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 I. rész HATÁROZATOK

A Kor mány ha tá ro za tai

A Kormány

2187/2006. (XI. 8.) Korm.

határozata

a központi költségvetési fejezetek és a társadalombiztosítási költségvetési szervek
2005. évi elõirányzat-maradványainak kezelésérõl

A Kor mány meg tár gyal ta és el fo gad ta a köz pon ti költ ség ve té si fe je ze tek és a tár sa da lom biz to sí tá si költ ség ve té si szer -
vek 2005. évi elõ irány zat-ma rad vá nya i nak ke ze lé sé rõl  szóló elõ ter jesz tést, és – az ál lam ház tar tás ról  szóló 1992. évi
XXXVIII. tör vény 93.  §-ának (10) be kez dé sé ben ka pott fel ha tal ma zás alap ján – jó vá hagy ja az elõ irány zat-ma rad vá nyok 
át cso por to sí tá sát – a mel lék let sze rin ti rész le te zés ben – az érin tett fe je ze te ken be lül, il let ve kö zött.

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

Mel lék let a 2187/2006. (XI. 8.) Korm. ha tá ro zat hoz

A 2005. évi elõirányzat-maradványok
fejezeten belüli és fejezetek közötti átcsoportosítása

Ezer fo rint ban
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XI. Ön kor mány za ti és Te rü let fej lesz té si Mi nisz té ri um

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

10 PHARE prog ra mok és az át me ne ti tá mo ga tás prog ram jai

1 PHARE tá mo ga tás sal meg va ló su ló prog ra mok

11 Gaz da sá gi és szo ci á lis ko hé zió erõ sí té se HU0008

1  Mû kö dé si költ ség ve tés 

3 Do lo gi ki adá sok –556 967

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

10 PHARE prog ra mok és az át me ne ti tá mo ga tás prog ram jai

1 PHARE tá mo ga tás sal meg va ló su ló prog ra mok

13 Gaz da sá gi és szo ci á lis ko hé zió erõ sí té se HU01XX

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 

3 Egyéb fel hal mo zá si cé lú tá mo ga tá sok, ki adá sok –277 003

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

10 PHARE prog ra mok és az át me ne ti tá mo ga tás prog ram jai

1 PHARE tá mo ga tás sal meg va ló su ló prog ra mok

6 Gaz da sá gi és tár sa dal mi ko hé zió erõ sí té se HU02XX

1  Mû kö dé si költ ség ve tés 

3 Do lo gi ki adá sok 100 875

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

10 PHARE prog ra mok és az át me ne ti tá mo ga tás prog ram jai

1 PHARE tá mo ga tás sal meg va ló su ló prog ra mok

7 Gaz da sá gi és tár sa dal mi ko hé zió erõ sí té se HU03XX

1  Mû kö dé si költ ség ve tés 

3 Do lo gi ki adá sok 733 095

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

1 Cél elõ irány za tok

4 La kás- és épí tés ügy

1 Ál la mi Tá mo ga tá sú Bér la kás Prog ram

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 

0 Elõ zõ évi fel hal mo zá si cé lú elõ irány zat-ma rad vány át adá sa –59 158

534 HATÁROZATOK TÁRA 2006/52. szám



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

Ki emelt elõ irány zat ne ve
Át cso por to sí tás

(+/–)

