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 I. rész HATÁROZATOK

A Kor mány ha tá ro za tai

A Kormány

2172/2006. (X. 17.) Korm.

határozata

a Magyar Köztársaság és a Szlovén Köztársaság
között a bûnüldözõ szervek határokon átnyúló

együttmûködésérõl  szóló Megállapodás szövegének
végleges megállapítására adott felhatalmazásról

A Kor mány

1. egyet ért a Ma gyar Köz tár sa ság és a Szlo vén Köz tár -
sa ság kö zött a bûn ül dö zõ szer vek ha tá ro kon át nyú ló
együtt mû kö dé sé rõl  szóló Meg ál la po dás (a továb biak ban:
Meg ál la po dás) be mu ta tott szö ve gé vel;

2. fel ha tal maz za az igaz ság ügyi és ren dé sze ti mi nisz -
tert vagy az ál ta la ki je lölt sze mélyt a Meg ál la po dás be mu -
ta tott szö ve gé nek – a meg erõ sí tés fenn tar tá sá val tör té nõ –
vég le ges meg ál la pí tá sá ra;

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

4. el fo gad ja a Meg ál la po dás kö te le zõ ha tá lyá nak el is -
me ré sé re adott fel ha tal ma zás ról és ki hir de té sé rõl  szóló
tör vénytervezetet, és el ren de li a Meg ál la po dás szö ve gé -
nek vég le ges meg ál la pí tá sát köve tõen az Or szág gyû lés hez 
tör té nõ be nyúj tá sát. A tör vényjavaslat elõ adó já nak a Kor -
mány az igaz ság ügyi és ren dé sze ti mi nisz tert je lö li ki.

A mi nisz ter el nök he lyett:

Kiss Pé ter s. k.,
szo ci á lis és mun ka ügyi mi nisz ter

A Kormány

2173/2006. (X. 17.) Korm.

határozata

a magyar–orosz kormányközi együttmûködés
intézményes keretének megteremtésérõl

1. A Kor mány egyet ért az zal, hogy a ma gyar–orosz
együtt mû kö dés fo lya ma tos fej lesz té se, il let ve ma gas szin -
ten való tar tá sa ér de ké ben ki ala kí tás ra ke rül jön a Ma gyar

Köz tár sa ság és az Orosz or szá gi Fö de rá ció ál la mi ve ze tõi
és kor má nyai kö zöt ti rend sze res ta lál ko zók és együtt -
mûködés in téz mé nyes ke re te.

2. A Kor mány fel hív ja a kül ügy mi nisz tert, hogy kez de -
mé nyez ze az orosz fél nél az 1. pont ban meg ha tá ro zott in -
téz mé nyes ke ret meg te rem té sét, és szá mol jon be a fe lek ál -
tal el fo ga dott együttmûködési mechanizmusról.

Ha tár idõ: a tár gya lá sok meg kez dé se azon nal

3. A Kor mány fel hív ja a kül ügy mi nisz tert, hogy
a) kez de mé nyez ze az orosz fél nél a kor mány kö zi kon -

zul tá ció össze hí vá sát;

Ha tár idõ: 2006. ok tó ber 31.

b) az ér de kelt tár cák és kor mány za ti in téz mé nyek be -
vo ná sá val gon dos kod jék a kor mány kö zi kon zul tá ció elõ -
ké szí té sé rõl, és ko or di nál ja az ülés elõ ké szí té sé vel kap -
cso la tos in téz ke dé se ket.

Ha tár idõ: fo lya ma tos

A mi nisz ter el nök he lyett:

Kiss Pé ter s. k.,
szo ci á lis és mun ka ügyi mi nisz ter

A Kormány

2174/2006. (X. 17.) Korm.

határozata

a nemzeti és állami ünnepek, 
valamint más kiemelkedõ fontosságú rendezvények

elõkészítésérõl és lebonyolításáról  szóló 
2106/2005. (VI. 6.) Korm. határozat módosításáról

1. A nem ze ti és ál la mi ün ne pek, va la mint más ki emel -
ke dõ fon tos sá gú ren dez vé nyek elõ ké szí té sé rõl és le bo nyo -
lí tá sá ról  szóló 2106/2005. (VI. 6.) Korm. ha tá ro zat
(a továb biak ban: Ha tá ro zat) 2. c) al pont ja he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

(2. A Mi nisz ter el nö ki Hi va talt ve ze tõ mi nisz ter)
„c) a Mi nisz ter el nö ki Hi va tal ope ra tív irá nyí tá sért fe le -

lõs szak ál lam tit ká ra út ján gon dos ko dik a b) pont alap ján
el fo ga dott rész le tes prog ram meg va ló sí tá sá nak meg szer -
ve zé sé rõl, a prog ram meg va ló sí tá sá ban köz re mû kö dõ ál -
la mi szer vek és más szer ve ze tek te vé keny sé gé nek össze -
han go lá sá ról, a mellékletben foglalt felelõsségi szabályok
szerint;”

2. A Ha tá ro zat 3. pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke -
zés lép:
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„3. A Mi nisz ter el nö ki Hi va talt ve ze tõ mi nisz ter a
2. pont ban fog lalt fel ada to kat az érin tett mi nisz te rek kel
együtt mû köd ve lát ja el. Az együttmûködés keretében

a) az igaz ság ügyi és ren dé sze ti mi nisz ter fe le lõs a rend -
õrség köz biz ton sá gi, köz le ke dés ren dé sze ti, ví zi ren dé sze ti, 
sze mély vé del mi és dí szel gõ egy sé ge i nek közremûködé -
séért;

b) az ön kor mány za ti és te rü let fej lesz té si mi nisz ter fe le -
lõs a ka taszt ró fa vé de lem szer ve i nek közremûködéséért;

c) az egész ség ügyi mi nisz ter fe le lõs a katasztrófa-
 egészségügyi szer vek köz re mû kö dé sé ért;

d) a hon vé del mi mi nisz ter fe le lõs a Ma gyar Hon véd ség 
szá raz föl di, légi és vízi be mu ta tón köz re mû kö dõ, il let ve
mû sza ki ala ku la ta i nak és dí szel gõ egy sé ge i nek köz re mû -
kö dé sé ért;

e) a kör nye zet vé del mi és víz ügyi mi nisz ter fe le lõs az
Or szá gos Me te o ro ló gi ai Szol gá lat közremûködéséért;

f) a kül ügy mi nisz ter fe le lõs a dip lo má ci ai és az ál la mi
pro to koll fel ada ta i nak ellátásáért.”

3. A Ha tá ro zat ki egé szül a je len ha tá ro zat mel lék le té -
ben fog lalt ope ra tív irá nyí tá si és fe le lõs sé gi sza bá lyo kat
tar tal ma zó mel lék let tel.

