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 I. rész HATÁROZATOK

A Kor mány ha tá ro za tai

A Kormány

2117/2006. (VI. 30.) Korm.

határozata

a Miniszterelnöki Hivatalban, a minisztériumokban,
az igazgatási és az igazgatás jellegû tevékenységet

ellátó központi költségvetési szerveknél
foglalkoztatottak létszámáról

1. A Kor mány, az ál lam ház tar tás ról  szóló 1992. évi
XXXVIII. tör vény 36.  §-ának (2) be kez dé sé re is fi gye lem -
mel, a köz tiszt vi se lõk jog ál lá sá ról  szóló 1992. évi XXIII.
tör vény ha tá lya alá tar to zó köz pon ti költ ség ve té si szer vek
– a Ma gyar Köz tár sa ság 2006. évi költ ség ve té sé rõl  szóló
2005. évi CLIII. tör vény 1. szá mú mel lék le té nek I–VI.,
VIII., XXX. és XXXIII. fe je ze té ben fel so rolt szer vek ki vé -
te lé vel –, valamint a mi nisz té riu mok üze mel te té si, el lá tó
fel ada ta it vég zõ költ ség ve té si szer vek össz lét szá má nak
fel sõ ha tár át az 1. és a 2. szá mú mel lék let sze rint ál la pít ja
meg.

2. Az 1. pont ban meg ha tá ro zott lét szám nem tar tal maz -
za, illetve annak szá mí tá sa so rán nem kell figye lembe ven -
ni a pré mi um évek prog ram ról és a kü lön le ges fog lal koz ta -
tá si ál lo mány ról  szóló 2004. évi CXXII. tör vény alap ján
fog lal koz ta tot tak szá mát.

3. A 2. szá mú mel lék let ben meg je lölt cí mek hez tar to zó
költ ség ve té si szer vek lét szá mát (en ge dé lye zett lét szám ke -
ret) az ott meg je lölt fe je ze ti ke re ten be lül a fe je zet fel ügye -
le tét el lá tó, illetve ilyen jo go sít vánnyal ren del ke zõ szerv
ve ze tõ je ja vas la ta alap ján – a Mi nisz ter el nö ki Hi va talt ve -
ze tõ mi nisz ter ko or di ná lá sá val – a Kor mány kü lön ha tá ro -
zat ban ál la pít ja meg.

Fe le lõs: ille té kes mi nisz te rek
Köz pon ti Sta tisz ti kai Hi va tal el nö ke
Pénz ügyi Szer ve ze tek Ál la mi Fel ügye le te
  Fel ügye le ti Ta ná csá nak el nö ke
Nem ze ti Hír köz lé si Ha tó ság Ta ná csá nak
 el nö ke
Ma gyar Ener gia Hi va tal el nö ke
Kor mány za ti El len õr zé si Hi va tal elnöke

Ha tár idõ: 2006. jú li us 12.

4. A Kor mány fel ké ri a fe je zet fel ügye le tét el lá tó szer -
vek, illetve ilyen jo go sít vánnyal ren del ke zõ szer vek ve ze -
tõ it, hogy a 3. pont sze rint meg ál la pí tott en ge dé lye zett lét -
szám ke ret mi e lõb bi el éré sé hez szük sé ges sé váló lét szám -

csök ken tést ren del jék el és gon dos kod ja nak annak – a
mun ka jo gi sza bá lyok meg tar tá sá val tör té nõ – vég re haj tá -
sá ról.

Fe le lõs: ille té kes mi nisz te rek
Köz pon ti Sta tisz ti kai Hi va tal el nö ke
Pénz ügyi Szer ve ze tek Ál la mi Fel ügye le te
  Fel ügye le ti Ta ná csá nak el nö ke
Nem ze ti Hír köz lé si Ha tó ság Ta ná csá nak
 el nö ke
Ma gyar Ener gia Hi va tal el nö ke
Kor mány za ti El len õr zé si Hi va tal elnöke

Ha tár idõ: azon nal

5. A fog lal koz ta tot tak össz lét szá má nak fel sõ ha tá ra ki -
zá ró lag a Kor mány en ge dé lyé vel vál toz tat ha tó meg az
érin tett mi nisz ter nek a Mi nisz ter el nö ki Hi va talt ve ze tõ mi -
nisz ter rel és a pénz ügy mi nisz ter rel elõ ze tesen egyez te tett
ja vas la ta alap ján. Lét szám nö ve ke dés re irá nyuló ja vas lat
– annak fi nan szí ro zá si for rá sá tól füg get le nül – ki zá ró lag új 
fel ada tok el lá tá sá val vagy fel ada tok át adás-át vé te lé vel
össze füg gés ben nyújt ha tó be a Kor mány hoz.

6. Az éle tük tõl és a sza bad sá guk tól po li ti kai ok ból jog -
ta la nul meg fosz tot tak kár pót lá sá ról  szóló tör vény ben
meg ha tá ro zott ha tár idõk is mé telt meg nyi tá sá ról és a kár -
pót lás le zá rá sá ról  szóló 2006. évi XLVII. tör vénnyel
össze füg gés ben vár ha tó fel ada tok ra te kin tet tel az Igaz ság -
ügyi Hi va tal lét szám ke re te nem csök ken. A Kor mány fel -
hív ja az igaz ság ügyi és ren dé sze ti mi nisz tert, hogy a be ér -
ke zõ kár pót lá si igé nyek függ vé nyé ben te gyen ja vas la tot
az Igaz ság ügyi Hi va tal lét szá má nak mó do sí tá sá ra.

Fe le lõs: igaz ság ügyi és ren dé sze ti mi nisz ter

Ha tár idõ: 2006. szep tem ber 30.

7. Az Ön kor mány za ti és Te rü let fej lesz té si Hi va tal a
2. szá mú mel lék let sze rin ti lét szá má ból 26 fõ a fõ vá ro si és
a me gyei köz igaz ga tá si hi va ta lok fo gyasz tó vé del mi te vé -
keny sé gé nek meg erõ sí té sé re szol gál.

8. A Kor mány fel hív ja a Kor mány za ti El len õr zé si Hi -
va tal el nö két, hogy el len õriz ze a lét szám csök ken tés vég re -
haj tá sát és ar ról te gyen je len tést a Kor mány nak.

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

Ha tár idõ: 2006. de cem ber 31.

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 Mi nisz ter el nö ki Hi va tal ban és a mi -
nisz té ri u mok ban fog lal koz ta tott köz tiszt vi se lõk (ügy ke ze -
lõk) lét szá má ról  szóló 2287/2005. (XII. 22.) Korm. ha tá ro -
zat ha tá lyát vesz ti.

Gyur csány Fe renc s. k.,
mi nisz ter el nök
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1. szá mú mel lék let a 2117/2006. (VI. 30.) Korm. határozathoz

A minisztériumok, valamint a minisztériumok üzemeltetési, ellátó feladatait végzõ költségvetési szervek
összlétszáma

Fõ

Meg ne ve zés Lét szám

Mi nisz ter el nö ki Hi va tal* 686

Ön kor mány za ti és Te rü let fej lesz té si Mi nisz té rium 461

Föld mû ve lés ügyi és Vi dék fej lesz té si Mi nisz té rium 452

Hon vé del mi Mi nisz té rium 499

Igaz ság ügyi és Ren dé sze ti Mi nisz té rium 460

Gaz da sá gi és Köz le ke dé si Mi nisz té rium 745

Kör nye zet vé del mi és Víz ügyi Mi nisz té rium 409

Kül ügy mi nisz té ri um 649

Ok ta tá si és Kul tu rá lis Mi nisz té rium 600

Egész ség ügyi Mi nisz té rium 244

Pénz ügy mi nisz té rium 538

Szo ciá lis és Mun ka ügyi Mi nisz té rium 460

Össze sen 6 203

* Köz pon ti Szol gál ta tá si Fõ igaz ga tó ság nél kül.

2. számú melléklet a 2117/2006. (VI. 30.) Korm. határozathoz

Igazgatási és igazgatás jellegû szervek 2006. évi létszáma

Fõ

Meg ne ve zés
(Cím/al cím)

Lét szám

Mi nisz ter el nök ség 894

 Nem ze ti Fej lesz té si Hi va tal

 BM Köz pon ti Adat fel dol go zó, Nyil ván tar tó és Vá lasz tá si Hi va tal

 Kor mány za ti Frek ven cia gaz dál ko dá si Hi va tal

Kor mány za ti El len õr zé si Hi va tal 149

Ön kor mány za ti és Te rü let fej lesz té si Mi nisz té rium 1 671

 Te rü let po li ti kai Kor mány za ti Hi va tal

 Fõ vá ro si és me gyei köz igaz ga tá si hi va ta lok

 Te rü le ti Fõ épí té szi Iro dák

Föld mû ve lés ügyi és Vi dék fej lesz té si Mi nisz té rium 10 937

 Me zõ gaz da sá gi Szak igaz ga tá si In téz mé nyek

 Er dé sze ti szak igaz ga tá si in téz mé nyek

 Nem ze ti Föld alap ke ze lõ Szer ve zet

 Föld hi va ta lok, Föld mé ré si és Táv ér zé ke lé si In té zet

 Me zõ gaz da sá gi mi nõ sí tés és törzs te nyé szet-fenn tar tás in t.

