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 I. rész HATÁROZATOK

A Kor mány ha tá ro za tai

A Kormány

2190/2006. (XI. 15.) Korm.

határozata

a 2006 júniusában folytatott védekezési
tevékenységrõl és annak költségeirõl, különös

tekintettel a Hernád árvízvédekezésre

A Kor mány tu do má sul ve szi a 2006. áp ri lis–má jus hó -
na pok ban a Du nán és a Ti szán foly ta tott rend kí vü li vé de -
ke zést kö ve tõ idõ szak 351,940 mil lió Ft-os ár víz vé de ke -
zé si költ sé ge i nek a 82/2006. (IV. 6.) és 97/2006. (IV. 20.)
Korm. ren de le tek alap ján a Kör nye zet vé del mi és Víz ügyi
Mi nisz té rium fe je zet nél lévõ elõ irány zat ter hé re tör té nõ
el szá mo lá sát.

Fe le lõs: kör nye zet vé del mi és víz ügyi mi nisz ter
pénz ügy mi nisz ter

Ha tár idõ: azon nal

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

A Kormány

2191/2006. (XI. 15.) Korm.

határozata

a megváltozott munkaképességû személyek ellátó
alrendszerei összehangolt átalakításának

programjáról

1. A Kor mány egyet ért az zal, hogy az egész ség ká ro so -
dott, fo gya té kos, illetve a meg vál to zott mun ka ké pes sé gû
em be rek szá má ra olyan új el lá tó rend szert kell ki ala kí ta ni,
amely ben re ha bi li tál ha tó (illet ve a ve le szü le tett fo gya té -
kos ság gal ren del ke zõk ese té ben a ha bi li tál ha tó) sze mé -
lyek szá má ra a fog lal koz ta tás az el sõd le ges meg ol dás.
Ezzel össz hang ban az el lá tá sok rend sze rét úgy kell ki ala -
kí ta ni, hogy az ak tív korú sze mé lyek kö zül csak azok ré -
sze sül je nek rok kant sá gi nyug el lá tás ban, akik tel jes ér té kû
mun ka vál la lá sá ra re ha bi li tá ci ó val sem te he tõk ké pes sé.
En nek esz kö zei a kö vet ke zõk:

a) az egész ség ká ro so dás és a kom plex re ha bi li tá ci ós
szük ség let új, az or vos szak ér tõi mi nõ sí té si rend szer he lyé -
be lépõ kom plex szak ér tõi mi nõ sí té si és egyé ni szük ség -
let fel tá ró rend sze ré nek ki épí té se;

b) a re ha bi li tá ci ó ra ösz tön zõ új el lá tás (re ha bi li tá ci ós já ra -
dék) be ve ze té se a mun ka kép te len ség át me ne ti ál la po tá ban;

c) az egész ség ügyi, a szo ciá lis és a fog lal ko zá si re ha bi li -
tá ci ós szol gál ta tá sok egy sé ges rend szer be il lesz té se, illetve
bõ ví té se, to váb bá egyes el lá tá sok ala nyi jo gú vá  tétele;

d) a meg vál to zott mun ka ké pes sé gû sze mé lyek fog lal -
koz ta tá sa bõ ví té sé nek elõ se gí té se új tá mo ga tá si for mák
be ve ze té sé vel és mun kál ta tók re ha bi li tá ci ós kö te le zett sé -
ge i nek nö ve lé se.

2. Az 1. pont ban meg ha tá ro zott cél el éré se ér de ké ben
az ak tív korú, a mun ka vi lá gá val a kap cso la tu kat el nem
vesz tett, je len tõs meg ma radt mun ka vég zõ ké pes ség gel
ren del ke zõ, rok kant sá gi nyug el lá tást ké rel me zõk kö ré ben
az el já rás so rán in do kolt a rok kant sá gi nyug el lá tás he lyett
a re ha bi li tá ci ós já ra dék be ve ze té se. A je len leg rok kant sá gi 
nyug el lá tás ban ré sze sü lõk kö ré ben a so ron kö vet ke zõ fe -
lül vizs gá lat al kal má val kell dön te ni az el lá tás fenn tar tá sá -
ról vagy a re ha bi li tá ci ós já ra dék meg ál la pí tá sá ról. A rok -
kant sá gi nyug el lá tás ra jo go sul tak vo nat ko zá sá ban a rok -
kant sá gi nyug díj a je len le gi rend szer ben ke rül fo lyó sí tás -
ra, szá muk ra azon ban ké re lem alap ján a re ha bi li tá ci ós já -
ra dék ra való át ál lás le he tõ sé gét biz to sí ta ni kell. A fel adat
meg va ló sí tá sa ér de ké ben – ha tás ta nul mánnyal, mo dell -
szá mí tá sok kal és mun ka erõ-pi a ci prog nó zi sok kal alá tá -
masz tott mó don – elõ kell ké szí te ni és a Kor mány elé kell
ter jesz te ni a re ha bi li tá ci ós já ra dék be ve ze té sé rõl  szóló tör -
vény ter ve ze tét.