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

a) a Ha tá ro zat 4. b) al pont já ban „a bel ügy mi nisz ter rel”
szö veg rész he lyé be „az igaz ság ügyi és ren dé sze ti mi nisz -
ter rel” szöveg lép;

b) a Ha tá ro zat 5. pont já ban az „és a bel ügy mi nisz ter”
szö veg rész he lyé be „az igaz ság ügyi és ren dé sze ti mi nisz -
ter, va la mint az ön kor mány za ti és te rü let fej lesz té si mi -
nisz ter” szö veg lép.

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

Melléklet
a 2174/2006. (X. 17.) Korm. határozathoz

„Melléklet 
a 2106/2005. (VI. 6.) Korm. határozathoz

A nemzeti és állami ünnepi rendezvények
elõkészítésének és lebonyolításának operatív

irányítása és az együttmûködés rendje

1. Az ope ra tív irá nyí tó fe le lõs a Kor mány ál tal jó vá ha -
gyott ün ne pi ren dez vény prog ram já nak a jog sza bá lyok, az
ál lam irá nyí tás egyéb jogi esz kö zei, va la mint a ha tó sá gi
elõ írások sze rin ti elõ ké szí té sé ért és meg va ló sí tá sá ért, va -
la mint az élet- és va gyon biz ton sá got ve szé lyez te tõ rend kí -
vü li kö rül mény és más el há rít ha tat lan ok ese tén a ren dez -
vény hely szí né nek, prog ram pont ja i nak mó do sí tá sá ért,
 továbbá – az érin tett ha tó sá gok ha tás kö ré nek sé rel me

nélkül – a rendezvény elhalasztására vagy megszakítására
irányuló döntés meghozataláért.

2. Tö meg ren dez vény szer ve zé se ese tén az ope ra tív irá -
nyí tó mun ká ját ope ra tív törzs se gí ti. Az ope ra tív törzs fel -
ada ta a prog ram biz ton sá gos meg va ló sí tá sá nak elõ moz dí -
tá sa, en nek ke re té ben a vál lal ko zá si szer zõ dés ben a ren -
dez vény biz ton sá gos le bo nyo lí tá sá ra vo nat ko zó elõ írások, 
a 6. pont ban fog lalt kö te le zett sé gek tel je sí té sé nek, va la -
mint az ott em lí tett ter vek meg fe le lõ sé gé nek el len õr zé se,
to váb bá in téz ke dés a fel tárt hi á nyos sá gok ki kü szö bö lé sé -
re, in do kolt eset ben a jog sza bály ban biz to sí tott ha tó sá gi
ha tás kör és egyéb in téz ke dé si jog gya kor lá sá ra. Az ope ra -
tív törzs le bo nyo lí tás so rán fo lya ma tos ügye le ti szol gá la -
tot lát el, en nek so rán kap cso la tot tart a hely szí nen köz re -
mû kö dõ, a ve szély meg elõ zé sé re és el há rí tá sá ra ha tás kör -
rel ren del ke zõ szer vek kel, elem zi és ér té ke li a hely szín rõl
be ér ke zõ in for má ci ó kat és a koc ká za tok ra vo nat ko zó jel -
zé se ket, in téz ke dik a hely szí nen nem ren dez he tõ prob lé -
mák meg ol dá sá ra, in do kolt eset ben a prog ram egyes ele -
me i nek vagy egé szé nek el ha lasz tá sá ra, il let ve megszakí -
tására.

3. Az ope ra tív törzs tag ja it a Mi nisz ter el nö ki Hi va talt
ve ze tõ mi nisz ter meg ke re sé se alap ján az érin tett mi nisz ter
je lö li ki. Az operatív törzs tagja

– a Nem zet biz ton sá gi Hi va tal,
– az Or szá gos Rend õr-fõ ka pi tány ság és a te rü le ti leg

ille té kes rend õr-fõ ka pi tány ság,
– az Or szá gos Ka taszt ró fa vé del mi Fõ igaz ga tó ság és a

te rü le ti leg ille té kes ka taszt ró fa vé del mi igaz ga tó ság,
– az Or szá gos Men tõ szol gá lat,
– az Or szá gos Me te o ro ló gi ai Szol gá lat,
– a te rü le ti leg ille té kes me gyei, fõ vá ro si vé del mi bi -

zott ság
in téz ke dé si jog kör rel ren del ke zõ kép vi se lõ je.

4. A vál lal ko zá si szer zõ dés ren del ke zé se alap ján az
ope ra tív törzs mun ká já ban kon zul ta tív jog kör rel részt vesz 
a prog ram meg va ló sí tá sá ra szer zõ dõ vál lal ko zás ve ze tõ
tiszt ség vi se lõ je a vál lal ko zói ol da lon fel me rü lõ kér dé sek
ren de zé se, to váb bá a megrendelõi utasítások érvényesítése 
céljából.

5. Az ope ra tív irá nyí tó az ope ra tív törzs tag ja i nak a ren -
dez vény elõ ké szí té sé vel és le bo nyo lí tá sá val össze füg gõ
fel ada tot ha tá roz hat meg, amely nem kor lá toz hat ja az ope -
ra tív törzs tag ját de le gá ló szerv jog sza bá lyon ala pu ló ha tó -
sá gi és egyéb in téz ke dé si jog kö ré nek gya kor lá sát, a szak -
mai és a biztonsági elõ írások érvényesítését.

6. Tö meg ren dez vény szer ve zé se ese tén a ren dez vény
meg va ló sí tá sá ra irá nyu ló vál lal ko zá si szer zõ dés ke re té ben 
ren del kez ni kell a biz ton sá gi és hely szí ni köz le ke dé si, az
egész ség ügyi, a tö meg köz le ke dé si, va la mint a prog ram -
terv el ké szí té sé rõl, a meg ren de lõ út ján az ope ra tív irá nyí -
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tó val való együtt mû kö dé si kö te le zett ség tar tal má ról, a ha -
tó sá gi en ge dé lyek meg szer zé sé re, va la mint a jog sza bá lyi,
a ha tó sá gi és a szak mai elõ írások betartására irányuló
kötelezettségrõl. A tervek tartalma az alábbiakra terjed ki:

a) biz ton sá gi és hely szí ni köz le ke dé si terv: a ren dez -
vény pon tos hely szín raj za, a meg kö ze lí té si és me ne kü lé si
út vo na lak meg je lö lé se, út vo nal biz to sí tás, a ren dez vény
szek to rai, a kor do nok, a kor do no kon nyi tott át eresz tõ pon -
tok, a szín pad és a kü lön bö zõ prog ram ele mek el he lyez ke -
dé se, a ren dez vé nyen részt ve võk tá jé koz ta tá sá nak mód ja,
hír adó biz to sí tás (a le bo nyo lí tá sért és a biz ton sá gért fe le lõs 
szer vek kö zöt ti kom mu ni ká ci ós csa tor nák, esz kö zök), a
ki ürí té si terv (ki ürí tés-szá mí tás, az egyes szek to rok me ne -
kü lé si út vo na lai, a szek to rok ki ürí té sé ért fe le lõs biz ton sá gi 
õrök el he lyez ke dé se);

b) egész ség ügyi terv: a men tõ jár mû vek, 50 ezer fõ nél
na gyobb lét szá mú ren dez vény ese té ben pe dig az oxy o ló -
gi ai am bu lan cia el he lye zé se;

c) tö meg köz le ke dé si terv: a ren dez vény meg kez dé sét
meg elõ zõ en és a ren dez vény rõl tör té nõ tá vo zás kor a tö -
meg ál tal igény be ve he tõ tö meg köz le ke dé si já ra tok el he -
lyez ke dé se, járatsûrûsége és kapacitása;

d) prog ram terv: a biz ton sá gért fe le lõs szer vek in for -
má lá sa cél já ból a ren dez vény hely szí nen kén ti rész le tes
prog ram ja és le bo nyo lí tá sá nak pontos idõbeli ütemezése.”

A Kormány

2175/2006. (X. 17.) Korm.

határozata

a 2006. évi központi költségvetés általános
tartalékának felhasználásáról

A Kor mány az ál lam ház tar tás ról  szóló 1992. évi
XXXVIII. tör vény 38.  §-ának (1) be kez dé sé ben biz to sí tott 
jog kö ré ben a 2006. évi köz pon ti költ ség ve tés ál ta lá nos tar -
ta lé ká ból a Nagy Imre Ala pít vány tá mo ga tá sá ra, a
XXXIII. Ma gyar Tu do má nyos Aka dé mia fe je zet ré szé re
– a mel lék let sze rint – 10,0 mil lió fo rint át cso por to sí tá sát
ren de li el.

Fe le lõs: pénz ügy mi nisz ter 
fel ké rés re: a Ma gyar 
 Tu do má nyos Aka dé mia fõtitkára

Ha tár idõ: azon nal

Gyur csány Fe renc s. k.,
mi nisz ter el nök
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Mel lék let a 2175/2006. (X. 17.) Korm. ha tá ro zat hoz

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

Költ ség ve té si év: 2006.

Millió fo rint ban, egy tizedessel

Ál lam-
ház tar tá si

egye di
azo no sí tó

Fe je zet-
szám

Cím-
szám

Al-
cím-
szám

Jog-
cím-

csop.-
szám

Jog-
cím-
szám

Elõ-
ir.-
cso-
port-
szám

Ki-
emelt
elõ-
ir.-

szám

Fe je-
zet-
név

Cím-
név

Al-
cím-
név

Jog-
cím-

csop.-
név

Jog-
cím-
név

Elõ-
ir.-

csop.-
név

KIADÁSOK
A mó do sí tás

jog cí me

Mó do sí tás
(+/—)

A mó do-
sít ás

kö vet-
ke zõ
év re

át hú zó dó
ha tá sa

A mó do-
sít ást

el ren de lõ
jog-

sza bály/
ha tá-
ro zat
szá ma

Ki emelt elõ irány zat ne ve

XXXIII. Ma gyar Tu do má nyos Aka dé mia 

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

2 Ága za ti cél elõ irány za tok

217390 8 Nagy Im re Em lék ház mû köd te té sé nek ala pít vá nyi tá mo ga tá sa

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

5 Egyéb mû kö dé si cé lú tá mo ga tá sok, ki adá sok 10,0

X. Mi nisz ter el nök ség

20 Tar ta lé kok

001414 1 Költ ség ve tés ál ta lá nos tar ta lé ka –10,0

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 nem kí vánt tör len dõ!)
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BEVÉTELEK
A mó do sí tás

jog cí me
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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 nem kí vánt tör len dõ!)
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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-
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Ki emelt elõ irány zat ne ve

XXXIII. Ma gyar Tu do má nyos Aka dé mia 

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

2 Ága za ti cél elõ irány za tok

217390 8 Nagy Im re Em lék ház mû köd te té sé nek ala pít vá nyi tá mo ga tá sa 10,0

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 nem 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 nem 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 +/–10,0 +/–10,0

* Az össze tar to zó elõ irány zat-vál to zá so kat (+/—) egy mást kö ve tõ en kell sze re pel tet ni.
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A Kormány

2176/2006. (X. 17.) Korm.

határozata

a polgármesterek öregségi nyugdíjának, illetve
közszolgálati járadékának 2007. évi fedezetérõl

A Kor mány fel hív ja a szo ci á lis és mun ka ügyi mi nisz tert, 
va la mint a pénz ügy mi nisz tert, hogy a 2007. évi költ ség ve -
té si tör vény elõ ké szí té se so rán gon dos kod jon ar ról, hogy a

pol gár mes te rek öreg sé gi nyug dí ja, il let ve köz szol gá la ti
já ra dé ka fe de ze te a Szo ci á lis és Mun ka ügyi Mi nisz té ri um
költ ség ve té si fe je zet ben, az Egyéb szo ci á lis el lá tá sok és
költségtérítések alcím alatt kerüljön megtervezésre.

Fe le lõs: szo ci á lis és mun ka ügyi mi nisz ter
pénz ügy mi nisz ter

Ha tár idõ: fo lya ma tos

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



A Kormány

2177/2006. (X. 17.) Korm.

határozata

a fejezeti államháztartási tartalékok illetményjavítás
fedezetére történõ átcsoportosításáról

A Kor mány a Ma gyar Köz tár sa ság 2006. évi költség -
vetésérõl  szóló 2005. évi CLIII. tör vény 51.  §-a (2) be kez -

dé sé nek a) pont já ban ka pott fel ha tal ma zás alap ján, a
2006. évi il let mény ja ví tás több let ki adá sa i nak fe de ze té re
– a mel lék let sze rin ti rész le te zés ben – jó vá hagy ja a fe je ze -
tek állam háztartási tartaléka terhére történõ át cso por to sí -
tá sokat.