XXII. Pénz ügy mi nisz té ri um

10 Ma gyar Ál lam kincs tár

1  Mû kö dé si költ ség ve tés 

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 40 000

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 11 600

3 Do lo gi ki adá sok 7 558

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

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

3 PHARE prog ramok és az át me ne ti támo ga tás prog ram jai

1 PHARE tá mo ga tás ból meg va ló su ló prog ra mok

1 HU0201-01 EU kon form ag rár pi a ci rend tar tás, CMO-k lét re ho zá sa

1  Mû kö dé si költ ség ve tés 

5 Egyéb mû kö dé si cé lú ki adás –4 253

2 HU0201-02 EU BSE el len õr zõ rend szer

1  Mû kö dé si költ ség ve tés 

5 Egyéb mû kö dé si cé lú ki adás –40 849

10 2 Át me ne ti tá mo ga tás sal meg va ló su ló prog ra mok

1 Élel mi szer biz ton sá gi in téz mé nyi hát tér fej lesz té se

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 

1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adás 45 102

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

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

1 Ága za ti cél fel ada tok

6 Tár sa dal mi bûn meg elõ zés sel össze fü ggõ ki adá sok, tá mo ga tá sok

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

1 Sze mé lyi jut ta tá sok –774

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok –403

3 Do lo gi ki adá sok –7 008

5 Egyéb mû kö dé si cé lú tá mogatások, ki adá sok –14 851

6 PHARE prog ra mok és az át me ne ti tá mo ga tás prog ram jai

1 PHARE tá mo ga tás sal meg va ló su ló prog ra mok

1 Bör tön kö rül mé nyek ja ví tá sa

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés

1 In téz mé nyi be ru há zás –11 997

8 Kor rup ció el le nes cse lek vé si prog ram

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

1 Sze mé lyi jut ta tá sok –7 000

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok –2 100

3 Do lo gi ki adá sok –20 906

5 IM Bün te tés-vég re haj tás

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

3 Do lo gi ki adá sok 53 042

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés

1 In téz mé nyi be ru há zás 11 997

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

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

3 Vál lal ko zá si cél elõ irány za tok

3 Kis- és kö zép vál lal ko zói cél elõ irány zat

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 

20 Elõ zõ évi fel hal mo zá si cé lú elõ irány zat-ma rad vány át adá sa –523 000

XXII. Pénz ügy mi nisz té ri um

10 Ma gyar Ál lam kincs tár

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 

1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 342 000

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

2 Ága za ti cél elõ irány za tok

31 Ál lam ház tar tás kor sze rû sí té se

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 181 000

 XVIII. Kül ügy mi nisz té ri um

1 Kül ügy mi nisz té ri um

2 Ha tá ron Tú li Ma gya rok Hi va ta la

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

1 Sze mé lyi jut ta tások –1 339

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lékok –11 035

3 Do lo gi ki adá sok –3

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 

1  In téz mé nyi be ru há zá si ki adások –71

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

3 NATO Bé ke part ner ség

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

1 Sze mé lyi jut ta tások –2 105

2 Mun ka adó kat ter he lõ járulékok –1 832

3 Do lo gi ki adá sok –1 737
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5 Bõs-Nagy ma ro si nem zet kö zi bün te tõ bí ró sá gi el já rás

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

1 Sze mé lyi jut ta tások –22 500

2 Mun ka adó kat ter he lõ járulékok –1 600

3 Do lo gi ki adá sok –2 401

7 Kül ügyi Se gé lye zés

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 27 000

6 Nem zet kö zi tag dí jak és Eu ró pai Uni ós be fi ze té sek

2 Eu ró pai Uni ós be fi ze té sek

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

3 Do lo gi ki adá sok –45 744

9 Ál la mi Pro to koll ki adá sai

2 Kor mány fõi Pro to koll ki adá sai

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

3 Do lo gi ki adá sok 3 325

8 Tu ris ta köl csö nök

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

3 Do lo gi ki adá sok –681

11 To le ran cia prog ram

1  Mû kö dé si költ ség ve tés 

3 Do lo gi ki adá sok –1

5 Egyéb mû kö dé si cé lú tá mo ga tá sok, ki adá sok –89

12 Ala pít vá nyok tá mo ga tá sa

3 Te le ki Lász ló Ala pít vány tá mo ga tá sa

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

3 Do lo gi ki adá sok –3

4 Ma gyar– ro mán Gozs du Köz ala pít vány

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 –42 300

5 Esély a Sta bi li tás ra Köz ala pít vány 

1  Mû kö dé si költ ség ve tés 

3 Do lo gi ki adá sok –30

7 EU Tár sa da lom tu do má nyok Ku ta tá si Köz ala pít vány 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 –41 400