 Me zõ gaz da sá gi és Vi dék fej lesz té si Hi va tal

Igaz ság ügyi és Ren dé sze ti Mi nisz té rium 2 833

 Igaz ság ügyi Hi va tal
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Meg ne ve zés
(Cím/al cím)

Lét szám

 Szak ér tõi In té ze tek

 Or szá gos Atom ener gia Hi va tal

 Be ván dor lá si és Ál lam pol gár sá gi Hi va tal

 Szer ve zett Bû nö zés El le ni Ko or di ná ci ós Köz pont

 BM Köz pon ti Gaz da sá gi Fõ igaz ga tó ság

Gaz da sá gi és Köz le ke dé si Mi nisz té rium 3 972

 Szén bá nyá sza ti Szer ke zet-át ala kí tá si Köz pont

 Ma gyar Ke res ke del mi En ge dé lye zé si Hi va tal

 Ma gyar Ge o ló gi ai Szol gá lat

 Ma gyar Bá nyá sza ti Hi va tal

 Ma gyar Ener gia Hi va tal

 Ma gyar Sza ba dal mi Hi va tal

 Or szá gos Mé rés ügyi Hi va tal

 Köz le ke dé si Fel ügye le tek

 Út gaz dál ko dá si és Ko or di ná ci ós Igaz ga tó ság

 Pol gá ri Lé gi köz le ke dé si Ha tó ság

 Köz le ke dés biz ton sá gi Szer ve zet

 Ma gyar Vas úti Hi va tal

 Nem ze ti Hír köz lé si Ha tó ság

Kör nye zet vé del mi és Víz ügyi Mi nisz té rium 6 066

 Igaz ga tá si és hát tér in téz mé nyek

 Kör nye zet vé del mi, ter mé szet vé del mi és víz ügyi te rü le ti szer vek

Kül ügy mi nisz té ri um 1 075

 Kül kép vi se le tek igaz ga tá sa

Ok ta tá si és Kul tu rá lis Mi nisz té rium 750

 Ma gyar UNESCO Bi zott ság Tit kár sá ga

 Fel sõ ok ta tá si Re giszt rá ci ós Köz pont

 Or szá gos Köz ok ta tá si Ér té ke lé si és Vizs ga köz pont

 Ma gyar Nem ze ti Film iro da

 Örök ség vé del mi in téz mé nyek

 Kül föl di Ma gyar Kul tu rá lis In té ze tek Igaz ga tó sá ga

Egész ség ügyi Mi nisz té rium 5 108

 EüM En ge dé lye zé si és Köz igaz ga tá si Hi va tal

 Or szá gos Tisz ti fõ or vo si Hi va tal és in téz mé nyei

 Ma gyar Élel mi szer-biz ton sá gi Hi va tal

Pénz ügy mi nisz té rium 15 692

 Sze ren cse já ték Fel ügye let

 Adó- és Pénz ügyi El len õr zé si Hi va tal

 Ma gyar Ál lam kincs tár

Pénz ügyi Szer ve ze tek Ál la mi Fel ügye le te 504

Szo ciá lis és Mun ka ügyi Mi nisz té rium 4 679

 Fo gyasz tó vé del mi Fõ fel ügye lõ ség

 Fog lal koz ta tá si Hi va tal

 Mun ka ügyi Köz pon tok

 Or szá gos Mun ka biz ton sá gi és Mun ka ügyi Fõ fel ügye lõ ség

 Mo bi li tás
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Meg ne ve zés
(Cím/al cím)

Lét szám

Köz pon ti Sta tisz ti kai Hi va tal 1 496

Nem ze ti Ku ta tá si és Tech no ló gi ai Hi va tal igaz ga tás 104

Nyug díj biz to sí tá si Alap 3 872

 Or szá gos Nyug díj biz to sí tá si Fõ igaz ga tó ság

 Me gyei Nyug díj biz to sí tá si Igaz ga tó sá gok, Nyug díj fo lyó sí tó Igaz ga tó ság

Egész ség biz to sí tá si Alap 3 667

 Or szá gos Egész ség biz to sí tá si Pénz tár és me gyei igaz ga tá si szer vek

 Or szá gos Or vos szak ér tõi In té zet

Össze sen 63 469

A Kormány

2118/2006. (VI. 30.) Korm.

határozata

az államháztartás hatékony mûködését elõsegítõ
szervezeti átalakításokról és az azokat megalapozó

intézkedésekrõl

Az ál lam ház tar tás – kon ver gen cia kö ve tel mé nyek nek is 
meg fe le lõ – egyen sú lyi hely ze té nek meg ala po zá sá hoz
szük sé ges rö vid és hosszabb távú in téz ke dé sek ke re té ben,
a köz fel adat-el lá tás ha té kony szer ve ze ti ke re te i nek ki ala -
kí tá sa ér de ké ben a Kor mány a kö vet ke zõ ket ha tá roz za:

1. Fel hív ja az irá nyí tá sa alatt álló fe je ze tek fel ügye le tét 
el lá tó szer vek ve ze tõ it, az Or szá gos Egész ség biz to sí tá si
Pénz tár ve ze tõ jét, az Or szá gos Nyug díj biz to sí tá si Fõ igaz -
ga tó ság ve ze tõ jét, hogy a köz pon ti és a tár sa da lom biz to sí -
tá si költ ség ve té si szer vek re, a Kor mány ál tal ala pí tott köz -
ala pít vá nyok ra, to váb bá az ál lam vagy köz pon ti költ ség -
ve té si szerv leg alább több sé gi be fo lyá sa alatt álló köz hasz -
nú és gaz da sá gi tár sa sá gok ra vonatkozóan

a) hajt sák vég re az 1–3. szá mú mel lék let sze rin ti in téz -
ke dé se ket,

b) dol goz zák ki az a) al pont sze rin ti in téz ke dé sek
2006. évi és tar tós költ ség ve té si ha tá sát,

c) gon dos kod ja nak a ha tá ro zat ban fog lal tak te kin te té -
ben az elõ ké szí té s és meg va ló sí tás fel té te le i rõl, be le ért ve a 
sa ját ha tás kö rük be tar to zó jog sza bá lyok, az ál lam i irá nyí -
tás egyéb jogi esz kö zei – ága za ti sa já tos sá go kat ér vé nye sí -
tõ – mó do sí tá sát,

d) ha la dék ta la nul te gyék meg az a) al pont sze rin ti szer -
ve ze ti vál to zá sok alap ján re a li zál ha tó hu mán- és tár gyi ka -
pa ci tás meg ta ka rí tá sá val, így a le het sé ges lét szám csök -
ken tés sel össze füg gõ in téz ke dé se ket,

e) szá mol ja nak be a Mi nisz ter el nö ki Hi va talt ve ze tõ
mi nisz ter nek az a)–d) al pon tok ban fog lalt fel ada tok vég -

re haj tá sá ról, eb ben az üte me zés rõl, a fel té te lek meg te rem -
té sé rõl, a kö vet kez mé nyek be mu ta tá sá ról, s az idõ köz ben
meg ho zott egyéb össze füg gõ dön té sek rõl.

Fe le lõs: a fe je ze tek fel ügye le tét el lá tó szer vek
 ve ze tõi,
az Or szá gos Egész ség biz to sí tá si Pénz tár
 ve ze tõ je,
az Or szá gos Nyug díj biz to sí tá si Fõ igaz-
 ga tó ság ve ze tõ je

Ha tár idõ: az a) al pont sze rin ti in téz ke dé sek vég re-
 haj tá sá ra: a mel lék le tek sze rint
az e) al pont sze rin ti be szá mo lás ra:
 2006. au gusz tus 31., majd ha von ta.

2. Fel ha tal ma zást kap a Mi nisz ter el nö ki Hi va talt ve ze -
tõ mi nisz ter, hogy az e ha tá ro zat ban el ren delt in téz ke dé -
sek vég re haj tá sát – az Ál lam re form Bi zott ság gal és az ál -
lam re form elõ ké szí tõ mun ká i nak ope ra tív irá nyí tá sá val
meg bí zott kor mány biz tos sal együtt mû köd ve – ko or di nál -
ja, el len õriz ze, és a vég re haj tás ról, valamint a to váb bi
 teendõkrõl rend sze re sen je len tést ké szít sen a Kor mány
szá má ra.

Fe le lõs: a Mi nisz ter el nö ki Hi va talt ve ze tõ mi nisz ter
Ha tár idõ: 2006. szep tem ber 30., majd szük ség sze rint

3. A Mi nisz ter el nö ki Hi va talt ve ze tõ mi nisz ter
– együtt mûködve a pénz ügy mi nisz ter rel és az érin tett
minisz terekkel – ír jon ki köz be szer zé si el já rást a köz igaz -
ga tás át ala kí tá sá nak elõ ké szí té sé vel kap cso la tos egyes fel -
ada tok ról  szóló 1054/2006. (V. 26.) Korm. ha tá ro zat
a) pont já ban elõ írt fel adat ra, illetve te gyen ja vas la tot az
ered mé nyek alap ján to váb bi in téz ke dé sek re.

Fe le lõs: a Mi nisz ter el nö ki Hi va talt ve ze tõ mi nisz ter
Ha tár idõ: az el já rás ki írá sá ra: azon nal

az ered mé nyek alap ján ja vas lat té tel re:
 2006. no vem ber 20.



4. Az érin tett mi nisz te rek ké szít sék elõ a – mi nõ sí tett
több sé gû el fo ga dás ra irá nyuló – tör vényjavaslatot az aláb -
bi ak ra:

a) a pol gá ri és ka to nai nem zet biz ton sá gi szol gá la tok
fel ada ta i nak há rom szer ve zet ben, a leg ha té ko nyabb mó -
don való el lá tá sa,

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

Ha tár idõ: 2006. de cem ber 31.

b) a fõ vá ro si és me gyei had ki egé szí tõ pa rancs nok sá -
gok re gi o na li zá lá sa két köz pont ki ala kí tá sá val,

Fe le lõs: hon vé del mi mi nisz ter
Ha tár idõ: 2006. de cem ber 31.

c) a Ka to nai Ügyész sé gek in teg rá lá sa a nem ka to nai
ügyé szi szer ve zet be,

Fe le lõs: hon vé del mi mi nisz ter
igaz ság ügyi és ren dé sze ti mi nisz ter
leg fõbb ügyész

Ha tár idõ: 2006. de cem ber 31.

d) a Rend vé del mi Szer vek Vé del mi Szol gá la tá nak in -
teg rá lá sa a Nem zet biz ton sá gi Hi va tal ba, illetve fel ügye le -
té nek meg vál toz ta tá sa (MeH),

Fe le lõs: igaz ság ügyi és ren dé sze ti mi nisz ter
Ha tár idõ: 2006. de cem ber 31.

e) a fõ vá ro si és me gyei rend õr-fõkapitányságok re gi o -
na li zá lá sa,

Fe le lõs: igaz ság ügyi és ren dé sze ti mi nisz ter
Ha tár idõ: 2006. de cem ber 31.

f) a Ha tár õr ség Or szá gos Pa rancs nok sá ga és a ha tár õr
igaz ga tó sá gok a schen ge ni rend szer hez tör té nõ tel jes jogú
csat la ko zás idõ pont ja utá ni in teg rá lá sa a rend õr ség or szá -
gos és te rü le ti szin tû ve ze tõ szer ve i be.

Fe le lõs: igaz ság ügyi és ren dé sze ti mi nisz ter
Ha tár idõ: 2006. de cem ber 31.

5. A 4. pont ban fog lalt fel ada tok vég re haj tá sá val egy -
ide jû leg elõ kell ké szí te ni a 2/3-os tör vényi sza bá lyo zást
nem igény lõ, az érin tett szer ve ze tek leg ha té ko nyabb
 mûködését ered mé nye zõ át ala kí tás ra irá nyuló ja vas la tot,
kü lö nös te kin tet tel az alap te vé keny sé get tá mo ga tó funk -
ciók el lá tá sá ra.