A mi nisz ter el nök he lyett:

Kis s Pé ter s. k.,
szo ciá lis és mun ka ügyi mi nisz ter
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Mel lék let a 2177/2006. (X. 17.) Korm. ha tá ro zat hoz

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

Költ ség ve té si év: 2006.
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X. Mi nisz ter el nök ség

1 Mi nisz ter el nö ki Hi va tal

000516 2 Köz pon ti Szol gál ta tá si Fõ igaz ga tó ság

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 7 853

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 2 513

018571 2 Ma gyar Köz igaz ga tá si In té zet

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 1 024

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 327

001645 6 Táv köz lé si Szol gá lat

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 16 007

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 5 122

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

6 Fe je ze ti tar ta lék

264989 2 Fe je ze ti ál lam ház tar tá si tar ta lék –32 847

11 Pol gá ri Nem zet biz ton sá gi Szol gá la tok

034085 1 Nem zet biz ton sá gi  Hi va tal

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 255 823

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 81 799

3 Do lo gi ki adá sok 5 450

034074 2 In for má ci ós  Hi va tal 0

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 0

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 162 178

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 51 945

3 Do lo gi ki adá sok 100 700

051673 3 Nem zet biz ton sá gi Szak szol gá lat 0

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 0

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 406 706

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 130 094

3 Do lo gi ki adá sok 1 628

263934 5 Fe je ze ti ál lam ház tar tá si tar ta lék –1 196 323

XI. Ön kor mány za ti és te rü let fej lesz té si Mi nisz té ri um

269545 1 Ön kor mány za ti és te rü let fej lesz té si Mi nisz té ri um igaz ga tá sa

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 4 621

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 1 479

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

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 309 538
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2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 99 052

208558 8 Du na Pa lo ta és Ki adó

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 3 777

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 1 209

11 Nem ze ti Sport hi va tal in téz mé nyei

000747 2 Test ne ve lé si és Sport mú ze um

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 169

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 54

249912 3 Nem ze ti Után pót lás-ne ve lé si In té zet

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 2 250

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 720

258901 4 Nem ze ti Sport köz pon tok

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 5 823

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 1 863

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

31 Fe je ze ti tar ta lék

269712 1 Fe je ze ti ál lam ház tar tá si tar ta lék –2 430 555

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

004338 4  Me zõ gaz da sá gi mi nõ sí tés és törzs te nyé szet-fenn tar tás in téz mé nyei

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 380

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 122

004349 6 Me zõ gaz da sá gi kö zép fo kú szak ok ta tás és szak ta nács adás in téz mé nyei

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 22 508

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 7 175

004404 7 Köz mû ve lõ dé si in téz mé nyek

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 1 952

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 625

004415 8 Ag rár ku ta tó in té ze tek

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 8 060

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 2 578

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

14 Fe je ze ti tar ta lék

265045 2 Fe je ze ti ál lam ház tar tá si tar ta lék –3 295 798

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

003704 1 Igaz ság ügyi és Ren dé sze ti Mi nisz té rium igaz ga tá sa

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 145

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 47

019435 2 Rend vé del mi Szer vek Vé del mi Szol gá la ta

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 48 049

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 15 376

264045 3 Igaz ság ügyi Hi va tal

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 101 238

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 32 396

003726 4 Szak ér tõi in té ze tek

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 30 195

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 9 662

003737 5 Bün te tés-vég re haj tás

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 833 873

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 267 513

7 Rend õr ség

001591 1 Or szá gos Rend õr-fõ ka pi tány ság és hát tér in téz mé nyei

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 246 119

2006/49. szám HATÁROZATOK TÁRA 507



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 78 758

001601 2 Bu da pes ti Rend õr-fõ ka pi tány ság

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 757 816

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 242 501

203234 4 Ba ra nya me gyei Rend õr-fõ ka pi tány ság

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 120 484

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 38 556

203245 5 Bács-Kis kun me gyei Rend õr-fõ ka pi tány ság

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 154 559

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 49 459

203256 6 Bé kés me gyei Rend õr-fõ ka pi tány ság

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 106 017

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 33 926

203267 7 Bor sod-Aba új-Zemp lén me gyei Rend õr-fõ ka pi tány ság

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 213 128

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 68 201

203278 8 Csong rád me gyei Rend õr-fõ ka pi tány ság

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 118 646

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 37 967

203289 9 Fej ér me gyei Rend õr-fõ ka pi tány ság

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 118 197

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 37 823

203290 10 Gyõr-Mo son-Sop ron me gyei Rend õr-fõ ka pi tány ság

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 113 604

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 36 353

203300 11 Haj dú-Bi har me gyei Rend õr-fõ ka pi tány ság

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 138 583

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 44 347

203311 12 He ves me gyei Rend õr-fõ ka pi tány ság

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 83 792

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 26 814

203322 13 Jász-Nagy kun-Szol nok me gyei Rend õr-fõ ka pi tány ság

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 114 640

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 36 685

203333 14 Ko má rom-Esz ter gom me gyei Rend õr-fõ ka pi tány ság

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 85 645

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 27 406

203344 15 Nóg rád me gyei Rend õr-fõ ka pi tány ság

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 72 849

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 23 311

203355 16 Pest me gyei Rend õr-fõ ka pi tány ság

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 227 000

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 72 640

203366 17 So mogy me gyei Rend õr-fõ ka pi tány ság

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 116 941

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 37 421

203377 18 Sza bolcs-Szat már-Be reg me gyei Rend õr-fõ ka pi tány ság

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 141 611

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 45 316

203388 19 Tol na me gyei Rend õr-fõ ka pi tány ság
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1 Mû kö dé si költ ség ve tés

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 84 038

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 26 892

203399 20 Vas me gyei Rend õr-fõ ka pi tány ság

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 84 434

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 27 019

203409 21 Veszp rém me gyei Rend õr-fõ ka pi tány ság

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 110 652

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 35 408

203410 22 Za la me gyei Rend õr-fõ ka pi tány ság

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 92 036

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 29 451

001623 23 Ren dé sze ti Biz ton sá gi Szol gá lat

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 255 335

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 81 708

001634 24 Köz tár sa sá gi  Õr ez red

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 176 064

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 56 341

8 Ha tár õr ség

001667 1 Ha tár õr ség Or szá gos Pa rancs nok ság és szer vei

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 40 517

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 13 449

001689 2 Ha tár õr igaz ga tó sá gok

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 987 067

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 315 341

001755 10 BM Be ván dor lá si és Ál lam pol gár sá gi Hi va tal

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 1 636

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 524

001799 11 Rend õr tisz ti Fõ is ko la

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 10 626

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 3 400

001843 12 BM Köz pon ti Kór ház és in téz mé nyei

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 3 140

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 1 036

228817 13 Köz pon ti Gaz da sá gi Fõ igaz ga tó ság

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 8 454

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 2 705

235006 14 Szer ve zett Bû nö zés El le ni Ko or di ná ci ós Köz pont

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 330

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 106

15 Ok ta tá si Igaz ga tás

247089 1 BM Ok ta tá si Fõ igaz ga tó ság

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 6 226

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 1 992

199528 2 BM Tan in té ze tek

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 57 538

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 18 410

236905 3 BM Nem zet kö zi Ok ta tá si Köz pont

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 2 590

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 829

XV. Gaz da sá gi és Köz le ke dé si Mi nisz té rium
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1 Gaz da sá gi és Köz le ke dé si Mi nisz té rium