10 Eu ró pai Össze ha son lí tó Ki sebb ség ku ta tá sok Köz ala pít vány 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 –7

15 Kül ügyi kom mu ni ká ció

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

3 Do lo gi ki adá sok –44 527

5 Egyéb mû kö dé si cé lú tá mo ga tá sok, ki adá sok –10 292

23 Brüssze li EU Ál lan dó Kép vi se let – Épü let vá sár lás

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 

1  In téz mé nyi be ru há zá si ki adás –856

24 Tár sa dal mi kap cso la tok

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

3 Do lo gi ki adá sok –13

5 Egyéb mû kö dé si cé lú tá mo ga tá sok, ki adá sok –2 400

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

30 Schen ge ni kö ve tel mé nyek

1  Mû kö dé si költ ség ve tés 

3 Do lo gi ki adá sok –425

37 Ma gyar ál lam pol gá rok vál ság hely zet bõl tör té nõ eva ku á lá sa

1  Mû kö dé si költ ség ve tés 

3 Do lo gi ki adá sok 20 000

 XVIII. Kül ügy mi nisz té ri um

1 Kül ügy mi nisz té ri um

1 Kül ügy mi nisz té ri um köz pon ti igaz ga tá sa

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

3 Do lo gi ki adá sok 46 163

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 

1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adás 20 000

2 Kül kép vi se le tek igaz ga tá sa

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

1 Sze mé lyi jut ta tások 18 697

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lékok 3 192

3 Do lo gi ki adá sok 10 015

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 

1  In téz mé nyi be ru há zá si ki adás 84 999
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XXI. Egész ség ügyi Mi nisz té ri um