Fe le lõs: a 4. pont alatt meg je lölt mi nisz te rek
Ha tár idõ: 2006. de cem ber 31.

6. A Kor mány az aláb bi te rü le te ken szük sé ges nek tart -
ja vizs gá lat el vég zé sét és ja vas lat ki dol go zá sát a ha té ko -
nyabb mû kö dés fel té te le i nek meg te rem té se ér de ké ben:

a) a Ma gyar Tu riz mus Rt. mû kö dé se,

Fe le lõs: ön kor mány za ti és te rü let fej lesz té si mi nisz ter
Ha tár idõ: 2006. au gusz tus 31.

b) a Tar ta lék gaz dál ko dá si Kht. kész le tei ke ze lé sé nek
és fel ada tai el lá tá sá nak gaz da sá gos sá gi és szak mai kö ve -
tel mé nyek tel je sí té sét szol gá ló szer ve ze ti meg ol dá sa és a
for rá sok biz to sí tá sa,

Fe le lõs: föld mû ve lés ügyi és vi dék fej lesz té si
 mi nisz ter,
érin tett mi nisz te rek

Ha tár idõ: 2006. au gusz tus 31.

c) a fog va tar tot tak fog lal koz ta tá sá ra ala pí tott gaz da sá -
gi tár sa sá gok szer ve ze ti és mû kö dé si rend szer e,

Fe le lõs: igaz ság ügyi és ren dé sze ti mi nisz ter
Ha tár idõ: 2006. szep tem ber 30.

d) a Hon vé del mi Mi nisz té rium hi va ta lai és hát tér in téz -
mé nyei, valamint a HM Elekt ro ni kai, Lo gisz ti kai és
Vagyon kezelõ Rt. mû kö dé se,

Fe le lõs: hon vé del mi mi nisz ter
Ha tár idõ: 2006. szep tem ber 30.

e) az or szá gos egész ség ügyi in té ze tek to váb bi mû kö dé -
sé nek fel té te lei,

Fe le lõs: egész ség ügyi mi nisz ter
ok ta tá si és kul tu rá lis mi nisz ter

Ha tár idõ: 2006. szep tem ber 30.

f) a Kor mány za ti El len õr zé si Hi va tal fel ada tai, azok
cél sze rû szer ve ze ti és fel ügye le ti meg ol dá sa,

Fe le lõs: a Mi nisz ter el nö ki Hi va talt ve ze tõ mi nisz ter
pénz ügy mi nisz ter

Ha tár idõ: 2006. szep tem ber 30.

g) a Ma gyar Nem ze ti Fil har mo ni kus Ze ne kar, Ének -
kar, Kot ta tár Kht. – mint nagy nem ze ti kul tu rá lis in téz -
mény – költ ség ve té si szerv vé ala kí tá sa, vagy a fi nan szí ro -
zá sá nak át ala kí tá sá val együtt non pro fit gaz da sá gi tár sa sá -
gi for má ban való mû köd te té se,

Fe le lõs: ok ta tá si és kul tu rá lis mi nisz ter
Ha tár idõ: 2006. szep tem ber 30.

h) a Rend õr tisz ti Fõ is ko la és a Zrí nyi Mik lós Nem zet -
vé del mi Egye tem fel ada tai jö võ be ni szer ve ze ti meg ol dá -
sa, ezen be lül spe ci á lis mes ter- és dok to ri kép zé sek szak -
mai tar tal ma, az új és a ki fu tó kép zé sek meg szer ve zé sé nek
mód ja, to váb bá a kép zés, illetve az in téz mény fel ügye le te,

Fe le lõs: igaz ság ügyi és ren dé sze ti mi nisz ter
hon vé del mi mi nisz ter
ok ta tá si és kul tu rá lis mi nisz ter

Ha tár idõ: a vizs gá lat ra: 2006. ok tó ber 31.
a dön tés re: 2006. de cem ber 31.
a vég re haj tás ra: 2007. jú li us 31.

i) köz pon ti egész ség ügyi szol gál ta tó szer ve zet(ek) lét -
re ho zá sa az aláb bi szer vek tel jes körû vagy rész be ni össze -
vo ná sá val: BM Köz pon ti Kór ház és in téz mé nyei,
MH   Verõcei Be teg ott hon, MH Kecs ke mé ti Re pü lõ kór -
ház, MH Hé ví zi Moz gás szer vi Re ha bi li tá ci ós In té zet, MH
Ba la ton fü re di Kar di o ló gi ai Re ha bi li tá ci ós In té zet, MH

380 HATÁROZATOK TÁRA 2006/31. szám



Dr. Radó György Köz pon ti Hon véd kór ház, Bün te tés-vég -
re haj tás Köz pon ti Kór há za, Igaz ság ügyi Meg fi gye lõ és
Elme gyógyító In té zet, MÁV Kór ház és Ren de lõ in té zet,
Bu dai MÁV Kór ház, MÁV Kór ház és Köz pon ti Ren de lõ -
in té zet; valamint a szer ve zet(ek) fel adat kö re, mû kö dé si
mód ja, szer ve ze ti fel épí té se, illetve fel ügye le te,

Fe le lõs: egész ség ügyi mi nisz ter
hon vé del mi mi nisz ter
igaz ság ügyi és ren dé sze ti mi nisz ter
gaz da sá gi és köz le ke dé si mi nisz ter

Ha tár idõ: a vizs gá lat ra: 2006. szep tem ber 30.
a dön tés re: 2006. ok tó ber 31.
a vég re haj tás ra: 2007. jú ni us 30.

j) a Va sút egé sz ség ügyi Szol gál ta tó Kht. in teg rá lá sa a
köz pon ti egész ség ügyi szol gál ta tó szer ve zet(ek)be, vagy
al ter na tív szer ve zet ra ci o na li zá lá si mód,

Fe le lõs: gaz da sá gi és köz le ke dé si mi nisz ter
érin tett mi nisz te rek

Ha tár idõ: 2006. szep tem ber 30.

k) a Sem mel we is Egye tem kli ni kai bá zi sán mû kö dõ
Or szá gos Igaz ság ügyi Or vos ta ni In té zet hely ze te,

Fe le lõs: egész ség ügyi mi nisz ter
Ha tár idõ: 2006. de cem ber 31.

l) az egész ség ügyi és szo ciá lis in téz mé nyek (egyes ál -
lam i sza na tó ri u mok, gyer mek ott ho nok) át adá sa he lyi ön -
kor mány za tok ré szé re,

Fe le lõs: egész ség ügyi mi nisz ter
szo ciá lis és mun ka ügyi mi nisz ter
ön kor mány za ti és te rü let fej lesz té si mi nisz ter

Ha tár idõ: 2006. de cem ber 31.

m) a Bá nyá sza ti Utó ke ze lõ és Éj je li Sza na tó ri um nak a
he lyi ön kor mány zat ré szé re tör té nõ át adá sa,

Fe le lõs: gaz da sá gi és köz le ke dé si mi nisz ter
Ha tár idõ: 2006. de cem ber 31.

n) egyes kul tu rá lis köz hasz nú tár sa sá gok he lyi ön kor -
mány zat nak vagy más szer ve zet nek tör té nõ át adá sa,

Fe le lõs: ok ta tá si és kul tu rá lis mi nisz ter
ön kor mány za ti és te rü let fej lesz té si mi nisz ter

Ha tár idõ: 2006. de cem ber 31.

o) a me zõ gaz da sá gi szak kép zõ in téz mé nyek há ló za ta
kon cent rá ci ó ja. Ezen be lül az 1. szá mú mel lék let ben meg -
je löl tek te kin te té ben 2007. au gusz tu si egy üte mû vagy
ezzel kez dõ dõ en fo ko za tos meg szün te tés, a töb bi eset ben
fel ügye le ti dön tés sze rint, fi gye lem mel az NFT II. pá lyá -
za ti le he tõ sé ge i re,

Fe le lõs: föld mû ve lés ügyi és vi dék fej lesz té si
 mi nisz ter
szo ciá lis és mun ka ügyi mi nisz ter
ön kor mány za ti és te rü let fej lesz té si mi nisz ter
ok ta tá si és kul tu rá lis mi nisz ter
fej lesz tés po li ti ká ért fe le lõs kor mány biz tos

Ha tár idõ: a vizs gá lat ra: 2006. de cem ber 31.
a vég re haj tás ra: 2007. au gusz tus 31., illetve
  fo ko za to san

p) a ha tá ro zat 1. pont ja sze rint lét re jö võ Ma gyar Bá -
nyá sza ti Hi va tal in teg rá lá sa a Ma gyar Ener gia Hi va tal ba,

Fe le lõs: gaz da sá gi és köz le ke dé si mi nisz ter
Ha tár idõ: ja vas lat té tel re: 2007. jú ni us 30.

q) köz hasz nú és gaz da sá gi tár sa sá go kat, ala pít vá nyo -
kat és köz ala pít vá nyo kat érin tõ en az aláb bi irá nyok kal és
ha tár idõk kel:

– Épü let- és La kás gaz dál ko dá si -Fenn tar tá si Innová -
ciós K+F Ala pít vány (ÖTM) meg szün te té se vég el szá mo -
lás sal, vég re haj tás meg kez dé se: 2007. ja nu ár 1.;

– Ma gyar Táv ok ta tá si Ala pít vány (OKM) meg szün te -
té se vég el szá mo lás sal, vég re haj tás meg kez dé se: 2007. ja -
nu ár 1.;

– At lan ti Ku ta tó és Ki adó Köz ala pít vány (OKM) be ol -
va dá sa a Te le ki Lász ló Ala pít vány ba (KüM), vég re haj tás:
2007. ja nu ár 1.;

– Fo gya té kos Gyer me kek, Ta nu lók Fel zár kóz ta tá sá ért
Or szá gos Köz ala pít vány (OKM) össze vo ná sa a Fo gya té -
ko sok Esé lye Köz ala pít vánnyal (SZMM), vég re haj tás:
2007. ja nu ár 1.;

– Ma gyar Tör té nel mi Film Köz ala pít vány (OKM)
össze vo ná sa a Ma gyar Moz gó kép Köz ala pít vánnyal, vég -
re haj tás: 2007. ja nu ár 1.;

– Mû vé sze ti és Sza bad mû ve lõ dé si Ala pít vány (OKM)
össze vo ná sa a Ma gyar Kul túr a Köz ala pít vánnyal, vég re -
haj tás: 2007. ja nu ár 1.;