016818 2 Gaz da sá gi igaz ga tó ság

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 1 654

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 529

006419 5 Bá nyá sza ti Utó ke ze lõ és Éj je li Sza na tó ri um

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 693

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 222

006442 6 Ma gyar Ke res ke del mi és Ven dég lá tó ipa ri Mú ze um

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 144

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 46

252134 8 Nem ze ti In for má ci ós Inf ra struk tú ra Fej lesz té si In té zet

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 2 283

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 730 

006552 9 Ma gyar Ge o ló gi ai Szol gá lat

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 2 167

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 693

003881 16 Köz le ke dé si Mú ze um

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 2 229

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 713

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

40 Fe je ze ti tar ta lék

269601 2 Fe je ze ti ál lam ház tar tá si tar ta lék –12 103

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

006585 1 Kör nye zet vé del mi és Víz ügyi Mi nisz té rium igaz ga tá sa

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 654

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 210

256456 9 Kör nye zet vé del mi, ter mé szet vé del mi és víz ügyi te rü le ti szer vek

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 37 899

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 12 126

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

10 Fe je ze ti tar ta lék

265123 2 Fe je ze ti ál lam ház tar tá si tar ta lék -50 889

XIX. EU In teg rá ció

2 EU In teg rá ció fe je ze ti ke ze lé sû elõ irány zat

264934 15 Fe je ze ti ál lam ház tar tá si tar ta lék –4 000 000

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

1 Ok ta tá si és Kul tu rá lis Mi nisz té rium igaz ga tá sa

005391 2 Ok ta tá si és Kul tu rá lis Mi nisz té rium Szol gál ta tó In téz mé nyek

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 1 607

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 514

218672 3 Köz gyûj te mé nyek

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 52 820

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 16 903

218605 4 Mû vé sze ti in téz mé nyek

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 12 719

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 4 070

006596 5 Örök ség vé del mi in téz mé nyek

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 2 603

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 833

6 Egyéb kul tu rá lis in téz mé nyek

260256 2 Ba las si Bál int Ma gyar Kul tu rá lis In té zet

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 2 215

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 709
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218595 3 Kul tu rá lis ku ta tó és szol gál ta tó in téz mé nyek

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 770

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 246

7 Egyéb ok ta tá si in téz mé nyek

005292 2 Egyéb ok ta tá si in téz mé nyek

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 1 029

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 329

031754 8 Or szá gos Pe da gó giai Könyv tár és Mú ze um

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 1 246

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 399

005380 9 Ku ta tó és szol gál ta tó in té ze tek

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 4 050

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 1 296

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

50 Fe je ze ti tar ta lék

269645 2 Fe je ze ti ál lam ház tar tá si tar ta lék –104 358

XXI. Egész ség ügyi Mi nisz té rium 

2 Ál la mi Nép egész ség ügyi és Tisz ti or vo si Szol gá lat

002950 1 Or szá gos Tisz ti fõ or vo si Hi va tal és in téz mé nyei

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 30 074

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 9 624

247045 2 Ma gyar Élel mi szer-biz ton sá gi Hi va tal

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 268

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 86

017233 3 Szak- és to vább kép zõ in téz mé nyek, könyv tá rak, do ku men tá ci ós köz pon tok,
ku ta tó in té ze tek

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 41 856

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 13 393

002972 4 Gyó gyí tó-meg elõ zõ el lá tás or szá gos szak in té ze tei

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 9 026

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 2 888

233507 7 Or szá gos Vér el lá tó Szol gá lat

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 11 079

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 3 545

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

22 Fe je ze ti tar ta lék

265190 2 Fe je ze ti ál lam ház tar tá si tar ta lék –121 839

XXII. Pénz ügy mi nisz té rium

004767 1 Pénz ügy mi nisz té rium igaz ga tá sa

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 4 444

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 1 422

004790 5 Adó- és Pénz ügyi El len õr zé si Hi va tal

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 1 029 475

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 329 433

004800 6 Vám- és Pénz ügy õr ség

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 733 765

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 234 805

9 Kincs tá ri Va gyo ni Igaz ga tó ság

004833 1 Kincs tá ri Va gyo ni Igaz ga tó ság

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 13 560

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 4 339

237287 10 Ma gyar Ál lam kincs tár

1 Mû kö dé si költ ség ve tés
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1 Sze mé lyi jut ta tá sok 570

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 182

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

10 Fe je ze ti tar ta lék

265201 2 Fe je ze ti ál lam ház tar tá si tar ta lék –840 500

XXVI.  Szo ciá lis és Mun ka ügyi Mi nisz té rium 

004624 5 Re gi o ná lis kép zõ köz pon tok

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 2 429

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 777

240856 6 Nem ze ti Fel nõtt kép zé si In té zet

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 396

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 127

258745 8 Nem ze ti Csa lád- és Szo ciál po li ti kai In té zet

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 1 848

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 561

002983 12 Ál la mi szo ciá lis in té ze tek

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 9 873

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 3 160

003012 13 Gyer mek- és if jú ság vé de lem in té ze tei

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 14 015

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 4 405

269701 14 Nem ze ti Szak kép zé si In té zet

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 18

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

247167 15 Ok ta tá si Mi nisz té rium Alap ke ze lõ Igaz ga tó sá ga

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 1 498

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 479

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

36 Fe je ze ti tar ta lék

265289 2 Fe je ze ti ál lam ház tar tá si tar ta lék –39 592

XXXI. Köz pon ti Sta tisz ti kai Hi va tal 

007119 4 KSH Könyv tár és Do ku men tá ci ós Szol gá lat

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 931

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 298

5 KSH ku ta tó in té ze tei

007120 1 KSH Né pes ség tu do má nyi Ku ta tó In té zet

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 433

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 139

004855 2 ECOSTAT KSH Gaz da ság elem zõ és In for ma ti kai In té zet

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 401

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 128

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

10 Fe je ze ti tar ta lék

265290 2 Fe je ze ti ál lam ház tar tá si tar ta lék –2 330

XXXIV. Nem ze ti Ku ta tá si és Tech no ló gi ai Hi va tal 

247190 2 Ku ta tás-fej lesz té si Pá lyá za ti és Ku ta tás hasz no sí tá si Iro da