1 Egész ség ügyi Mi nisz té ri um igaz ga tá sa

1 EüM Köz pon ti Igaz ga tás

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 

1 Sze mé lyi  jut ta tá sok –1 841

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok –11 867

3 Do lo gi ki adá sok –16 078

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 

1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adás –100

2 Fel újí tás –125

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

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 

1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adás –961

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

2 Egész ség ügyi ága za ti cél elõ irány za tok

10 Egész ség ügyi mo der ni zá ci ós fel ada tok

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

0 Elõ zõ évi mû kö dé si cé lú elõ irány zat-ma rad vány át adá sa –5 376

3 Do lo gi ki adá sok –155

74 Alap- és sür gõs sé gi be teg el lá tás, men tés, ka taszt ró fa-eü. ell. fel tét. jav.

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 

0 Elõ zõ évi fel hal mo zá si cé lú elõ irány zat-ma rad vány át adá sa –7 000

6 PHARE prog ra mok és az át me ne ti tá mo ga tás prog ram jai

1 PHARE tá mo ga tás sal meg va ló su ló prog ra mok

1 HU0202-03 Jár vány ügyi biz ton ság fenn tar tá sa a fer tõ zõ be tegs. terü le tén

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

0 Elõ zõ évi mû kö dé si cé lú elõ irány zat-ma rad vány át adá sa –219

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 

0 Elõ zõ évi fel hal mo zá si cé lú elõ irány zat-ma ra dvány át adá sa –3 545

11 Nem zet kö zi kap cso la tok ból ere dõ kö te le zett sé gek

   1 Nem zet kö zi szer ve ze tek tag dí jai és egyéb tá mo ga tá sai

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

3 Do lo gi ki adá sok –378

2 Egész ség ügyi ága za ti cél elõ irány za tok

2 Egész ség ügyi el lá tá si és fej lesz té si fel ada tok

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

0 Elõ zõ évi mû kö dé si cé lú elõ irány zat-ma rad vány át adá sa 47 645

XXII. Pénz ügy mi nisz té ri um

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

1 Be ru há zás

1 PHARE tá mo ga tás ból meg va ló su ló prog ra mok

1 Tom pa ha tár át ke lõ hely

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 

10 Elõ zõ évi mû kö dé si cé lú ma rad vány át adá sa –7 859

5 PHARE prog ra mok és az át me ne ti tá mo ga tás prog ram jai

1 PHARE tá mo ga tás ból meg va ló su ló prog ra mok

10 A vám ügyi ACQUIS al kal ma zá sa

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 

3 Do lo gi ki adá sok –5 572

11 Twi nning Light VP El len õr zé si ka pa ci tá sá nak fejl. és kock. elem zés

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 

10 Elõ zõ évi mû kö dé si cé lú ma rad vány át adá sa –2 022

13 OLAF ál tal fi nan szí ro zott PHARE prog ram le bo nyo lí tá sa (4842-00002)

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 

10 Elõ zõ évi mû kö dé si cé lú ma rad vány át adá sa –4 563

14 Twi nning Light Kul tu rá lis ja vak kö zös sé gi vé del me

1  Mû kö dé si költ ség ve tés 

10 Elõ zõ évi mû kö dé si cé lú ma rad vány át adá sa –787

15 Twi nning Light Bo rá szai mel lék term. köt. le pár lá sa

1  Mû kö dé si költ ség ve tés 

10 Elõ zõ évi mû kö dé si cé lú ma rad vány át adá sa –419

10 Ma gyar Ál lam kincs tár

1  Mû kö dé si költ ség ve tés 

3 Do lo gi ki adá sok 12 442

5 PHARE prog ra mok és az át me ne ti tá mo ga tás prog ram jai

2 Át me ne ti tá mo ga tás sal meg va ló su ló prog ra mok

3 Tran si ti on Fa ci lity – Funk ci o ná li san füg get len bel sõ el len õr zés

1  Mû kö dé si költ ség ve tés 

3 Do lo gi ki adá sok 1 604

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

1 Be ru há zás

1 PHARE tá mo ga tás ból meg va ló su ló prog ra mok

16 Rend szám- és Kon té ner kód Fel is me rõ Rend szer (2004/016-954)

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés

1 In téz mé nyi fel hal mo zá si ki dá sok 5 572
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2 Át me ne ti tá mo ga tás sal meg va ló su ló prog ra mok

4 Tran si ti on Fa ci lity – Az EU gya kor la tá nak meg is me ré se a jö ve dé ki adók el len õr zé se vo nat ko zá sá ban

1  Mû kö dé si költ ség ve tés 

3 Do lo gi ki adá sok 1 604

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

1 SZMM Igaz ga tá sa

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

0 Elõ zõ évi mû kö dé si cé lú elõ irány zat-ma rad vány át adá sa –76 068

11 Fo gyasz tó vé del mi Fõ fel ügye lõ ség

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 57 627

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 18 441

7 PHARE prog ra mok és az át me ne ti tá mo ga tás prog ram jai

1 PHARE tá mo ga tás sal meg va ló su ló prog ra mok

9 HU 0201-04 Küz de lem a mun ka vi lá gá ból tör té nõ ki re kesz tés el len

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 

0 Elõ zõ évi mû kö dé si cé lú elõ irány zat-ma rad vány át adá sa –12 000

5 Mû kö dé si cé lú pénz esz köz át adás –38 000

14 HU 2003/004-347.05.03. Küz de lem a mun ka vi lá gá ból tör té nõ ki re kesz tés el len

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 

0 Elõ zõ évi mû kö dé si cé lú elõ irány zat-ma rad vány át adá sa 50 000

51 Tár sa dal mi ko hé zi ót erõ sí tõ tár ca kö zi in teg rá ci ós prog ra mok 

5 Ro ma te le pe ken élõk lak ha tá si és szo ci á lis in teg rá ci ós prog ram ja 

2    Fel hal mo zá si költ ség ve tés 

3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok –35 750

53 Az egyen lõ bá nás mód és az esély egyen lõ ség fej lesz té se 

2 Az egyen lõ bá nás mód és az esély egyen lõ ség fej lesz té se te rén egyes ki emelt fel ada tok 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 –2 250