– Nem zet kö zi Petõ And rás Köz ala pít vány (OKM)
költ ség ve té si szerv vé ala kí tá sa, vég re haj tás meg kez dé se:
2008. ja nu ár 1.;

– Ma gyar La kás-in no vá ci ós Kht. (ÖTM) költ ség ve té si
szerv vé ala kí tá sa (szer ve zet-össze vo nás sal együtt), vég re -
haj tás meg kez dé se: 2007. ja nu ár 1.;

– Ren dez vény csar nok Rt. (ÖTM) össze vo ná sa a
 Magyar Spor tok Háza Rt.-vel, vég re haj tás: 2007. ja -
nuár 1.;

– Fa ze kas zu gi Víz hasz no sí tá si Kft. (FVM) pri va ti zá lá -
sa, vég re haj tás: 2007. ja nu ár 1.;

– Áb ránd Ágy ne mû Fe hér ne mû gyár tó- és For gal ma zó
Kft., Ka lo csai Kon fek ció ipa ri Ter me lõ és Ke res ke del mi
Kft., Sop ron kõ hi dai Szö võ- és Ru ha ipa ri Kft. (IRM) vég -
el szá mo lá sa, fel ada tá nak meg lé võ költ ség ve té si szer vek be 
be épü lés sel, vég re haj tás meg kez dé se: 2006. szep tem -
ber 30.;

– Ener gia Köz pont Kht. (GKM, KvVM-mel kö zös)
meg szün te té se vég el szá mo lás sal, vég re haj tás meg kez dé -
se: 2007. ja nu ár 1.;

– NYÍRSÉGVÍZ, Nyír egy há za és Tér sé ge Víz és
Csator namû Rt.-nél (KvVM) ré sze se dés át adá sa he lyi ön -
kor mány zat nak, vég re haj tás: 2007. ja nu ár 1.;

– Di ák bó nusz Szol gál ta tó, Fej lesz tõ és Ta nács adó Kht. 
(OKM) be ol va dá sa az Edu ca tio Kht.-ba (OKM), vég re haj -
tás: 2007. ja nu ár 1.;
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– Nem ze ti Szín ház Rt. (OKM) költ ség ve té si szerv vé
ala kí tá sa, vég re haj tás: 2008. ja nu ár 1.;

– XTERRUM IMMOBILIA In gat lan hasz no sí tó Kft.
(PM Kincs tá ri Va gyo ni Igaz ga tó ság) meg szün te té se vég -
el szá mo lás sal, vég re haj tás meg kez dé se: 2007. ja nu ár 1.

Fe le lõs: érin tett mi nisz te rek
Ha tár idõ: vég re haj tás ra va gy annak meg kez dé sé re,

illetve el té rõ ja vas lat ese tén a Mi nisz ter el nö -
ki Hi va talt ve ze tõ mi nisz ter nek be szá mo lás -
ra: szö veg sze rint

7. A Kor mány el ren de li, hogy az ér de kelt mi nisz te rek
a) te gye nek ja vas la tot az egy sé ges élelmiszerbizton -

sági szer ve zet ki ala kí tá sá ra és fel ügye le té re;

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

Ha tár idõ: 2006. jú li us 15.

b) te gye nek ja vas la tot az 1. számú mel lék let sze rint át -
szer ve zés re ke rü lõ ag rár szak igaz ga tá si in téz mé nyek és
köz le ke dé si fel ügye le tek te kin te té ben

– az in teg rá ció or szá gos, illetve re gi o ná lis szint jé re,
– a me gyei há ló za ton ki ala ku ló vá ro si ki ren delt sé gek -

tõl fel ada tok kon cent rá lá sá ra, illetve azok hoz de kon cent -
rá lá sá ra,

– a la kos sá gi kap cso la tok ban meg je le nõ fel adat meg ol -
dás op ti má lis mód já ra és szer ve ze ti meg va ló sí tá sá ra;

Fe le lõs: föld mû ve lés ügyi és vi dék fej lesz té si
 mi nisz ter
gaz da sá gi és köz le ke dé si mi nisz ter
az ál lam re form elõ ké szí tõ mun ká i nak opera-
 tív irá nyí tá sá ra ki ne ve zett kor mány biz tos

Ha tár idõ: 2006. au gusz tus 31.

c) kez de mé nyez ze nek egyez te tést az Or szá gos Igaz -
ság szol gál ta tá si Ta nács el nö ké vel, a leg fõbb ügyésszel és
a Ma gyar Tu do má nyos Aka dé mia fõ tit ká rá val – mint a
Kor mány irá nyí tá sa alatt nem álló fe je ze tek fel ügye le tét
el lá tó szer vek ve ze tõ i vel – az ál lam i fel ada tok jel le gé nek
és mér té ké nek meg fe le lõ tel je sít mény kö ve tel mé nyek
meg ha tá ro zá sá ra, annak ér vé nye sí té sé re ala po zó fi nan szí -
ro zá si rend szer ki ala kí tá sá ra és a kis lét szá mú és ala csony
ha té kony sá gú szer ve ze tek át szer ve zé sé re, s en nek ered -
mé nyé rõl tá jé koz tas sák a Kor mányt. Fel ké ri e fe je ze tek
fel ügye le tét el lá tó szer vek ve ze tõ it az egyez te tés ben való
rész vé tel re;

Fe le lõs: igaz ság ügyi és ren dé sze ti mi nisz ter
ok ta tá si és kul tu rá lis mi nisz ter a pénz ügy-
 mi nisz ter be vo ná sá val
Fel ké rés re:
az Or szá gos Igaz ság szol gál ta tá si Ta nács
 el nö ke
a leg fõbb ügyész
a Ma gyar Tu do má nyos Aka dé mia fõ tit ká ra

Ha tár idõ: 2006. ok tó ber 31.

d) ké szül jön a re gi o na li zá ci ó ból, illetve in teg rá ci ó ból
fa ka dó elõ nyö ket szem elõtt tar tó ja vas lat a föld hi va ta lok
és a Me zõ gaz da sá gi és Vi dék fej lesz té si Hi va tal ha té kony
szer ve ze ti fel épí té sé re és mû kö dé sé re;

Fe le lõs: föld mû ve lés ügyi és vi dék fej lesz té si
 mi nisz ter
az ál lam re form elõ ké szí tõ mun ká i nak
 ope ra tív irá nyí tá sá ra ki ne ve zett kor mány-
 biz to s

Ha tár idõ: a vizs gá lat ra és ja vas lat té tel re:
 2006. de cem ber 31.

e) ké szül jön ja vas lat a Kor mány szá má ra a te rü let fej -
lesz té si és -ren de zé si fel ada to kat el lá tó egy sé ges és ha té -
kony in téz mény rend szer ki ala kí tá sá ra;

Fe le lõs: ön kor mány za ti és te rü let fej lesz té si mi nisz ter
fej lesz tés po li ti ká ért fe le lõs kor mány biz tos
érin tett mi nisz te rek

Ha tár idõ: a ja vas lat té tel re: 2006. ok tó ber 31.
az új in téz mé nyek mû kö dé sé nek meg-
 kez dé sé re: 2007. ja nu ár 1.

f) az igaz ság ügyi és ren dé sze ti mi nisz ter kez de mé nyez -
ze a bün te tés-vég re haj tá si in té ze tek és a rend õrség, más
fegy ve res tes tü le tek kö zös köz pon ti el lá tá sát vég zõ szerv
vagy szer ve ze ti egy ség lét re ho zá sát;

Fe le lõs: igaz ság ügyi és ren dé sze ti mi nisz ter
Ha tár idõ: 2006. de cem ber 31.

g) a pénz ügy mi nisz ter gon dos kod jék – együtt mû köd ve 
az ér de kelt mi nisz te rek kel – a köz pon to sí tott illetmény-
 számfejtési rend szer tel jes kö rû vé és ha té konnyá té te lé rõl,
a kor sze rû igé nyek nek való meg fe lel te té sé rõl;

Fe le lõs: pénz ügy mi nisz ter,
fe je zet fel ügye le tét el lá tó szer vek ve ze tõi

Ha tár idõ: át vi lá gí tás ra és ja vas lat té tel re:
 2006. no vem ber 30.
be ve ze tés re: 2008. ja nu ár 1.

h) ké szül jön ja vas lat az ál lam i va gyon nal való gaz dál -
ko dás új sza bá lyo zá sa ke re té ben a Kincs tá ri Va gyo ni Igaz -
ga tó ság egy sé ges va gyon ke ze lõ szer ve zet té ala kí tá sá ra,
en nek ke re té ben a mi nisz té riu mok, majd az igaz ga tá si jel -
le gû szer vek va gyon ke ze lé si és üze mel te té si fel ada ta i nak
át vé te lé re. Meg kell vizs gál ni a Nem ze ti Föld alap ke ze lõ
Szer ve zet be vo ná sát;

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

Ha tár idõ: 2006. de cem ber 31.

i) a Ma gyar Ál lam kincs tár a költ ség ve té si szer vek kö -
te le zett ség vál la lá sa i ról tel jes körû nyil ván tar tást ve zes sen
2008. ja nu ár 1-jé tõl;

Fe le lõs: pénz ügy mi nisz ter
Ha tár idõ: a meg va ló sít ha tó sá gi terv kon cep ci ó já nak

  ki dol go zá sá ra: 2006. de cem ber 31.
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j) az ok ta tá si és kul tu rá lis mi nisz ter kez de mé nyez ze a
fel sõ ok ta tás ról, valamint a ka to nai és rend vé del mi fel sõ -
ok ta tá si in téz mé nyek ve ze tõ i nek, ok ta tó i nak és hall ga tó i -
nak jog ál lá sá ról  szóló tör vények mó do sí tá sát

– a kli ni kák, a tan gaz da sá gok, a to vább kép zõ in té ze tek
gaz da sá gi tár sa sá gok ká szer ve zé se, valamint

– az 5. pont ban el ren delt vizs gá lat sze rin ti dön tés függ -
vé nyé ben a Rend õr tisz ti Fõ is ko la és a Zrí nyi Mik lós Nem -
zet vé del mi Egye tem fel ada tai el lá tá sa te kin te té ben.

Fe le lõs: ok ta tá si és kul tu rá lis mi nisz ter
igaz ság ügyi és ren dé sze ti mi nisz ter
hon vé del mi mi nisz ter

Ha tár idõ: 2007. ja nu ár 31.