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 242

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 77

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

264867 2 Fe je ze ti ál lam ház tar tá si tar ta lék –319

Az elõ irány zat-mó do sí tás ér vé nyes sé ge: b) a kö vet ke zõ évi költ ség ve tés be be épü lõ
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X. Mi nisz ter el nök ség

1 Mi nisz ter el nö ki Hi va tal

000516 2 Köz pon ti Szol gál ta tá si Fõ igaz ga tó ság 10 366

018571 2 Ma gyar Köz igaz ga tá si In té zet 1 351

001645 6 Táv köz lé si Szol gá lat 21 130

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

6 Fe je ze ti tar ta lék

264989 2 Fe je ze ti ál lam ház tar tá si tar ta lék –32 847

11 Pol gá ri Nem zet biz ton sá gi Szol gá la tok

034085 1 Nem zet biz ton sá gi  Hi va tal 343 072

034074 2 In for má ci ós  Hi va tal 314 823

051673 3 Nem zet biz ton sá gi Szak szol gá lat 538 428

263934 5 Fe je ze ti ál lam ház tar tá si tar ta lék –1 196 323

XI. Ön kor mány za ti és Terü let fej lesz té si Minisz té ri um

269545 1 Ön kor mány za ti és Terü let fej lesz té si Minisz té ri um igaz ga tá sa 6 100

001711 7 BM Or szá gos Ka taszt ró fa vé del mi Fõ igaz ga tó ság 408 590

208558 8 Du na Pa lo ta és Ki adó 4 986

11 Nem ze ti Sport hi va tal in téz mé nyei

000747 2 Test ne ve lé si és Sport mú ze um 223

249912 3 Nem ze ti Után pót lás-ne ve lé si In té zet 2 970

258901 4 Nem ze ti Sport köz pon tok 7 686

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

31 Fe je ze ti tar ta lék

269712 1 Fe je ze ti ál lam ház tar tá si tar ta lék –2 430 555

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

004338 4  Me zõ gaz da sá gi mi nõ sí tés és törzs te nyé szet-fenn tar tás in téz mé nyei 502

004349 6 Me zõ gaz da sá gi kö zép fo kú szak ok ta tás és szak ta nács adás in téz mé nyei 29 683

004404 7 Köz mû ve lõ dé si in téz mé nyek 2 577

004415 8 Ag rár ku ta tó in té ze tek 10 638

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

14 Fe je ze ti tar ta lék

265045 2 Fe je ze ti ál lam ház tar tá si tar ta lék –3 295 798

XIV. Igaz ság ügyi és Ren dé sze ti Mi nisz té ri um

003704 1 Igaz ság ügyi és Ren dé sze ti Mi nisz té ri um igaz ga tá sa 192

019435 2 Rend vé del mi Szer vek Vé del mi Szol gá la ta 63 425

264045 3 Igaz ság ügyi Hi va tal 133 634

003726 4 Szak ér tõi in té ze tek 39 857

003737 5 Bün te tés-vég re haj tás 1 101 386

7 Rend õr ség

001591 1 Or szá gos Rend õr-fõ ka pi tány ság és hát tér in téz mé nyei 324 877

001601 2 Bu da pes ti Rend õr-fõ ka pi tány ság 1 000 317

203234 4 Ba ra nya me gyei Rend õr-fõ ka pi tány ság 159 040

203245 5 Bács-Kis kun me gyei Rend õr-fõ ka pi tány ság 204 018

203256 6 Bé kés me gyei Rend õr-fõ ka pi tány ság 139 943

203267 7 Bor sod-Aba új-Zemp lén me gyei Rend õr-fõ ka pi tány ság 281 329

203278 8 Csong rád me gyei Rend õr-fõ ka pi tány ság 156 613

203289 9 Fej ér me gyei Rend õr-fõ ka pi tány ság 156 020

203290 10 Gyõr-Mo son-Sop ron me gyei Rend õr-fõ ka pi tány ság 149 957

203300 11 Haj dú-Bi har me gyei Rend õr-fõ ka pi tány ság 182 930

203311 12 He ves me gyei Rend õr-fõ ka pi tány ság 110 606

203322 13 Jász-Nagy kun-Szol nok me gyei Rend õr-fõ ka pi tány ság 151 325

203333 14 Ko má rom-Esz ter gom me gyei Rend õr-fõ ka pi tány ság 113 051

203344 15 Nóg rád me gyei Rend õr-fõ ka pi tány ság 96 160

203355 16 Pest me gyei Rend õr-fõ ka pi tány ság 299 640

203366 17 So mogy me gyei Rend õr-fõ ka pi tány ság 154 362

203377 18 Sza bolcs-Szat már-Be reg me gyei Rend õr-fõ ka pi tány ság 186 927

203388 19 Tol na me gyei Rend õr-fõ ka pi tány ság 110 930

203399 20 Vas me gyei Rend õr-fõ ka pi tány ság 111 453

203409 21 Veszp rém me gyei Rend õr-fõ ka pi tány ság 146 060

203410 22 Za la me gyei Rend õr-fõ ka pi tány ság 121 487

001623 23 Ren dé sze ti Biz ton sá gi Szol gá lat 337 043

001634 24 Köz tár sa sá gi  Õr ez red 232 405
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8 Ha tár õr ség

001667 1 Ha tár õr ség Or szá gos Pa rancs nok ság és szer vei 53 966

001689 2 Ha tár õr igaz ga tó sá gok 1 302 408

001755 10 BM Be ván dor lá si és Ál lam pol gár sá gi Hi va tal 2 160

001799 11 Rend õr tisz ti Fõ is ko la 14 026

001843 12 BM Köz pon ti Kór ház és in téz mé nyei 4 176

228817 13 Köz pon ti Gaz da sá gi Fõ igaz ga tó ság 11 159

235006 14 Szer ve zett Bû nö zés El le ni Ko or di ná ci ós Köz pont 436

15 Ok ta tá si Igaz ga tás

247089 1 BM Ok ta tá si Fõ igaz ga tó ság 8 218

199528 2 BM Tan in té ze tek 75 948

236905 3 BM Nem zet kö zi Ok ta tá si Köz pont 3 419

XV. Gaz da sá gi és Köz le ke dé si Mi nisz té ri um

1 Gaz da sá gi és Köz le ke dé si Mi nisz té ri um

016818 2 Gaz da sá gi igaz ga tó ság 2 183

006419 5 Bá nyá sza ti Utó ke ze lõ és Éj je li Sza na tó ri um 915

006442 6 Ma gyar Ke res ke del mi és Ven dég lá tó ipa ri Mú ze um 190

252134 8 Nem ze ti In for má ci ós Inf ra struk tú ra Fej lesz té si In té zet 3 013