Fe le lõs: szo ciá lis és mun ka ügyi mi nisz ter
pénz ügy mi nisz ter
igaz ság ügyi és ren dé sze ti miniszter

Ha tár idõ: 2007. már ci us 31.

3. Az ak tív ko rú ak re ha bi li tá ci ós-rok kant sá gi el lá tá sá -
hoz új tár sa da lom biz to sí tá si alá ga zat lét re ho zá sá ra a
komp lex re ha bi li tá ci ós rend szer kiépítését köve tõen
kerülhet sor.

Fe le lõs: szo ciá lis és mun ka ügyi mi nisz ter
egész ség ügyi mi nisz ter
pénz ügy mi nisz ter

Ha tár idõ: a kom plex re ha bi li tá ci ós rend szer ki épí té sét
  köve tõen

4. Az új kom plex szak ér tõi és szük ség let fel tá ró mi nõ sí -
té si rend szert, valamint a re ha bi li tá ci ós szol gál ta tá sok ko -
or di ná lá sá nak or szá gos há ló za tát a szo ciá lis és mun ka ügyi 
mi nisz ter irá nyí tá sa alá ke rü lõ Or szá gos Or vos szak ér tõi
In té zet bá zi sán kell ki ala kí ta ni, eh hez meg kell te rem te ni a
szük sé ges sze mé lyi és tár gyi fel té te le ket. Ezzel pár hu za -
mo san elõ kell ké szí te ni az új kom plex szak ér tõi mi nõ sí té -
si rend szer sza bá lyo zá sá ról és az el já rá si rend rõl  szóló kor -
mány ren de let tervezetét.

Fe le lõs: szo ciá lis és mun ka ügyi mi nisz ter
egész ség ügyi mi nisz ter
pénz ügy mi nisz ter

Ha tár idõ: a sze mé lyi és tár gyi fel té te lek meg te rem té-
 sé re: fo lya ma tos
a kor mány ren de let ter ve ze té nek elõ ké szí-
 té sé re: 2007. már ci us 31.
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5. Elõ kell ké szí te ni a re ha bi li tá ci ós szol gál ta tá sok
 komplex rend sze rét sza bá lyo zó kor mány ren de let ter ve ze tét.

Fe le lõs: szo ciá lis és mun ka ügyi mi nisz ter
egész ség ügyi mi nisz ter

Ha tár idõ: 2007. már ci us 31.

6. Or szá gos, re gi o ná lis és ki ren delt sé gi (kis tér sé gi)
szin ten egy aránt lét re kell hoz ni, illetve meg kell erõ sí te ni
az Ál la mi Fog lal koz ta tá si Szol gá lat re ha bi li tá ci ó val fog -
lal ko zó szer ve ze ti egy sé ge it, ja ví ta ni tár gyi és sze mé lyi
fel té te le it. En nek költ sé ge it a 2007. évre  szóló költség -
vetés elõ ké szí té se so rán a Mun ka erõ pi a ci Alap költség -
vetésében kell meg ter vez ni.