56 Cél elõ irány za tok

7 Ro ma Ok ta tá si Alap

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 38 000

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

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

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 

1 Sze mé lyi jut ta tá sok –648

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok –255

3 Do lo gi ki adá sok –16

2 Fel hal mo zá si  költ ség ve tés 

1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok –1 709

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

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

3 Do lo gi ki adá sok –11 031

2 Fel hal mo zá si  költ ség ve tés 

1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok –1 969

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

1 Nem zet kö zi tag dí jak

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 

3 Do lo gi ki adá sok 15 628

LXXII. Egész ség biz to sí tá si Alap

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

1 Köz pon ti hi va ta li szerv

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

3 Do lo gi ki adá sok –19 867

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés

1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok –592

2 Igaz ga tá si szer vek

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

1 Sze mé lyi jut ta tá sok –26

3 Do lo gi ki adá sok –1 286

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés

1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok –421

2 Fel újí tás 22 192
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A Kormány

2188/2006. (XI. 8.) Korm.

határozata

a libanoni válság  miatt kialakult humanitárius helyzet rendezése érdekében
katonai ruházati szakanyagok térítésmentes átadásáról*

1. A Kor mány a Ma gyar Köz tár sa ság nak az Egye sült Nem ze tek Alap ok má nyá ból fa ka dó kö te le zett sé ge i re, az ENSZ
Biz ton sá gi Ta ná csá nak ha tá ro za ta i ra, kü lö nö sen a 2006. au gusz tus 11-én el fo ga dott 1701 (2006) szá mú  határozatára
 figyelemmel a li ba no ni hu ma ni tá ri us szük ség hely zet eny hí té sé nek ér de ké ben az ál lam ház tar tás ról  szóló 1992. évi
XXXVIII. tör vény 109/K.  § (11) bekez désében fog lalt jog kö ré ben hoz zá já rul a Ma gyar Ál lam  tulajdonában és a Hon -
védelmi Mi nisz té ri um vagyonke zelésében lévõ, hon vé del mi cél ra fe les le ges nek mi nõ sí tett – mel lék let sze rin ti – ka to nai
szak anya gok té rí tés men tes át adá sá hoz.

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

2. Ez a ha tá ro zat az el fo ga dá sa nap ján lép ha tály ba.

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

* A ha tá ro za tot a Kor mány a 2006. ok tó ber 18-i ülésén fo gad ta el.

Melléklet a 2188/2006. (XI. 8.) Korm. határozathoz

Kimutatás
a libanoni válság  miatt kialakult humanitárius helyzet rendezése érdekében

térítésmentes átadásra kerülõ katonai szakanyagokról

Fsz. Meg ne ve zés Me. Mennyi ség

 1. Al só nad rág, kö tött, rö vid db 2 000
 2. APA gya kor ló ing db 5 000
 3. De rék szíj, le gény sé gi db 1 500
 4. Esõ gal lér, sá tor lap db 500
 5. Evõ csé sze fe dõvel db 1 500
 6. Fo nal sze gett ta ka ró db 100

 7. Há ló ter mi ta ka ró db
2 450
2 550

 8. Há ló zsák (Le ven te, Ta más) klt 500
 9. Hhj. gya kor ló ing db 500
10. Kes keny le pe dõ db 4 500
11. Ki me nõ ing db 5 000
12. Ku lacs db 2 000
13. Me le gí tõ öl töny db 1 500
14. Mû anyag tö mé sû fej pár na hu zat db 3 000
15. PH 4 cm ágy be tét db 1 500
16. Sport nad rág db 3 000
17. Sport tri kó db 3 000
18. Szé les le pe dõ db 600
19. Tor na tri kó db 3 000
20. Tö röl kö zõ db 10 000
21. Zok ni (fér fi) pár 800
22. Zöld ing (gya kor ló) db 5 000
23. Víz szál lí tó lá da klt 100
24. Agg re gá tor (2 kW) db 25
25. Agg re gá tor (4 kW) db 25
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A Mi nisz ter el nök ha tá ro za tai