8. A Kor mány tu do má sul ve szi – a ko ráb ban meg ho -
zott dön té sek alap ján – a kö vet ke zõ kht.-k, kft.-k, ala pít vá -
nyok és köz ala pít vá nyok vég el szá mo lá sát, meg szün te té -
sét, illetve pri va ti zá lá sát, és el ren de li a vég re haj tás ról a
pénz ügy mi nisz ter tá jé koz ta tá sát:

– Sport fó lio Kht. (ÖTM), vég el szá mo lás sal meg szün -
te tés,

– Ha zai Sport la pok Lap ki adó Kft. (ÖTM), vég el szá -
mo lás sal meg szün te tés,

– KPKI Kon zerv ipa ri Ku ta tó-Fej lesz tõ és Mi nõ ség -
vizs gá ló Kht. (FVM), vég el szá mo lás sal meg szün te tés,

– Ve tõ mag–95 Kft. (FVM), pri va ti zá ció,
– Or szá gos Mun ka vé del mi Kép zõ és To vább kép zõ

Kft. (SZMM), pri va ti zá ció,
– Nem ze ti Gyer mek és If jú sá gi Köz ala pít vány

(SZMM), vég el szá mo lás sal meg szün te tés,
– CINEGLOB Ala pít vány (KvVM), vég el szá mo lás sal

meg szün te tés,
– ,,Dré gely vár” Ala pít vány (KvVM), vég el szá mo lás -

sal meg szün te tés,

– Kör nye zet gaz dál ko dá si Ok ta tá si Fej lesz té sért Ala -
pít vány (KvVM), vég el szá mo lás sal meg szün te tés,

– Biz ton sá gi Üzem Kft. (KvVM), vég el szá mo lás sal
meg szün te tés,

– Du na kõ Kö zép-Du na Kõ bá nya Kft. (KvVM), pri va ti -
zá ció,

– ÉPVÍZKÖR Kft. (KvVM), pri va ti zá ció,
– FETIVÍZ Fel sõ-Ti sza Vi dé ki Víz épí tõ Kft. (KvVM),

pri va ti zá ció,
– Gát épí tõ, Kar ban tar tó és Szol gál ta tó Kft. (KvVM),

pri va ti zá ció,
– Róna Ipar i és Mély épí tõ Kft. (KvVM), pri va ti zá ció,
– Sze ge di Víz ügyi Épí tõ ipa ri és Szol gál ta tó Kft.

(KvVM), pri va ti zá ció,
– Vasi Víz-Kör Kft. (KvVM), pri va ti zá ció,
– Víz part Mér nö ki, Gaz da sá gi, Ke res ke del mi és Szol -

gál ta tó Kft. (KvVM), pri va ti zá ció,
– Ter mé sze ti Örök sé günk Ala pít vány (KvVM), vég el -

szá mo lás sal meg szün te tés,
– In-For rás XXI. Kht. (MeH), vég el szá mo lás sal meg -

szün te tés,
– Arany Já nos Köz ala pít vány a Tu do má nyért Köz ala -

pít vány (OKM), vég el szá mo lás sal meg szün te tés,
– Or szá gos „Kós Ká roly” Ott hon te rem tést Se gí tõ Kht.

(ÖTM), vég el szá mo lás sal meg szün te tés,
– Club Ali ga Rt. (PM), pri va ti zá ció,
– NORMON-TOOL Gép- és Szer szám gyár tó Kft.

(PM), pri va ti zá ció.

Fe le lõs: érin tett mi nisz te rek
Ha tár idõ: 2006. au gusz tus 31., illetve kü lön ha tá ro zat

  sze rint

Gyur csány Fe renc s. k.,
mi nisz ter el nök
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1. számú melléklet a 2118/2006. (VI. 30.) Korm. határozathoz

A központi költségvetési szervezetrendszer átalakítása

Fejezet Intézmény Intézkedés Végrehajtás határideje

MeH Elektronikus Közszolgáltatások Központja
A minisztériumok egyes informatikai feladatainak átcsoportosítása (kivéve: PM funkcionális 
célú informatikai feladatai)

MeH Kormányzati Személyügyi Központ Minisztériumok egyes humáner forrás menedzsment feladatainak átcsoportosítása
MeH Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Nemzeti Fejlesztési Hivatal átalakításával 2006. július 1.

ÖTM
Központi Adatfeldolgozó, Nyilvántartó és 
Választási Hivatal (a Választási Iroda 
kivételével)

Elektronikus Közszolgáltatások Központjába, kivéve Választási Iroda (ÖTM felügyelet alatt 
marad)

ÖTM Távközlési Szolgálat
HM Kormányzati Frekvenciagazdálkodási Hivatal

GKM
Nemzeti Információs Infrastruktúra Fejlesztési 
Intézet

IRM Aranypart üdül szálló Siófok
IRM Kastély üdül szálló Balatongyörök
IRM Park üdül szálló Balatonlelle
IRM Pilis üdül szálló Dobogók
GKM GKM Gazdasági Igazgatóság
OKM OM Szolgáltató  Intézmény
OKM NKÖM Gazdasági F igazgatósága
PM Pénzügyminisztérium Üzemeltetési Igazgatóság

KüM Határon Túli Magyarok Hivatala Miniszterelnöki Hivatalba
Felügyelet átadása MeH-nek 

2006. július 1. Integráció: 2007. 
január 1.

KSH
ECOSTAT KSH Gazdaságelemz  és 
Informatikai Intézet

Magyar Közigazgatási Intézetbe (Kopint-Datorg Rt. kutató részeivel együtt) 2007. január 1.

MeH Miniszterelnöki Hivatal

ÖTM
Önkormányzati és Területfejlesztési 
Minisztérium

FVM
Földm velésügyi és Vidékfejlesztési 
Minisztérium

HM Honvédelmi Minisztérium
IRM Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium
GKM Gazdasági és Közlekedési Minisztérium
KvVM Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium
KüM Külügyminisztérium
OKM Oktatási és Kulturális Minisztérium
EüM Egészségügyi Minisztérium
PM Pénzügyminisztérium

SZMM Szociális és Munkaügyi Minisztérium

ÖTM Magyar Közigazgatási Intézet 2006. július 1.
HM HM Védelmi Hivatal 2007. január 1.

MeH Központi Szolgáltatási F igazgatóság
Ingatlan vagyonkezelési- és üzemeltetési feladatok kivételével az ellátási és a 
rendezvényszervezési feladatok, oktatás, üdültetés átvétele 

2007. január 1.

Fejezet Intézmény Intézkedés Végrehajtás határideje

ÖTM F városi és megyei közigazgatási hivatalok
Megyei szervezetek átalakítása városi kirendeltséggé; 2008-tól részlegek területi 
ügyfélszolgálati irodába szervezése 

ÖTM
F városi és megyei Katasztrófavédelmi 
Igazgatóságok

ÖTM
BM OKF Repül téri Katasztrófavédelmi 
Igazgatóság

ÖTM Távközlési Szolgálat Elektronikus Közszolgáltatások Központjába (MeH)

ÖTM
Központi Adatfeldolgozó, Nyilvántartó és 
Választási Hivatal

Elektronikus Közszolgáltatások Központjába (MeH), kivéve Választási Iroda (ÖTM felügyelet 
alatt marad)

ÖTM Katasztrófavédelmi Oktatási Központ Országos Katasztrófavédelmi F igazgatóságba

ÖTM Testnevelési és Sportmúzeum

ÖTM Nemzeti Utánpótlás-nevelési Intézet 
ÖTM Nemzeti Sporthivatal
ÖTM Magyar Turisztikai Hivatal
ÖTM Országos Lakás és Építésügyi Hivatal

ÖTM Duna Palota és Kiadó Belügyi Általános Beruházó és Fejleszt  Kht-ba névváltoztatással 2007. január 1.

ÖTM
Önkormányzati és Területfejlesztési 
Minisztérium

Ingatlan vagyonkezelési- és üzemeltetési feladatok kivételével az ellátási feladatok és a
rendezvényszervezési feladatok átcsoportosítása a Központi Szolgáltatási 
F igazgatóságba (MeH);
Egyes informatikai  feladatok átcsoportosítása az Elektronikus Közszolgáltatások 
Központjába, illetve a Központi Szolgáltatási F igazgatóságba (MeH);
Egyes humán-er forrás menedzsment feladatok csoportosítása a Kormányzati 
Személyügyi Központba (MeH);
Minisztériumi ingatlan vagyonkezelési- és üzemeltetési feladatok átcsoportosítása a 
Kincstári Vagyoni Igazgatóságba (PM);
Könyvelési tevékenység átcsoportosítása a Magyar Államkincstárba (PM)

2007. január 1.

ÖTM Területi F építészi Irodák Területi irodák Közigazgatási Hivatalokba 2007. január 1.

ÖTM Magyar Közigazgatási Intézet Miniszterelnökség fejezetbe 2006. július 1.

Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium

Miniszterelnökség fejezetbe 

Ingatlan vagyonkezelési- és üzemeltetési feladatok kivételével az ellátási feladatok és a 
rendezvényszervezési feladatok átcsoportosítása a Központi Szolgáltatási F igazgatóságba
(MeH);
Egyes informatikai  feladatok átcsoportosítása az Elektronikus Közszolgáltatások 
Központjába, illetve a Központi Szolgáltatási F igazgatóságba (MeH);
Egyes humán-er forrás menedzsment feladatok csoportosítása a Kormányzati Személyügyi 
Központba (MeH);
Minisztériumi ingatlan vagyonkezelési- és üzemeltetési feladatok átcsoportosítása a Kincstári 
Vagyoni Igazgatóságba (PM);
Könyvelési tevékenység átcsoportosítása a Magyar Államkincstárba (PM)

4. Fejezetekt l átvétel

5. Egyéb racionalizálás

A még megyénként m köd  szervezetek regionalizálása

1. Új költségvetési szerv alapítása

2. Összevonás, beolvadás

3. Szakmai, gazdasági, ellátó funkciók vagy egyes részei átcsoportosítása 

Miniszterelnökség

Elektronikus Közszolgáltatások Központjába

Központi Szolgáltatási F igazgatóságba

Központi Szolgáltatási F igazgatóságba és Kincstári Vagyoni Igazgatóságba (PM)

2007. január 1.

2007. január 1.

1.1. Regionális szintre hálózaton belül

2. Költségvetési szerv non-profit gazdasági társasággá szervezése 

4. Fejezetek közötti átadás

3. Egyes funkciók átcsoportosítása

Nemzeti Sportközpontokba

2006. augusztus 31.Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztériumba

2007. január 1.

3.1. Szakmai, gazdasági, ellátó funkciók vagy egyes részei

3.2. Telephelyek, területi szervek beolvasztása

Felügyelet átadása MeH-nek 
2006. július 1. Integráció: 2007. 

január 1.