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

Ha tár idõ: a 2007. évi költ ség ve té si tör vény ter ve ze-
 té nek elõ ké szí té sé vel egyidejûleg

7. A 2007–2013 kö zöt ti idõ szak ra vo nat ko zó Hu mán
Inf ra struk tú ra Ope ra tív Prog ram ban, az Em ber i Erõ for rá -
sok Fej lesz té se Ope ra tív Prog ram ban és a re gi o ná lis ope -
ra tív prog ra mok ban pri o ri tást kell biz to sí ta ni az új mi nõ sí -
té si rend szer, a kom plex re ha bi li tá ció és az ága za ti re ha bi -
li tá ci ós szol gál ta tá sok fej lesz té sét cél zó prog ra mok nak,
valamint a meg vál to zott mun ka ké pes sé gû, így kü lö nö sen
a re ha bi li tá ci ós já ra dék ban ré sze sü lõ sze mé lyek szo ciá lis
és re ha bi li tá ci ós prog ram ja i nak, ide ért ve a nem ál lam i
szer ve ze tek be vo ná sá val meg va ló su ló prog ra mo kat is.

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

Ha tár idõ: az ope ra tív prog ra mok el ké szí té sé nek rend je
 sze rint

8. Ki kell dol goz ni, és el kell kez de ni a re ha bi li tá ci ós
fo lya mat ba be kap cso ló dó szak em be rek fel adat ra fel ké szí -
tõ spe ci á lis to vább kép zé sét, valamint ki kell dol goz ni a re -
ha bi li tá ci ós szak em be rek szak kép zé sé nek és fel sõ fo kú
alap kép zé sé nek prog ram ját.

Fe le lõs: érin tett mi nisz te rek
Ha tár idõ: a spe ci á lis to vább kép zés te kin te té ben

 a ki dol go zás ra: 2007. már ci us 31.
a szak kép zés és fel sõ fo kú alap kép zés
 te kin te té ben: 2007. június 30.

9. Ki kell dol goz ni a kom plex re ha bi li tá ci ót se gí tõ
egész ség ügyi in téz mény há ló zat szük ség le tek re épü lõ kon -
cep ci ó ját, szak mai stan dard ja it, ki kell je löl ni a fel ada tot
vég re haj tó, ko or di ná ló re gi o ná lis szin tû egész ség ügyi in -
téz mé nye ket, meg te remt ve a fi nan szí ro zás fel té te le it.

Fe le lõs: egész ség ügyi mi nisz ter
szo ciá lis és mun ka ügyi mi nisz ter

Ha tár idõ: 2007. jú ni us 30.

10. Fe lül kell vizs gál ni a re ha bi li tá ci ós hoz zá já ru lás
sza bá lyo zá sát a mun kál ta tó kat érin tõ egyéb adó- és já ru -
lék fi ze té si ter hek kel össze füg gés ben.

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

Ha tár idõ: 2007. jú ni us 30.

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

A Kormány

2192/2006. (XI. 15.) Korm.

határozata

az Integrált Igazgatási és Ellenõrzési Rendszer
2007. évi támogatásának és továbbfejlesztésének

várható költségeirõl

A Kor mány fel ha tal maz za a föld mû ve lés ügyi és vi dék -
fej lesz té si mi nisz tert, hogy 2007. évre az In teg rált Igaz ga -
tá si és El len õr zé si Rend szer fej lesz té sé re 3,0 mil li árd
 forint ér ték ben a köz be szer zé si el já rást meg in dít sa.

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

Ha tár idõ: azon nal

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

A Kormány

2193/2006. (XI. 15.) Korm.

határozata

egyes oktatási és kulturális feladatok
többlettámogatásáról

A Kor mány a Ma gyar Köz tár sa ság 2006. évi költ ség ve -
té sé rõl  szóló 2005. évi CLIII. tör vény 51.  § (2) be kez dé sé -
ben ka pott fel ha tal ma zás alap ján az Ok ta tá si és Kul tu rá lis
Mi nisz té rium fe je ze ti ál lam ház tar tá si tar ta lék a ter hé re a
mel lék let ben fog lalt 473,1 mil lió fo rin tos át cso por to sí tást
ren de li el.

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

Gyur csány Fe renc s. k.,
mi nisz ter el nök
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Mel lék let a 2193/2006. (XI. 15.) 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.