006552 9 Ma gyar Ge o ló gi ai Szol gá lat 2 860

003881 16 Köz le ke dé si Mú ze um 2 942

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

40 Fe je ze ti tar ta lék

269601 2 Fe je ze ti ál lam ház tar tá si tar ta lék –12 103

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

006585 1 Kör nye zet vé del mi és Víz ügyi Mi nisz té ri um igaz ga tá sa 864

256456 9 Kör nye zet vé del mi, ter mé szet vé del mi és víz ügyi te rü le ti szer vek 50 025

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

10 Fe je ze ti tar ta lék

265123 2 Fe je ze ti ál lam ház tar tá si tar ta lék –50 889

XIX. EU In teg rá ció

2 EU in teg rá ció fe je ze ti ke ze lé sû elõ irány zat

264934 15 Fe je ze ti ál lam ház tar tá si tar ta lék –4 000 000

XX. Ok ta tá si és Kul tu rá lis Mi nisz té ri um 

1 Ok ta tá si és Kul tu rá lis Mi nisz té ri um igaz ga tá sa

005391 2 Ok ta tá si és Kul tu rá lis Mi nisz té ri um Szol gál ta tó In téz mé nyek 2 121

218672 3 Köz gyûj te mé nyek 69 723

218605 4 Mû vé sze ti in téz mé nyek 16 789

006596 5 Örök ség vé del mi in téz mé nyek 3 436

6 Egyéb kul tu rá lis in téz mé nyek

260256 2 Ba las si Bál int Ma gyar Kul tu rá lis In té zet 2 924

218595 3 Kul tu rá lis ku ta tó és szol gál ta tó in téz mé nyek 1 016

7 Egyéb ok ta tá si in téz mé nyek

005292 2 Egyéb ok ta tá si in téz mé nyek 1 358

031754 8 Or szá gos Pe da gó giai Könyv tár és Mú ze um 1 645

005380 9 Ku ta tó és szol gál ta tó in té ze tek 5 346

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

50 Fe je ze ti tar ta lék

269645 2 Fe je ze ti ál lam ház tar tá si tar ta lék –104 358

XXI. Egész ség ügyi Mi nisz té ri um 

2 Ál la mi Nép egész ség ügyi és Tisz ti or vo si Szol gá lat

002950 1 Or szá gos Tisz ti fõ or vo si Hi va tal és in téz mé nyei 39 698

247045 2 Ma gyar Élel mi szer-biz ton sá gi Hi va tal 354

017233 3 Szak- és to vább kép zõ in téz mé nyek, könyv tá rak, do ku men tá ci ós köz pon tok,
ku ta tó in té ze tek 55 249

002972 4 Gyó gyí tó-meg elõ zõ el lá tás or szá gos szak in té ze tei 11 914

233507 7 Or szá gos Vér el lá tó Szol gá lat 14 624

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

22 Fe je ze ti tar ta lék

265190 2 Fe je ze ti ál lam ház tar tá si tar ta lék –121 839

XXII. Pénz ügy mi nisz té ri um

004767 1 Pénz ügy mi nisz té ri um igaz ga tá sa 5 866

004790 5 Adó- és Pénz ügyi El len õr zé si Hi va tal 1 358 908
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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

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

004800 6 Vám- és Pénz ügy õr ség 968 570

9 Kincs tá ri Va gyo ni Igaz ga tó ság

004833 1 Kincs tá ri Va gyo ni Igaz ga tó ság 17 899

237287 10 Ma gyar Ál lam kincs tár 752

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

10 Fe je ze ti tar ta lék

265201 2 Fe je ze ti ál lam ház tar tá si tar ta lék –840 500

XXVI.  Szo ci á lis és Mun ka ügyi Mi nisz té ri um 

004624 5 Re gi o ná lis kép zõ köz pon tok 3 206

240856 6 Nem ze ti Fel nõtt kép zé si In té zet 523

258745 8 Nem ze ti Csa lád- és Szo cál po li ti kai In té zet 2 409

002983 12 Ál la mi szo ci á lis in té ze tek 13 033

003012 13 Gyer mek- és if jú ság vé de lem in té ze tei 18 420

269701 14 Nem ze ti Szak kép zé si In té zet 24

247167 15 Ok ta tá si Mi nisz té ri um Alap ke ze lõ Igaz ga tó sá ga 1 977

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

36 Fe je ze ti tar ta lék

265289 2 Fe je ze ti ál lam ház tar tá si tar ta lék –39 592

XXXI. Köz pon ti Sta tisz ti kai Hi va tal 

007119 4 KSH Könyv tár és Do ku men tá ci ós Szol gá lat 1 229

5 KSH ku ta tó in té ze tei

007120 1 KSH Né pes ség tu do má nyi Ku ta tó In té zet 572

004855 2 ECOSTAT KSH Gaz da ság elem zõ és In for ma ti kai In té zet 529

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

10 Fe je ze ti tar ta lék

265290 2 Fe je ze ti ál lam ház tar tá si tar ta lék –2 330

XXXIV. Nem ze ti Ku ta tá si és Tech no ló gi ai Hi va tal 

247190 2 Ku ta tás-fej lesz té si Pá lyá za ti és Ku ta tás hasz no sí tá si Iro da 319

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

264867 2 Fe je ze ti ál lam ház tar tá si tar ta lék –319

Az elõ irány zat-mó do sí tás ér vé nyes sé ge: b) a kö vet ke zõ évi költ ség ve tés be be épü lõ

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: b) a kö vet ke zõ évi költ ség ve tés be be épü lõ

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  idõ ará nyos 0

Ál la mi Szám ve võ szék 1 pél dány  

Ma gyar Ál lam kincs tár 1 pél dány   

Pénz ügy mi nisz té rium 2 pél dány   

* Az össze tar to zó elõ irány zat-vál to zá so kat (+/–) egy mást kö ve tõ en kell sze re pel tet ni.
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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: Gi lyán György, a Mi nisz ter el nö ki Hi va tal 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 Bu da pest VII., Rá kó czi út 30. (be já rat a Do hány u. és Nyár u. sar kán) szám alat ti Köz löny
 Centrumban (te l.: 321-5971, fax: 321-5275, e-ma il: koz lony cent rum@mhk.hu), il let ve meg ren del he tõ a ki adó ügy fél szol gá la tán
(fax: 318-6668, 338-4746, e-ma il: koz lony bolt@mhk.hu) vagy a www.mhk.hu/koz lony bolt in ter net cí men.
2006. évi éves elõ fi ze té si díj: 20 664 Ft áfá val. Egy pél dány ár a: 378 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.

