té se” pro jekt tá mo ga tá si ké rel mét
a be mu ta tott mû sza ki be ru há zá si tar ta lom mal és fi nan szí -
ro zá si struk tú rá val az Eu ró pai Bi zott ság hoz jó vá ha gyás ra
be nyújt sa;

Fe le lõs: Mi nisz ter el nö ki Hi va talt ve ze tõ miniszter
Ha tár idõ: 2006. jú ni us 30.

2. fel hív ja az érin tett mi nisz te re ket arra, hogy az 1. pont -
ban meg je lölt pro jekt hez a szük sé ges köz pon ti költ ség ve té -
si társ fi nan szí ro zás fe de ze tét meg fele lõen biz to sít sák.

Fe le lõs: Mi nisz ter el nö ki Hi va talt ve ze tõ mi nisz ter
kör nye zet vé del mi és víz ügyi mi nisz ter
pénzügyminiszter

Ha tár idõ: fo lya ma tos

Gyur csány Fe renc s. k.,
mi nisz ter el nök
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Melléklet a 2116/2006. (VI. 29.) Korm. határozathoz

„Üröm-Csókavár gáztisztító massza veszélyes hulladékkal szennyezett karsztos bányaüregének
mentesítése projekt” mûszaki tartalma, költségvetése és a finanszírozásban részt vállaló szereplõk

hozzájárulási aránya

Mil li árd Ft, há rom ti ze des re ke re kít ve

Tá mo ga tá si ké re lem ben
ter ve zett költ ség

(2006. évi ára kon, áfá val)

Tel jes be ru há zá si költ ség 6,103

 El szá mol ha tó költ sé gek 6,103

  Kár men te sí tés-ki ter me lés

  Szál lí tás

  Hasz no sí tás

  Te rü let vá sár lás

  Mér nök

  PR

  Tar ta lék ke ret

 El nem szá mol ha tó költ sé gek (te rü let vá sár lás) 0,000

Támo ga tá si ké re lem ben 
ter ve zett költ ség

(2006. évi ára kon, áfá val)Hoz zá já ru lá si arány

 El szá mol ha tó költ sé gek

  Ko hé zi ós Alap tá mo ga tá sa 85% 5,187

  Ál la mi társ fi nan szí ro zás 15% 0,915

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

Elõ fi ze tés ben meg ren del he tõ a Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó nál,
Bu da pest VIII., So mo gyi Bé la u. 6., 1394 Bu da pest 62. Pf. 357, vagy fa xon 318-6668.
Elõ fi ze tés ben ter jesz ti a Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó a FÁMA Rt. köz re mû kö dé sé vel. Te le fon/fax: 266-6567.
In for má ció: te l.: 317-9999, 266-9290/245, 357 mel lék.
Pél dá nyon ként meg vá sá rol ha tó a ki adó Bu da pest VIII., So mo gyi B. u. 6. (te l./fax: 267-2780) szám alat ti köz löny bolt já ban vagy
a  Budapest VII., Rá kó czi út 30. ( bejárat a Do hány u. és Nyár u. sar kán) szám alat ti Köz löny Cent rum ban (te l.: 321-5971,
fax: 321-5275),  illetve  megrendelhetõ a www.mhk.hu/koz lony bolt in ter net cí men.
2006. évi éves elõ fi ze té si díj: 22 632 Ft áfá val. Egy pél dány ára: 414 Ft áfá val.
A ki adó az elõ fi ze té si díj év köz be ni vál toz ta tá sá nak jo gát fenn tart ja.
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06.2068 – Nyom ja a Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó La jos mi zsei Nyom dá ja. Fe le lõs ve ze tõ: Bur ján Nor bert ve zér igaz ga tó-he lyet tes.