Mil lió fo rint ban, egy ti ze des sel

Ál lam-
ház tar tá si

egye di
azo no sí tó

Fe je zet-
szám

Cím-
szám

Al-
cím-
szám

Jog-
cím-

csop.-
szám

Jog-
cím-
szám

Elõ-
ir.-
cso-
port-
szám

Ki-
emelt
elõ-
ir.-

szám

Fe je-
zet-
név

Cím-
név

Al-
cím-
név

Jog-
cím-

csop.-
név

Jog-
cím-
név

Elõ-
ir.-

csop.-
név

KIADÁSOK A mó do sí tás
jog cí me

Mó do sí tás
(+/–)

A mó do-
sít ás

kö vet-
ke zõ
év re

át hú zó dó
ha tá sa

A mó do-
sít ást

el ren de lõ
jog-

sza bály/
ha tá-
ro zat
szá ma

Ki emelt elõ irány zat ne ve

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

005214 1 Ok ta tá si és Kul tu rá lis Mi nisz té rium igaz ga tá sa

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

3 Do lo gi ki adá sok 21,0

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 142,1

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 47,4

3 Do lo gi ki adá sok 44,2

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés

3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 16,3

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

10 Ala pít vá nyok tá mo ga tá sa

256001 57 Szak mai fel ada to kat el lá tó ala pít vá nyok 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 -
adások 10,0

31 Kul tu rá lis fel ada tok és szer ve ze tek tá mo ga tá sa

218715 6 Köz hasz nú tár sa sá gok köz hasz nú fel ada tai

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

5 Egyéb mû kö dé si cé lú tá mo ga tá sok, ki -
adások 189,1

018614 12 Az 1956-os Ma gyar For ra da lom Tör té ne té nek Do ku men tá ci ós
és Ku ta tó in té ze te 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 -
adások 3,0

50 Fe je ze ti tar ta lék

269645 2 Fe je ze ti ál lam ház tar tá si tar ta lék –473,1

Az elõ irány zat-mó do sí tás ér vé nyes sé ge: a) a költ ség ve té si év ben egy sze ri jel le gû

Ál lam-
ház tar tá si

egye di
azo no sí tó
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Cím-
szám

Al-
cím-
szám

Jog-
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cím-
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Ki-
emelt
elõ-
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név

Cím-
név

Al-
cím-
név

Jog-
cím-

csop.-
név

Jog-
cím-
név

Elõ-
ir.-

csop.-
név

BEVÉTELEK A mó do sí tás
jog cí me

Mó do sí tás
(+/–)

A mó do-
sít ás

kö vet-
ke zõ
év re

át hú zó dó
ha tá sa

A mó do-
sít ást

el ren de lõ
jog-

sza bály/
ha tá-
ro zat
szá ma

Ki emelt elõ irány zat ne ve

Az elõ irány zat-mó do sí tás ér vé nyes sé ge: a) a költ ség ve té si év ben egy sze ri jel le gû

Ál lam-
ház tar tá si

egye di
azo no sí tó

Fe je zet-
szám

Cím-
szám

Al-
cím-
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Jog-
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cím-
név
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ir.-
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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-
ro zat
szá ma

Ki emelt elõ irány zat ne ve

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

005214 1 Ok ta tá si és Kul tu rá lis Mi nisz té rium igaz ga tá sa 21,0

005380 9 Ku ta tó és szol gál ta tó in té ze tek 250,0

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

10 Ala pít vá nyok tá mo ga tá sa

256001 57 Szak mai fel ada to kat el lá tó ala pít vá nyok tá mo ga tá sa 10,0

31 Kul tu rá lis fel ada tok és szer ve ze tek tá mo ga tá sa

218715 6 Kul tu rá lis fel ada tok és szer ve ze tek tá mo ga tá sa 189,1

018614 12 Az 1956-os Ma gyar For ra da lom Tör té ne té nek Do ku men tá ci ós
és Ku ta tó in té ze te Köz ala pít vány 3,0
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át hú zó dó
ha tá sa

A mó do-
sít ást

el ren de lõ
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Ki emelt elõ irány zat ne ve

50 Fe je ze ti tar ta lék

269645 2 Fe je ze ti ál lam ház tar tá si tar ta lék –473,1

Az elõ irány zat-mó do sí tás ér vé nyes sé ge: a) a költ ség ve té si év ben egy sze ri jel le gû

Fog lal koz ta tot tak lét szá ma (fõ) — idõ szak ra

Fog lal koz ta tot tak lét szá ma (fõ) — idõ szak ra

Az elõ irány zat-mó do sí tás ér vé nyes sé ge: a) a költ ség ve té si év ben egy sze ri jel le gû