A miniszterelnök

18/2006. (XI. 8.) ME

határozata

az Egészségügyi Világszervezet 2006. november 9-ei
rendkívüli közgyûlésén történõ részvételrõl

A nem zet kö zi szer zõ dé sek kel kap cso la tos el já rás ról
 szóló 2005. évi L. tör vény 5.  §-ának (2) be kez dé se sze rin ti
ha tás kö röm ben el jár va, az egész ség ügyi mi nisz ter és a
kül ügy mi nisz ter elõ ter jesz tése alap ján

1. egyet ér tek az zal, hogy az Egész ség ügyi Vi lág szer -
ve zet 2006. no vem ber 9-ei rend kí vü li köz gyû lé sén ma gyar 
kül dött ség ve gyen részt;

2. fel ha tal ma zom az egész ség ügyi mi nisz tert, hogy a
kül ügy mi nisz ter rel egyet ér tés ben je löl je ki a ma gyar de le -
gá ció tag ja it;

3. fel hí vom a kül ügy mi nisz tert, hogy a kül dött ség ré szé re
a rész vé tel hez szük sé ges meg ha tal ma zá si ok ira tot adja ki.

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

A Kor mány za ti Ko or di ná ci ós
Bi zott ság ha tá ro za tai

A Kormányzati Koordinációs Bizottság
2/2006. (X. 13.) számú

h a  t á  r o  z a  t a

a katasztrófák elleni védekezés 2007. évre tervezett
megelõzési, felkészülési feladataira és azok pénzügyi

forrásigényére vonatkozó tervvel kapcsolatban

A Kor mány za ti Ko or di ná ci ós Bi zott ság (KKB) a 2006.
ok tó ber 13-án meg tar tott ülé sén az aláb bi ha tá ro za tot hoz ta:

1. A KKB meg tár gyal ta a ka taszt ró fák el le ni vé de ke zés 
2007. évre ter ve zett meg elõ zé si, fel ké szü lé si fel ada ta i ra és 
azok pénz ügyi for rás igé nyé re vo nat ko zó ter vet, és az
 abban fog lal tak meg va ló su lá sát tá mo gat ja.

2. A KKB fel ké ri a tár cák ve ze tõ it és a pénz ügy mi nisz -
tert, hogy a terv ben fog lalt fel ada to kat és azok pénz ügyi
for rás igé nyét az adott tár ca 2007. évi költ ség ve té sé nek ter -
ve zé se so rán vegy e fi gye lem be.

Dr. Dsu pin Ot tó s. k., Dr. Lam perth Mó ni ka s. k.,

a KKB tit ká ra a KKB el nö ke

A Kormányzati Koordinációs Bizottság
3/2006. (X. 13.) számú

h a  t á  r o  z a  t a

az influenza pandémiára való felkészülés feladatairól

A Kor mány za ti Ko or di ná ci ós Bi zott ság (KKB) a 2006.
ok tó ber 13-án meg tar tott ülé sén az aláb bi ha tá ro za tot hoz ta:

1. A KKB meg tár gyal ta és el fo gad ta az inf lu en za pan -
dé mi á ra való fel ké szü lés mul ti szek to rá lis fel ada ta i ról szó -
ló tá jé koz ta tót.

2. A fel ké szü lés foly ta tá sa ér de ké ben a KKB fel ké ri az
egész ség ügyi mi nisz tert, hogy ha tás kö ré ben te gye meg a
to váb bi szük sé ges in téz ke dé se ket, az érin tett tár cá kat pe -
dig fel ké ri a fel ké szü lé si fel ada tok ra való fo lya ma tos
együtt mû kö dés re.

Dr. Dsu pin Ot tó s. k., Dr. Lam perth Mó ni ka s. k.,

a KKB tit ká ra a KKB el nö ke
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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.
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06.3476 – 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.