Felügyelet átadása: 2006. július 1. 
Integráció: 2007. január 1.

1. Összevonás

2007. január 1.

2007. január 1.

1.2. Másik szervezetbe
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Fejezet Intézmény Intézkedés Végrehajtás határideje

FVM
”Varga Márton” Kertészeti és Földmérési 
Szakképz  Intézet, Gyakorlóiskola

FVM
„Apponyi Sándor” Mez gazdasági Szakképz
Intézet

FVM
„Lippai János” Középiskola, Kertészeti 
Szakképz  Iskola és Kollégium

FVM
„Teleki Zsigmond” Mez gazdasági Szakképz
Iskola és Kollégium

FVM
Mez gazdasági Középfokú Szakoktatási, 
Továbbképz  és Szaktanácsadó Intézet 
(Jánoshalma)

FVM
Mez gazdasági Középfokú Szakoktatási, 
Továbbképz  és Szaktanácsadó Intézet 
(Kétegyháza)

FVM
F városi és megyei növény- és talajvédelmi 
szolgálatok

FVM Növény- és Talajvédelmi Központi Szolgálat
FVM Megyei földm velésügyi hivatalok

FVM
F városi és megyei állategészségügyi és 
élelmiszer ellen rz  állomások

FVM Állami Ménesgazdaság Non-profit gt-vé szervezése

FVM
FVM Sz lészeti és Borászati Kutatóintézet 
(Badacsonytomaj)

FVM
FVM Sz lészeti és Borászati Kutatóintézet 
(Kecskemét)

FVM
FVM Sz lészeti és Borászati Kutatóintézet 
(Eger)

FVM
FVM Sz lészeti és Borászati Kutatóintézet 
(Pécs)

FVM
Földm velésügyi és Vidékfejlesztési 
Minisztérium

Ingatlan vagyonkezelési- és üzemeltetési feladatok kivételével az ellátási feladatok és a 
rendezvényszervezési feladatok átcsoportosítása a Központi Szolgáltatási F igazgatóságba
(MeH);
Egyes informatikai  feladatok átcsoportosítása az Elektronikus Közszolgáltatások 
Központjába, illetve a Központi Szolgáltatási F igazgatóságba (MeH);
Egyes humán-er forrás menedzsment feladatok csoportosítása a Kormányzati Személyügyi 
Központba (MeH);
Minisztériumi ingatlan vagyonkezelési- és üzemeltetési feladatok átcsoportosítása a Kincstári 
Vagyoni Igazgatóságba (PM);
Könyvelési tevékenység átcsoportosítása a Magyar Államkincstárba (PM)

2007. január 1.

FVM Országos Mez gazdasági Min sít  Intézet Telephelyek az összevont FVM szakigazgatási szervbe 
FVM Állami Erdészeti Szolgálat Területi igazgatóságok az összevont FVM szakigazgatási szervbe

FVM
Országos Mez gazdasági Könyvtár és 
Dokumentációs Központ, Bp.

FVM Magyar Mez gazdasági Múzeum

FVM
FVM Magyar Közösségi Agrármarketing 
Centrum Kht.

2008. január 1.

Fejezet Intézmény Intézkedés Végrehajtás határideje

HM Összhader nemi Parancsnokság

MH Szárazföldi Parancsnokság, MH Légier  Parancsnokság, MH Összhader nemi Logisztikai 
és Támogató Parancsnokság részei, MH Híradó  és Informatikai Parancsnokság, MH Budapesti 
Hely rségparancsnokság, HM HVK M veleti F csoportf nökség, MH Egészségügyi 
Parancsnokság összeolvadásával

Végrehajtás egy vagy két 
lépcs ben:

I. 2007. december 31.
II. 2009. december 31

HM HM Központi Logisztikai Hivatal
HM Haditechnikai és Fejlesztési F osztály, HM Nemzetközi Rendezvényszervezési Hivatal, 
HM Technológiai Hivatal, HM Beszerzési és Biztonsági Beruházási Hivatal, MH 
Összhader nemi Logisztikai és Támogató Parancsnokság részei összeolvadásával

2007. január 1.

HM Kormányzati Frekvenciagazdálkodási Hivatal Integráció az Elektronikus Közszolgáltatások Központjába (MeH)
Felügyelet átvétele: 2006. július 1. 

Integráció: 2007. január 1.
HM HM Katonai Légügyi Hivatal Polgári Légiközlekedési Hatóságba (GKM)
HM MH Katonai Fogház Büntetés-végrehajtás szervezetébe (IRM)

HM Honvédelmi Minisztérium

Ingatlan vagyonkezelési- és üzemeltetési feladatok kivételével az ellátási feladatok és a 
rendezvényszervezési feladatok átcsoportosítása a Központi Szolgáltatási F igazgatóságba
(MeH);
Egyes informatikai  feladatok átcsoportosítása az Elektronikus Közszolgáltatások 
Központjába, illetve a Központi Szolgáltatási F igazgatóságba (MeH);
Egyes humán-er forrás menedzsment feladatok csoportosítása a Kormányzati Személyügyi 
Központba (MeH);
Minisztériumi ingatlan vagyonkezelési- és üzemeltetési feladatok átcsoportosítása a Kincstári 
Vagyoni Igazgatóságba (PM);
Könyvelési tevékenység átcsoportosítása a Magyar Államkincstárba (PM)

2007. január 1.

HM HM Védelmi Hivatal Miniszterelnökség fejezetbe 2007. január 1.

2007. január 1.

4. Egyes funkciók átcsoportosítása
4.1. Szakmai, gazdasági, ellátó funkciók vagy egyes részei 

Oktatási és Kulturális Minisztérium fejezetbe

2007. január 1.

4.2. Telephelyek, területi szervek beolvasztása

2. Összevonás párhuzamos hálózatoknál

1. Új költségvetési szerv alapítása

2. Összevonás, beolvadás

3. Szakmai, gazdasági, ellátó funkciók vagy egyes részei átcsoportosítása 

6. Gazdasági társaságból költségvetési szervvé alakulás

Honvédelmi Minisztérium

2007. január 1.

5. Fejezetek közötti átadás

Gazdasági társasággá alakítás,
utána alternatíva: privatizálás vagy fels oktatási intézménynek átadás

2007. január 1.

3. Költségvetési szerv gazdasági társasággá szervezése (egyenként)

2007. január 1.

2007. augusztus 1.
(illetve attól kezd d en)

Megyeszékhelyen az összevont FVM szakigazgatási szervbe, ott egységes városi kirendeltség 
kialakítása

1. Megszüntetés (feladatmegsz néssel)

A megyén belül több hasonló profilú (nem FVM fenntartású) intézményre figyelemmel

Földm velésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium

4. Fejezetek közötti átadás
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Fejezet Intézmény Intézkedés leírása Végrehajtás határideje

IRM Balassagyarmati Határ r Igazgatóság
IRM Nagykanizsai Határ r Igazgatóság
IRM Szombathelyi Határ r Igazgatóság

HM MH Katonai Fogház Büntetés-végrehajtás szervezetébe
IRM ORFK Gazdasági Ellátó Igazgatóság ORFK Gazdasági F igazgatóságba (Országos Rend r-F kapitányság néven)
IRM Aranypart üdül szálló Siófok
IRM Kastély üdül szálló Balatongyörök
IRM Park üdül szálló Balatonlelle
IRM Pilis üdül szálló Dobogók
IRM Oktatási F igazgatóság Országos Rend r-F kapitányságba

IRM Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium

Ingatlan vagyonkezelési- és üzemeltetési feladatok kivételével az ellátási feladatok és a 
rendezvényszervezési feladatok átcsoportosítása a Központi Szolgáltatási F igazgatóságba
(MeH);
Egyes informatikai  feladatok átcsoportosítása az Elektronikus Közszolgáltatások 
Központjába, illetve a Központi Szolgáltatási F igazgatóságba (MeH);
Egyes humán-er forrás menedzsment feladatok csoportosítása a Kormányzati Személyügyi 
Központba (MeH);
Minisztériumi ingatlan vagyonkezelési- és üzemeltetési feladatok átcsoportosítása a Kincstári 
Vagyoni Igazgatóságba (PM);
Könyvelési tevékenység átcsoportosítása a Magyar Államkincstárba (PM)

IRM Nemzetközi Oktatási Központ
Szakmai tevékenységek (kivéve: ILEA és KERA) átcsoportosítása Országos Rend r-
F kapitányságba; pénzügyi, gazdasági, ellátó és m szaki tevékenységek (kivéve: ILEA 
ellen rzése) átadása Központi Gazdasági F igazgatóságnak

IRM Központi Gazdasági F igazgatóság Átalakítás budapesti regionális ellátó intézetté 2007. január 1.

Fejezet Intézmény Intézkedés leírása Végrehajtás határideje

GKM MÁV Közegészségügyi Intézet 2007. január 1.

GKM F városi és megyei közlekedési felügyeletek Egységes Közlekedési Hatóság létrehozása 2007. január 1.

HM HM Katonai Légügyi Hivatal
GKM Polgári Légiközlekedési Hatóság
GKM Szénbányászati Szerkezet-átalakítási Központ
GKM Magyar Geológiai Szolgálat
GKM GKM Gazdasági Igazgatóság Központi Szolgáltatási F igazgatóságba (MeH) és Kincstári Vagyoni Igazgatóságba (PM)

GKM
Nemzeti Információs Infrastruktúra Fejlesztési 
Intézet

Elektronikus Közszolgáltatások Központjába (MeH) 

GKM Országos Mérésügyi Hivatal Központ és területi hivatalai a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatalba 2007. január 1.

GKM Gazdasági és Közlekedési Minisztérium

Ingatlan vagyonkezelési- és üzemeltetési feladatok kivételével az ellátási feladatok és a 
rendezvényszervezési feladatok átcsoportosítása a Központi Szolgáltatási F igazgatóságba
(MeH);
Egyes informatikai  feladatok átcsoportosítása az Elektronikus Közszolgáltatások 
Központjába, illetve a Központi Szolgáltatási F igazgatóságba (MeH);
Egyes humán-er forrás menedzsment feladatok csoportosítása a Kormányzati Személyügyi 
Központba (MeH);
Minisztériumi ingatlan vagyonkezelési- és üzemeltetési feladatok átcsoportosítása a Kincstári 
Vagyoni Igazgatóságba (PM);
Könyvelési tevékenység átcsoportosítása a Magyar Államkincstárba (PM)

2007. január 1.