Az adat lap 5 pél dány ban töl ten dõ ki Az elõ irány za tok fel hasz ná lá sa/zá ro lá sa
(mó do sí tás +/—)

Össze sen I.
ne gyed év

II.
ne gyed év

III.
ne gyed év

IV.
ne gyed év

Fe je zet 1 pél dány   

Ál la mi Szám ve võ szék 1 pél dány   idõ ará nyos

Ma gyar Ál lam kincs tár 1 pél dány   tel je sít mény ará nyos

Pénz ügy mi nisz té rium 2 pél dány   egyéb: azon nal ± 473,1 ± 473,1

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

A Mi nisz ter el nök ha tá ro za tai

A Miniszterelnök

22/2006. (XI. 15.) ME

határozata

az Egyesült Nemzetek Európai Gazdasági Bizottsága
keretében az Ipari Balesetek Országhatáron Túli

Hatásairól  szóló, Helsinkiben, 1992. március 17-én
kelt Egyezmény Részes Felei 2006. november 15–17.
között, Rómában megrendezendõ 4. Konferenciáján

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 (1) be kez dé se sze rin ti
jog kö röm ben el jár va, az ön kor mány za ti és te rü let fej lesz -
té si mi nisz ter és a kül ügy mi nisz ter elõ ter jesz tése alap ján

1. egyet ér tek az zal, hogy az Egye sült Nem ze tek Euró -
pai Gaz da sá gi Bi zott sá ga ke re té ben az Ipar i Bal ese tek Or -
szág ha tá ron Túli Ha tá sa i ról  szóló, Hel sin ki ben, 1992.
már ci us 17-én lét re jött Egyez mény Ré szes Fe lei 4. Kon fe -
ren ci á ján (a továb biak ban: Kon fe ren cia) a Ma gyar Köz tár -
sa ság Kor mány át kép vi se lõ kül dött ség ve gyen részt;

2. fel ha tal ma zom az ön kor mány za ti és te rü let fej lesz té -
si mi nisz tert, hogy a kül dött ség ve ze tõ jét és – az ér de kelt
mi nisz te rek kel egyet ér tés ben – annak tag ja it ki je löl je;

Fe le lõs: ön kor mány za ti és te rü let fej lesz té si mi nisz ter
gaz da sá gi és köz le ke dé si mi nisz ter
kör nye zet vé del mi és víz ügyi miniszter
külügyminiszter

Ha tár idõ: azon nal

3. fel hí vom a kül ügy mi nisz tert, hogy a kül dött ség ve ze -
tõ jé nek és tag ja i nak ki je lö lé sét köve tõen a Kon fe ren ci án
való rész vé tel hez szük sé ges meg ha tal ma zó ok ira tot adja ki;

4. egyet ér tek az e ha tá ro zat mel lék le té ben fog lalt
 magyar ál lás pont kép vi se le té vel.

Gyur csány Fe renc s. k.,

mi nisz ter el nök

Melléklet
a 22/2006. (XI. 15.) ME határozathoz

A magyar küldöttségnek az Egyesült Nemzetek
Európai Gazdasági Bizottsága keretében az Ipari
Balesetek Országhatáron Túli Hatásairól  szóló,

Helsinkiben, 1992. március 17-én kelt Egyezmény
Részes Felei 2006. november 15–17. között, Rómában

megrendezendõ 4. Konferenciáján történõ
tevékenységre vonatkozó irányelvek és képviselendõ

álláspontok

Az Egye sült Nem ze tek Euró pai Gaz da sá gi Bi zott sá ga
ke re té ben az Ipar i Bal ese tek Or szág ha tá ron Túli Ha tá sa i -
ról  szóló, Hel sin ki ben, 1992. már ci us 17-én lét re jött
Egyez mény Ré szes Fe lei 4. Kon fe ren ci á ján részt vevõ ma -
gyar kül dött ség kép vi sel je Ma gyar or szág ér de ke it az
ENSZ EGB tag ál la mok kö zöt ti nem zet kö zi együtt mû kö -
dés elõ se gí té se, a sú lyos ipar i bal ese tek or szág ha tá ron túl
ter je dõ ha tá sa i nak meg elõ zé se, az eh hez szük sé ges fel ké -
szü lés és a köl csö nös se gít ség nyúj tás cél já ból, valamint já -
rul jon hoz zá a kon fe ren cia ered mé nyes mun ká já hoz.