HU ISSN 1217—3533

06.3263 – 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.

Tisz telt Elõ fi ze tõk!
Tá jé koz tat juk Önö ket, hogy a ki adónk ter jesz té sé ben le võ la pok ra és elekt ro ni kus ki ad vá nyok ra szó ló elõ fi ze té sü ket fo lya ma tos nak
te kint jük. Csak ak kor kell vál to zást be je len te ni ük a 2007. év re vo nat ko zó elõ fi ze tés re, ha a pél dány szá mot, eset leg a cím lis tát
 módosítják, vagy új lap ra sze ret né nek elõ fi zet ni (pon tos szál lí tá si, név- és ut ca cím-meg je lö lés sel). Az eset le ges mó do sí tást szí ves ked -
je nek le vél ben vagy fa xon meg kül de ni. Fel hív juk  szí ves fi gyel mü ket, hogy a lap szál lí tás ról ki zá ró lag az elõ fi ze té si díj be ér ke zé sét
kö ve tõ en in téz ke dünk. Fon tos, hogy az elõ fi ze té si dí ja kat a meg adott 10300002-20377199-70213285 sz. szám lá ra utal ják, il let ve
a ki adó ál tal ki kül dött kész pénz-át uta lá si meg bí zá son fi zes sék be.
Kész pén zes be fi ze tés ki zá ró lag a Köz löny Cent rum ban (1072 Bu da pest, Rá kó czi út 30., be já rat a Do hány u. és Nyár u. sar kán) le het -
sé ges. (Le vél cím: Ma gyar Hi va ta los  Közlönykiadó, 1394 Bu da pest, 62. Pf. 357. Fax: 318-6668, 321-5275).

A 2007. évi elõ fi ze té si dí jak
(Az árak az áfát tar tal maz zák.)

Ma gyar Köz löny 99 792 Ft/év
Hi va ta los Ér te sí tõ 15 372 Ft/év
Ha tá ro za tok Tá ra 22 932 Ft/év
Ön kor mány za tok Köz lö nye 5 544 Ft/év
Az Alkot mány bíró ság Ha tá ro za tai 18 900 Ft/év
Bá nyá sza ti Köz löny 4 788 Ft/év
Bel ügyi Köz löny 25 452 Ft/év
Egész ség biz to sí tá si Köz löny 22 176 Ft/év
Egész ség ügyi Köz löny 27 720 Ft/év
El len õr zé si Fi gye lõ 3 528 Ft/év
Föld mû ve lés ügyi és Vi dék fej lesz té si Ér te sí tõ 18 396 Ft/év
Gaz da sá gi Köz löny 23 436 Ft/év
Hír köz lé si Ér te sí tõ 6 552 Ft/év
Hon vé del mi Köz löny 18 648 Ft/év
Igaz ság ügyi Köz löny 15 876 Ft/év

Jog ta nács adó 6 804 Ft/év
Kör nye zet vé del mi és Víz ügyi Ér te sí tõ 15 120 Ft/év
Köz le ke dé si Ér te sí tõ 24 696 Ft/év
Kul tu rá lis Köz löny 18 900 Ft/év
Kül gaz da sá gi Ér te sí tõ 20 160 Ft/év
Mun ka ügyi Köz löny 15 372 Ft/év
Ok ta tá si Köz löny 21 924 Ft/év
Pénz ügyi Köz löny 30 492 Ft/év
Sport ér te sí tõ 5 040 Ft/év
Sta tisz ti kai Köz löny 13 104 Ft/év
Szo ciá lis Köz löny 15 624 Ft/év
Tu risz ti kai Ér te sí tõ 11 844 Ft/év
Ügyész sé gi Köz löny 6 552 Ft/év
Nem ze ti Kul tu rá lis Alap Hír le ve le 5 040 Ft/év
Pénz ügyi Szem le 19 908 Ft/év

Cég köz löny CD

A Cég köz löny ha tá lyos és hi te les cég in for má ci ós – az üz le ti élet ben részt ve võk szá má ra nél kü löz he tet len, nap ra kész – adat bázisát tar tal ma zó,  
 het i rend sze res ség gel le me zen meg je le nõ la p for má tu ma 2007. ok tó ber 1-jé tõl vár ha tó an meg újul. Er re te kin tet tel a CD a 2007. év ben ja nu ár 1-jé tõl

szep tem ber 30-ig fi zet he tõ elõ. A há rom ne gyed éves elõ fi ze tés dí ja a 20%-os áfá val: 106 272 Ft.

Köz be szer zé si Ér te sí tõ

A he ten te több száz, min den szak te rü let re ki ter je dõ köz be szer zé si fel hí vás rész le tes le írá sát és fel té te le it tar tal ma zó Közbeszer zési Ér te sí tõ cí mû
hi va ta los la p ré vén az elõ fi ze tõk a leg gyor sab ban, au ten ti kus for rás ból ér te sül het nek a pá lyá za tok ról. Az Ér te sí tõ – a ter ve zett for má tum vál tás
miatt – a 2007. év ben fél év re fi zet he tõ elõ. A fél éves elõ fi ze tés dí ja áfá val: 55 062 Ft.

A HIVATALOS JOGSZABÁLYTÁR (CD)
ha tá lyos jog sza bá lyok hi va ta los szá mí tó gé pes gyûj te mé nyé nek 2007. évi éves elõ fi ze té si dí jai:

(Ára ink az áfát nem tar tal maz zák.)

Ön ál ló vál to zat 72 000 Ft
 5 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 130 000 Ft
10 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 160 000 Ft

 25 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 260 000 Ft
 50 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 340 000 Ft
100 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 590 000 Ft
 

2006. de cem ber 31-ig tör té nõ 2007. évi tel jes éves elõ fi ze tés ese tén az ön ál ló vál to zat dí ja: 69 000 Ft.

Az EU-JOGSZABÁLYTÁR (CD)
Az Euró pai Unió Jog sza bá lyai gyûj te mé nyé nek 2007. évi éves elõ fi ze té si dí ja

(Ára ink az áfát nem tar tal maz zák.)

Ön ál ló vál to zat 72 000 Ft
 5 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 130 000 Ft
10 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 160 000 Ft

 25 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 260 000 Ft
 50 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 340 000 Ft
100 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 590 000 Ft

Egy sze ri be lé pé si díj: 7000 Ft.

Fa csi mi le Ma gyar Köz löny. A hi va ta los la p 2006-os év fo lya ma je le nik meg CD-n az ere de ti kül alak meg õr zé sé vel, de könnyen ke zel he tõ en. Ára: 12 000 Ft + áfa.