GKM Közlekedési Múzeum

GKM
Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari 
Múzeum

NKTH Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal

NKTH
Kutatás-fejlesztési Pályázati és 
Kutatáshasznosítási Iroda

Fejezet Intézmény Intézkedés leírása Végrehajtás határideje

KvVM Költségvetési Iroda Nemzeti park igazgatóságok pénzügyi, számviteli tevékenységének átcsoportosításával 2007. január 1.

KvVM Nemzeti park igazgatóságok Pénzügyi, könyvelési tevékenységének átcsoportosítása új költségvetési szervbe

KvVM
Környezetvédelmi természetvédelmi és vízügyi 
felügyel ségek

Pénzügyi, könyvelési tevékenységének átcsoportosítása Országos Környezetvédelmi, 
Természetvédelmi és Vízügyi F felügyel ségbe

KvVM Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium

Ingatlan vagyonkezelési- és üzemeltetési feladatok kivételével az ellátási feladatok és a 
rendezvényszervezési feladatok átcsoportosítása a Központi Szolgáltatási F igazgatóságba
(MeH);
Egyes informatikai  feladatok átcsoportosítása az Elektronikus Közszolgáltatások 
Központjába, illetve a Központi Szolgáltatási F igazgatóságba (MeH);
Egyes humán-er forrás menedzsment feladatok csoportosítása a Kormányzati Személyügyi 
Központba (MeH);
Minisztériumi ingatlan vagyonkezelési- és üzemeltetési feladatok átcsoportosítása a Kincstári 
Vagyoni Igazgatóságba (PM);
Könyvelési tevékenység átcsoportosítása a Magyar Államkincstárba (PM)

2007. január 1.

2007. január 1.

Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium

2007. január 1.

2.2. Másik szervezetbe

2007. január 1.

Egységes Közlekedési Hatóságba

2007. január 1.
Központi Szolgáltatási F igazgatóságba (MeH) 

Gazdasági és Közlekedési Minisztérium fejezetbe

Magyar Bányászati Hivatalba

Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium

3. Szakmai, gazdasági, ellátó funkciók vagy egyes részei átcsoportosítása 

2.2. Szakmai, gazdasági, ellátó funkciók vagy egyes részei

2007. január 1.

1. Új költségvetési szerv alapítása

1. Megszüntetés (feladatmegsz néssel)

3. Szakmai, gazdasági, ellátó funkciók vagy egyes részei átcsoportosítása 

2. Összevonás, beolvadás

2007. január 1.

2. Egyes funkciók átcsoportosítása
2.1. Pénzügyi, könyvelési tevékenység

4. Egyéb racionalizálás

Gazdasági és Közlekedési Minisztérium

2. Összevonás
2.1. Hálózaton belül

1. Megszüntetés

Oktatási és Kulturális Minisztérium fejezetbe

4. Fejezetek közötti átadás
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Fejezet Intézmény Intézkedés leírása Végrehajtás határideje

KüM Határon Túli Magyarok Hivatala Miniszterelnöki Hivatalba 
Felügyelet átadása: 2006. július 1. 

Integráció: 2007. január 1.

KüM Külügyminisztérium

Ingatlan vagyonkezelési- és üzemeltetési feladatok kivételével az ellátási feladatok és a 
rendezvényszervezési feladatok átcsoportosítása a Központi Szolgáltatási F igazgatóságba
(MeH);
Egyes informatikai  feladatok átcsoportosítása az Elektronikus Közszolgáltatások 
Központjába, illetve a Központi Szolgáltatási F igazgatóságba (MeH);
Egyes humán-er forrás menedzsment feladatok csoportosítása a Kormányzati Személyügyi 
Központba (MeH);
Minisztériumi ingatlan vagyonkezelési- és üzemeltetési feladatok átcsoportosítása a Kincstári 
Vagyoni Igazgatóságba (PM);
Könyvelési tevékenység átcsoportosítása a Magyar Államkincstárba (PM)

2007. január 1.

Fejezet Intézmény Intézkedés leírása Végrehajtás határideje

OKM Oktatási Hivatal
Országos Közoktatási Értékelési és Vizsgaközpont, Fels oktatási Regisztrációs Központ 
összeolvadásával, valamint "suliNova" Közoktatási Fejlesztési és Pedagógus-továbbképzési 
Kht. feladatai egy részének átadásával (díjjal nem fedezett szolgáltatás)

OKM Oktatási Háttérintézet Professzorok Háza, Országos Közoktatási Intézet összeolvadásával
OKM Kulturális Hivatal Magyar Nemzeti Filmiroda, Kulturális Örökségvédelmi Hivatal összeolvadásával

OKM Kulturális Háttérintézet
Hagyományok Háza egyes feladatai (6. pont alatti feladatok), Képz -és Iparm vészeti
Lektorátus, Magyar M vel dési Intézet, Kulturális Örökségvédelmi Hivatal kutató részlegei 
összeolvadásával

OKM Magyar UNESCO Bizottság Titkársága Oktatási és Kulturális Minisztériumba szervezeti egységként 2006. szeptember 1.
OKM Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum  
OKM Országos Idegennyelv  Könyvtár
OKM OM Szolgáltató  Intézmény
OKM NKÖM Gazdasági F igazgatósága
OKM Márton Áron Szakkollégium

OKM
Külföldi Magyar Kulturális Intézetek 
Igazgatósága

OKM M csarnok
OKM Honvéd Együttes

OKM
Állami M emlék-helyreállítási és Restaurálási 
Központ

OKM Állami Artistaképz  Intézet MACIVA Kht-ba 2007. augusztus 1.

OKM Oktatási és Kulturális Minisztérium

Ingatlan vagyonkezelési- és üzemeltetési feladatok kivételével az ellátási feladatok és a 
rendezvényszervezési feladatok átcsoportosítása a Központi Szolgáltatási F igazgatóságba
(MeH);
Egyes informatikai  feladatok átcsoportosítása az Elektronikus Közszolgáltatások 
Központjába, illetve a Központi Szolgáltatási F igazgatóságba (MeH);
Egyes humán-er forrás menedzsment feladatok csoportosítása a Kormányzati Személyügyi 
Központba (MeH);
Minisztériumi ingatlan vagyonkezelési- és üzemeltetési feladatok átcsoportosítása a Kincstári 
Vagyoni Igazgatóságba (PM);
Könyvelési tevékenység átcsoportosítása a Magyar Államkincstárba (PM)

FVM
Országos Mez gazdasági Könyvtár és 
Dokumentációs Központ, Bp.

FVM Magyar Mez gazdasági Múzeum
GKM Közlekedési Múzeum

GKM
Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari 
Múzeum

EüM
Semmelweis Orvostörténeti Múzeum Könyvtár 
és Levéltár

OKM Iparm vészeti Múzeum
OKM Ludwig Múzeum-Kortárs M vészeti Múzeum
OKM Magyar Nemzeti Filmarchívum
OKM Néprajzi Múzeum
OKM Országos M szaki Múzeum
OKM Országos Színháztörténeti Múzeum és Intézet
OKM Pet fi Irodalmi Múzeum

OKM OM Alapkezel  Igazgatósága 2006. július 1.
OKM Nemzeti Szakképzési Intézet 2006. szeptember 1.

OKM Hagyományok Háza 
Gy jtemény, oktatás, kutatás, nemzetközi kapcsolatok, m vészeti m hely, dokumentáció 
feladatok átadása a Kulturális Háttérintézetbe

OKM Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Kutató részlegei átcsoportosítása Kulturális Háttérintézetbe (profiltisztítás)

Szociális és Munkaügyi Minisztérium fejezetbe

2. Összevonás, beolvadás

4. Szakmai, gazdasági, ellátó funkciók vagy egyes részei átcsoportosítása 

"Gesztor" OKM intézmény(ek)hez kapcsolása (részben fejezetekt l átvétel)

Balassi Bálint Intézetbe 

Külügyminisztérium

1. Beolvadás

5. Fejezetek közötti átadás [ átvétel ld. 4. pontban]

2. Szakmai, gazdasági, ellátó funkciók vagy egyes részei átcsoportosítása 

Központi Szolgáltatási F igazgatóságba (MeH) és Kincstári Vagyoni Igazgatóságba (PM)

3. Költségvetési szerv non-profit gazdasági társasággá szervezése 

Oktatási és Kulturális Minisztérium

2007. január 1.

1. Új költségvetési szerv alapítása

2007. január 1.

Országos Széchényi Könyvtárba

2007. január 1.

6. Egyéb racionalizálás

2007. január 1.

2007. január 1.
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Fejezet Intézmény Intézkedés leírása Végrehajtás határideje

EüM
Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi 
Szolgálat f városi és megyei intézetei

Megyei szervezetek átalakítása városi kirendeltséggé, munkaegészségügyi rész átadása az 
Országos Munkabiztonsági és Munkaügyi F felügyel ségnek

EüM Országos Ment szolgálat Megyei szervezetek átalakítása városi kirendeltséggé
EüM

(EAlap)
F városi és megyei egészségbiztosítási 
pénztárak

Megyei szervezetek átalakítása városi kirendeltséggé, 2008-tól egészségügyi reformtól függ en
területi ügyfélszolgálati irodákba szervezés

EüM Országos Alapellátási Intézet Országos Szakfelügyeleti Módszertani Központba

EüM
Egészségügyi Szakképz  és Továbbképz
Intézet

Országos Gyógyintézeti Központba

EüM Országos Egészségfejlesztési Intézet

EüM
Fodor József Országos Közegészségügyi 
Központ

EüM Johan Béla Országos Epidemiologiai Központ
EüM Országos Gyermekegészségügyi Intézet

EüM Egészségügyi Minisztérium

Ingatlan vagyonkezelési- és üzemeltetési feladatok kivételével az ellátási feladatok és a 
rendezvényszervezési feladatok átcsoportosítása a Központi Szolgáltatási F igazgatóságba
(MeH);
Egyes informatikai  feladatok átcsoportosítása az Elektronikus Közszolgáltatások 
Központjába, illetve a Központi Szolgáltatási F igazgatóságba (MeH);
Egyes humán-er forrás menedzsment feladatok csoportosítása a Kormányzati Személyügyi 
Központba (MeH);
Minisztériumi ingatlan vagyonkezelési- és üzemeltetési feladatok átcsoportosítása a Kincstári 
Vagyoni Igazgatóságba (PM);
Könyvelési tevékenység átcsoportosítása a Magyar Államkincstárba (PM)

2007. január 1.

EüM
Semmelweis Orvostörténeti Múzeum Könyvtár 
és Levéltár

Oktatási és Kulturális Minisztérium fejezetbe 2007. január 1.