A kül dött ség
a) tá mo gas sa az El nök ség 2004–2006 kö zöt ti évek re

vo nat ko zó je len té sét, az Egyez mény vég re haj tá sá ban köz -
re mû kö dõ szer vek tiszt ség vi se lõi és tag jai új ra vá lasz tá sa
ese tén a ma gyar tiszt ség vi se lõk Egyez mény te vé keny sé -
gé ben való to váb bi rész vé te lét, valamint fo gad ja el az
Elnök ség lét szá má nak nö ve lé sé re irá nyuló ja vas la tot;

b) is mer te sse a két ol da lú és ha tár men ti együtt mû kö dés
te kin te té ben az Egyez mény vég re haj tá sá ból adó dó fel ada -
tok el lá tá sá nak „jó gya kor la ta ként” mû kö dõ ma gyar mo -
dellt;

c) mél tas sa a ke let-eu ró pai, ka u ká zu si és kö zép-ázsi ai,
valamint a dél ke let-eu ró pai or szá gok Egyez mény hez tör -
té nõ csat la ko zá sát és a jog in téz mé nyek tel je sí té sét se gí te ni 
hi va tott Nem zet kö zi Se gít ség nyúj tá si Prog ram fon tos sá -
gát, sze re pét;

d) ösz tö nöz ze a nem zet kö zi se gít ség nyúj tá si prog ram
ke re té ben az Egyez mény vég re haj tá sá nak, el fo ga dá sá nak
és jó vá ha gyá sá nak elõ se gí té sé re mun ka ér te kez let (szak ér -
tõi vé le mény cse ré re irá nyuló sze mi ná ri um, ta nul mány út)
Ma gyar or szá gon tör té nõ meg szer ve zé sét;

e) fo gad ja el az Egyez mény vég re haj tá sá ról  szóló 3. je -
len tést, az Egyez mény vég re haj tá sá nak meg erõ sí té sé rõl
 szóló ha tá ro zat ter ve ze tet, az Egyez mény 1. sz. mel lék le té -
nek mó do sí tá sá ra vo nat ko zó ha tá ro zat ter ve ze tet, az ENSZ 
EGB Ipar i Bal eset Ri asz tá si-Ér te sí té si Rend szer ha té -
kony sá gá nak nö ve lé sé rõl  szóló ha tá ro zat ter ve ze tet;

f) tá mo ga tá sá ról biz to sít sa és fo gad ja el az Ipar i Bal ese -
ti és a Víz ügyi Egyez mé nyek Kö zös Szak ér tõi Mun ka cso -
port já nak je len té sét, valamint a csõ ve ze té kes szál lí tás ról
 szóló módszertani útmutatót;

g) hang sú lyoz za az ipar i bal ese tek ha tá ro kon át ter je dõ
ha tá sa i ból ere dõ en a ha tár vi ze ken oko zott ká ro kért vi selt
pol gá ri jogi fe le lõs ség rõl és kár té rí tés rõl  szóló Jegy zõ -
könyv mi e lõb bi ha tály ba lép te té sé nek szük sé ges sé gét;

h) a ma gyar ér de kek szem elõtt tar tá sá val dönt sön az
Egyez mény vég re haj tá sá nak 2007–2008 kö zöt ti idõ szak ra 
vo nat ko zó fon to sabb fel ada ta i ról, a pri o ri tá sok ról, a mun -

ka prog ram ról és pénz ügyi for rá sok ról  szóló ha tá ro za ti ja -
vas lat el fo ga dá sá ról.

A Miniszterelnök

23/2006. (XI. 15.) ME

határozata

a határokat átlépõ vízfolyások és nemzetközi tavak
védelmérõl és használatáról  szóló ENSZ EGB

Egyezmény Részes Felei Értekezlete ülésén való
magyar 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, a kör nye zet vé del mi és víz ügyi mi -
nisz ter és a kül ügy mi nisz ter elõ ter jesz tése alap ján

1. egyet ér tek az zal, hogy a ha tá ro kat át lé põ víz fo lyá -
sok és nem zet kö zi ta vak vé del mé rõl és hasz ná la tá ról  szóló 
ENSZ EGB Egyez mény Ré szes Fe lei Ér te kez le te 2006.
no vem ber 20–22. kö zöt ti ülé sén ma gyar kül dött ség ve -
gyen részt;

2. fel ha tal ma zom a kör nye zet vé de le mért és víz gaz dál -
ko dá sért fe le lõs mi nisz tert, hogy a ma gyar kül dött ség ve -
ze tõ jét és tag ja it a kül ügy mi nisz ter rel, illetve az érin tett
mi nisz te rek kel egyet ér tés ben ki je löl je;

3. fel hí vom a kül ügy mi nisz tert, hogy a kül dött ség
 részére a rész vé tel hez szük sé ges meg ha tal ma zó ok ira tát
ad ja  ki.

Gyur csány Fe renc s. k.,
mi nisz ter el nök
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Szerkeszti a Miniszterelnöki Hivatal, a Szerkesztõbizottság közremûködésével.
A szerkesztésért felelõs: Gilyán György, a Miniszterelnöki Hivatal államtitkára. Budapest V., Kossuth tér 1–3.
Kiadja a Magyar Hivatalos Közlönykiadó. Felelõs kiadó: dr. Kodela László elnök-vezérigazgató.
Budapest VIII., Somogyi Béla u. 6. Telefon: 266-9290.

Elõfizetésben megrendelhetõ a Magyar Hivatalos Közlönykiadónál,
Budapest VIII., Somogyi Béla u. 6., 1394 Budapest 62. Pf. 357, vagy faxon 318-6668.
Elõfizetésben terjeszti a Magyar Hivatalos Közlönykiadó a FÁMA Rt. közremûködésével. Telefon/fax: 266-6567.
Információ: tel.: 317-9999, 266-9290/245, 357 mellék.
Példányonként megvásárolható a Budapest VII., Rákóczi út 30. (bejárat a Dohány u. és Nyár u. sarkán) szám alatti Közlöny
Centrumban (tel.: 321-5971, fax: 321-5275, e-mail: kozlonycentrum@mhk.hu), illetve megrendelhetõ a kiadó ügyfélszolgálatán
(fax: 318-6668, 338-4746, e-mail: kozlonybolt@mhk.hu) vagy a www.mhk.hu/kozlonybolt internetcímen.
2006. évi éves elõfizetési díj: 22 632 Ft áfával. Egy példány ára: 378 Ft áfával.
A kiadó az elõfizetési díj évközbeni változtatásának jogát fenntartja.
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06.3607 – Nyomja a Magyar Hivatalos Közlönykiadó Lajosmizsei Nyomdája. Felelõs vezetõ: Burján Norbert vezérigazgató-helyettes.

Tisztelt Elõfizetõk!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy a kiadónk terjesztésében levõ lapokra és elektronikus kiadványokra szóló elõfizetésüket folyamatosnak
tekintjük. Csak akkor kell változást bejelenteniük a 2007. évre vonatkozó elõfizetésre, ha a példányszámot, esetleg a címlistát
módosítják, vagy új lapra szeretnének elõfizetni (pontos szállítási, név- és utcacím-megjelöléssel). Az esetleges módosítást szívesked-
jenek levélben vagy faxon megküldeni. Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a lapszállításról kizárólag az elõfizetési díj beérkezését
követõen intézkedünk. Fontos, hogy az elõfizetési díjakat a megadott 10300002-20377199-70213285 sz. számlára utalják, illetve
a kiadó által kiküldött készpénz-átutalási megbízáson fizessék be.
Készpénzes befizetés kizárólag a Magyar Hivatalos Közlönykiadó ügyfélszolgálatán (1085 Budapest, Somogyi B. u. 6.) lehetséges. (Levél-
cím: Magyar Hivatalos Közlönykiadó, 1394 Budapest, 62. Pf. 357. Fax: 318-6668).

A 2007. évi elõfizetési díjak
(Az árak az áfát tartalmazzák.)