Fejezet Intézmény Intézkedés leírása Végrehajtás határideje

PM PM Informatikai Központ PM fejezet intézményei funkcionális informatikai részlegeit l átvétel 2007. január 1.

PM Magyar Államkincstár

Megyei telephelyek kifizet  helyi funkcióra sz külése, egyes funkciók regionalizálása vagy 
központba szervezése;
racionalizálás (központosítás): minisztériumi könyvel  központ funkció (kés bb teljes 
központi közigazgatás), teljeskör  illetményszámfejtés és kötelezettségvállalás nyilvántartás

PM APEH megyei igazgatóságai
Regionalizálás, megyei szervezetek átalakítása városi kirendeltséggé; 2008-tól részlegek 
területi ügyfélszolgálati irodába szervezés

PM Pénzügyminisztérium Üzemeltetési Igazgatóság Központi Szolgáltatási F igazgatóságba (MeH) és Kincstári Vagyoni Igazgatóságba

PM APEH Oktatási Igazgatóság APEH Központi Hivatalba
PM Szerencsejáték Felügyelet Központ és területi egységei az Adó- és Pénzügyi Ellen rzési Hivatalba

PM Pénzügyminisztérium

Ingatlan vagyonkezelési- és üzemeltetési feladatok kivételével az ellátási feladatok és a 
rendezvényszervezési feladatok átcsoportosítása a Központi Szolgáltatási F igazgatóságba
(MeH);
Egyes informatikai  feladatok átcsoportosítása az Elektronikus Közszolgáltatások 
Központjába, illetve a Központi Szolgáltatási F igazgatóságba (MeH);
Egyes humán-er forrás menedzsment feladatok csoportosítása a Kormányzati Személyügyi 
Központba (MeH);
Minisztériumi ingatlan vagyonkezelési- és üzemeltetési feladatok átcsoportosítása a Kincstári 
Vagyoni Igazgatóságba (PM);
Könyvelési tevékenység átcsoportosítása a Magyar Államkincstárba (PM)

2007. január 1.

H. Önk. Illetékhivatal Területi egységei az Adó- és Pénzügyi Ellen rzési Hivatalba

PM Kincstári Vagyoni Igazgatóság Minisztériumok ingatlan vagyonkezelési- és üzemeltetési feladatai átvétele 2007. január 1.
4. Egyéb racionalizálás

2.1. Regionális és országos szintre hálózaton belül

3.1. Szakmai, gazdasági, ellátó funkciók vagy egyes részei

3.2. Telephelyek, területi szervek beolvasztása

2007. január 1.

2007. január 1.

1.2. Másik szervezetbe

2.2. Másik szervezetbe

3. Egyes funkciók átcsoportosítása

2. Összevonás

Pénzügyminisztérium

1. Új költségvetési szerv

3. Fejezetek közötti átadás

2. Szakmai, gazdasági, ellátó funkciók vagy egyes részei átcsoportosítása 

2007. január 1.

Országos Tisztif orvosi Hivatalba

1. Összevonás
1.1. Regionális szintre hálózaton belül

Egészségügyi Minisztérium

2007. január 1.
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2. számú melléklet a 2118/2006. (VI. 30.) Korm. határozathoz

Alapítványok és közalapítványok átalakítása

Fejezet Intézmény Intézkedés leírása Végrehajtás határideje

SZMM
Regionális munkaer fejleszt  és képz
központok

SZMM Bp. Munkaer piaci Intervenciós Központ

SZMM F városi és megyei munkaügyi központok
SZMM

(NyAlap)
F városi és megyei nyugdíjbiztosítási 
igazgatóságok

SZMM Mobilitás
Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézetbe, Munkavédelmi Kutatási Közalapítvánnyal 
együtt

2006. szeptember 1.

SZMM Nemzeti Etnikai Kisebbségi Hivatal Minisztériumba szervezeti egységként 2007. január 1.

SZMM Szociális és Munkaügyi Minisztérium

Ingatlan vagyonkezelési- és üzemeltetési feladatok kivételével az ellátási feladatok és a 
rendezvényszervezési feladatok átcsoportosítása a Központi Szolgáltatási F igazgatóságba
(MeH);
Egyes informatikai  feladatok átcsoportosítása az Elektronikus Közszolgáltatások 
Központjába, illetve a Központi Szolgáltatási F igazgatóságba (MeH);
Egyes humán-er forrás menedzsment feladatok csoportosítása a Kormányzati Személyügyi 
Központba (MeH);
Minisztériumi ingatlan vagyonkezelési- és üzemeltetési feladatok átcsoportosítása a Kincstári 
Vagyoni Igazgatóságba (PM);
Könyvelési tevékenység átcsoportosítása a Magyar Államkincstárba (PM)

2007. január 1.

OKM OM Alapkezel  Igazgatósága 2006. július 1.
OKM Nemzeti Szakképzési Intézet 2006. szeptember 1.

SZMM
Országos Munkabiztonsági és Munkaügyi 
F felügyel ség

Munkaegészségügyi rész átvétele az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálattól

SZMM Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet Koordinációs és adminisztratív feladatok minisztériumba

Szociális és Munkaügyi Minisztérium fejezetbe

1. Összevonás

Szociális és Munkaügyi Minisztérium

2007. január 1.

1.1. Regionális szintre párhuzamos hálózatoknál

Regionalizálódó munkaügyi központokba

1.2. Regionális szintre hálózaton belül

3. Fejezetekt l átvétel

4. Egyéb racionalizálás

1.3. Másik szervezetbe

2007. január 1.

2. Szakmai, gazdasági, ellátó funkciók vagy egyes részei átcsoportosítása 

2007. január 1.

Szervezet Intézkedés Végrehajtás határideje

Avicenna, Közel-Kelet Kutatások Közalapítvány Fejezeti kezelés  (központi) költségvetési el irányzattá alakítás 2007. január 1.

Mez  Ferenc Közalapítvány Fejezeti kezelés  (központi) költségvetési el irányzattá alakítás 2007. január 1.

Biztonságos Magyarországért Közalapítvány Fejezeti kezelés  (központi) költségvetési el irányzattá alakítás 2007. január 1.

Ipar a Környezetért Alapítvány Megszüntetése végelszámolással
megkezdése:

2007. január 1.

Oktatásért Közalapítvány Fejezeti kezelés  (központi) költségvetési el irányzattá alakítás 2007. január 1.

Magyar Koraszülött Ment  Közalapítvány Megszüntetése végelszámolással, feladatai és eszközei átadása az Országos Ment szolgálatnak 2007. január 1.

Munkavédelmi Kutatási Központ Közalapítvány
Megszüntetése végelszámolással, feladatai átadása a Nemzeti Család- és Szociálpolitikai 
Intézetnek

megkezdése:
2007. január 1.

Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium

Szociális és Munkaügyi Minisztérium

Egészségügyi Minisztérium

Miniszterelnökség

Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium

Gazdasági és Közlekedési Minisztérium

Oktatási és Kulturális Minisztérium
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3. számú melléklet a 2118/2006. (VI. 30.) Korm. határozathoz

Közhasznú társaságok, gazdasági társaságok átalakítása

Szervezet Intézkedés Végrehajtás határideje

FVMMI GM Gépmin sít  Kht. Megszüntetés végelszámolással, feladat átadása Gépkísérleti Kutató Intézetnek
megkezdése:

2007. január 1.
Agrogeo Agrárfejleszt -Földtani-F vállalkozó
Kft.

Privatizálás

AGROSTER Besugárzó Rt.

Geodéziai és Térképészeti Rt.

Országos Mesterséges Termékenyít  Rt.

FVM Magyar Közösségi Agrármarketing 
Centrum Kht.

Költségvetési szervvé alakítás
megkezdése:

2008. január 1.
Érdi Gyümölcs- és Dísznövény Kutató-Fejleszt
Kht.
Ceglédi Gyümölcstermesztési Kutató-Fejleszt
Intézet Kht.

Fert di Gyümölcstermesztési Kutató Kht.

Újfehértói Gyümölcstermesztési Kutató és 
Szaktanácsadó Kht.
Országos Húsipari Kutatóintézet Kht.

HM ARMCOM Kommunikációtechnikai Rt.

HM ARZENÁL Elektromechanikai Rt.

HM CURRUS Gödöll i Harcjárm technikai Rt.

IHU Ipari Hulladékhasznosító Kht. Megszüntetése végelszámolással
megkezdése:

2007. január 1.

'96 Beruházásszervez  és F vállalkozó Kft.
megkezdése:

2007. január 1.
Multinova Befektetési Vállalkozási Kft.
Ráckevei Kastély-Építész Vendégház Kft. 
(Kulturális Örökségvédelmi Hivatal)

Privatizálás

"suliNova" Közoktatási Fejlesztési és Pedagógus-
továbbképzési Kht.

Beolvadás az EDUCATIO Kht-ba (díjjal fedezett szolgáltatás) feladatok egy részének 
átadásával az Oktatási Hivatalnak (díjjal nem fedezett szolgáltatás)

ESZA Európai Szociális Alap Nemzeti 
Programirányító Iroda Társadalmi Szolgáltató 
Kht. (Szociális és Munkaügyi Minisztériummal 
közös)

Megszüntetése végelszámolással, feladatai és eszközei átadása Foglalkoztatási Hivatalnak
megkezdése:

2008. január 1.

Hungarotransplant Egészségügyi Koordináló 
Kht.

Megszüntetése végelszámolással, feladatai és eszközei átadása Országos Tisztif orvosi
Hivatalnak (alternatíva: minisztérium)

megkezdése:
2006. szeptember 30.

ESZA Európai Szociális Alap Nemzeti 
Programirányító Iroda Társadalmi Szolgáltató 
Kht. (Oktatási és Kulturális Minisztériummal 
közös)

Megszüntetése végelszámolással, feladatai és eszközei átadása Foglalkoztatási Hivatalnak
megkezdése:

2008. január 1.

Szociális és Munkaügyi Minisztérium

2007. január 1.

2007. január 1.

Oktatási és Kulturális Minisztérium

A Priv. tv-nek megfelel en a kötelez  részesedésen felüli üzletrész értékesítése

Egészségügyi Minisztérium

Megszüntetése végelszámolással

Gazdasági és Közlekedési Minisztérium

A Priv. tv-nek megfelel en a kötelez  részesedésen felüli üzletrész értékesítése

Honvédelmi Minisztérium

Földm velésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium

Privatizálás (el zetesen módosítani kell Priv. tv. mellékletét) 2007. január 1.

2007. január 1.

Szerkeszti a Miniszterelnöki Hivatal, a Szerkesztõbizottság közremûködésével.
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