Magyar Közlöny 99 792 Ft/év
Hivatalos Értesítõ 15 372 Ft/év
Határozatok Tára 22 932 Ft/év
Önkormányzatok Közlönye 5 544 Ft/év
Az Alkotmánybíróság Határozatai 18 900 Ft/év
Bányászati Közlöny 4 788 Ft/év
Belügyi Közlöny 25 452 Ft/év
Egészségbiztosítási Közlöny 22 176 Ft/év
Egészségügyi Közlöny 27 720 Ft/év
Ellenõrzési Figyelõ 3 528 Ft/év
Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Értesítõ 18 396 Ft/év
Gazdasági Közlöny 23 436 Ft/év
Hírközlési Értesítõ 6 552 Ft/év
Honvédelmi Közlöny 18 648 Ft/év
Igazságügyi Közlöny 15 876 Ft/év
Jogtanácsadó 6 804 Ft/év

Környezetvédelmi és Vízügyi Értesítõ 15 120 Ft/év
Közlekedési Értesítõ 24 696 Ft/év
Kulturális Közlöny 18 900 Ft/év
Külgazdasági Értesítõ 20 160 Ft/év
Munkaügyi Közlöny 15 372 Ft/év
Oktatási Közlöny 21 924 Ft/év
Pénzügyi Közlöny 30 492 Ft/év
Sportértesítõ 5 040 Ft/év
Statisztikai Közlöny 13 104 Ft/év
Szociális Közlöny 15 624 Ft/év
Turisztikai Értesítõ 11 844 Ft/év
Ügyészségi Közlöny 6 552 Ft/év
Nemzeti Kulturális Alap Hírlevele 5 040 Ft/év
Pénzügyi Szemle 19 908 Ft/év
L'udové noviny 3 780 Ft/év
Neue Zeitung 4 788 Ft/év

Cégközlöny CD

A Cégközlöny hatályos és hiteles céginformációs – az üzleti életben részt vevõk számára nélkülözhetetlen, naprakész – adatbázisát tartalmazó,
heti rendszerességgel lemezen megjelenõ lap formátuma 2007. október 1-jétõl várhatóan megújul. Erre tekintettel a CD a 2007. évben január 1-jétõl

szeptember 30-ig fizethetõ elõ. A háromnegyed éves elõfizetés díja a 20%-os áfával: 106 272 Ft.

Közbeszerzési Értesítõ

A hetente több száz, minden szakterületre kiterjedõ közbeszerzési felhívás részletes leírását és feltételeit tartalmazó Közbeszerzési Értesítõ címû
hivatalos lap révén az elõfizetõk a leggyorsabban, autentikus forrásból értesülhetnek a pályázatokról. Az Értesítõ – a tervezett formátumváltás
miatt – a 2007. évben fél évre fizethetõ elõ. A féléves elõfizetés díja áfával: 55 062 Ft.

A HIVATALOS JOGSZABÁLYTÁR (CD)
hatályos jogszabályok hivatalos számítógépes gyûjteményének 2007. évi éves elõfizetési díjai:

(Áraink az áfát nem tartalmazzák.)

Önálló változat 72 000 Ft
5 munkahelyes hálózati változat 130 000 Ft

10 munkahelyes hálózati változat 160 000 Ft

25 munkahelyes hálózati változat 260 000 Ft
50 munkahelyes hálózati változat 340 000 Ft

100 munkahelyes hálózati változat 590 000 Ft

2006. december 31-ig történõ 2007. évi teljes éves elõfizetés esetén az önálló változat díja: 69 000 Ft.

Az EU-JOGSZABÁLYTÁR (CD)
Az Európai Unió Jogszabályai gyûjteményének 2007. évi éves elõfizetési díja

(Áraink az áfát nem tartalmazzák.)

Önálló változat 72 000 Ft
5 munkahelyes hálózati változat 130 000 Ft

10 munkahelyes hálózati változat 160 000 Ft

25 munkahelyes hálózati változat 260 000 Ft
50 munkahelyes hálózati változat 340 000 Ft

100 munkahelyes hálózati változat 590 000 Ft

Egyszeri belépési díj: 7000 Ft.

Facsimile Magyar Közlöny. A hivatalos lap 2006-os évfolyama jelenik meg CD-n az eredeti külalak megõrzésével, de könnyen kezelhetõen. Ára: 12 000 Ft + áfa.


