
 I. rész HATÁROZATOK

A Kor mány ha tá ro za tai

A Kormány

2207/2006. (XI. 30.) Korm.

határozata

az „ESPON (European Spatial Planning
Observation Network = Európai Területi Tervezési

Megfigyelõ Hálózat) 2006 Program” címû Közösségi
Kezdeményezésrõl  szóló megállapodás módosítása

szövegének aláírására adott felhatalmazásról

A Kor mány

1. egyet ért az „ESPON (Eu ro pe an Spa ti al Plan ning
Ob ser va ti on Net work = Eu ró pai Te rü le ti Ter ve zé si Meg -
figyelõ Há ló zat) 2006 Prog ram” címû Kö zös sé gi Kez de -
mé nye zés rõl  szóló meg ál la po dás mó do sí tá sa (a továb biak -
ban: Mó do sí tás) szö ve gé vel;

2. fel ha tal maz za az ön kor mány za ti és te rü let fej lesz té si
mi nisz tert vagy az ál ta la ki je lölt sze mélyt a Mó do sí tás
 aláírására;

3. el ren de li a Meg ál la po dás és mó do sí tá sa ma gyar for -
dí tá sá nak a Ma gyar Köz löny ben tör té nõ köz zé té te lét.

A mi nisz ter el nök he lyett:

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

A Kormány

2208/2006. (XI. 30.) Korm.

határozata
az egyes nemzetközi pénzügyi intézményeknél
a Magyar Köztársaságot képviselõ kormányzó
és helyettes kormányzó felmentésérõl, valamint

új kormányzó és helyettes kormányzó kinevezésérõl

A Kor mány

1. – dr. Ka to na Ta mást a Nem zet kö zi Beruházásbiz -
tosítási Ügy nök ség Kor mány zó ta ná csá ban a Ma gyar Köz -
tár sa sá got kép vi se lõ kor mány zói tiszt ség bõl, va la mint
a Nem zet kö zi Új já épí té si és Fej lesz té si Bank Kor mány zó -
ta ná csá ban a Ma gyar Köz tár sa sá got kép vi se lõ he lyet tes
kor mány zói tiszt ség bõl

fel men ti, és egy ide jû leg

Bu da pest,

2006. november 30.,

csütörtök
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– Tát rai Mik lóst a Nem zet kö zi Be ru há zás biz to sí tá si
Ügy nök ség Kor mány zó ta ná csá ban a Ma gyar Köztársa -
ságot kép vi se lõ kor mány zó vá, va la mint a Nem zet kö zi
 Újjáépítési és Fej lesz té si Bank Kor mány zó ta ná csá ban
a Ma gyar Köz tár sa sá got kép vi se lõ he lyet tes kor mány zó vá

2006. no vem ber 20-ai ha tállyal ki ne ve zi;

2. fel hív ja a kül ügy mi nisz tert, hogy az 1. pont ban fog -
lal tak ról az érin tett nem zet kö zi pénz ügyi in téz mé nye ket
tá jé koz tas sa.

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

A Kormány

2209/2006. (XI. 30.) Korm.

határozata

az Észak-Rajna-Vesztfália tartomány (Németországi
Szövetségi Köztársaság) és a Magyar Köztársaság

közötti, Megerõsített Partnerségrõl  szóló
közös nyilatkozat aláírásáról

A Kor mány

1. egyet ért az Észak-Raj na-Veszt fá lia tar to mány
(Németor szági Szö vet sé gi Köz tár sa ság) és Ma gyar Köz -
tár sa ság kö zöt ti kö zös nyi lat ko zat be mu ta tott szö ve gé vel;

2. fel hív ja a kül ügy mi nisz tert, hogy te gye meg a szük -
sé ges dip lo má ci ai lé pé se ket a kö zös nyi lat ko zat mi nisz ter -
el nö kök ál tal tör té nõ alá írá sa ér de ké ben;

Fe le lõs: kül ügy mi nisz ter
Ha tár idõ: a ha tá ro zat hatályba lépését kö ve tõ egy év

3. fel hív ja a kö zös nyi lat ko zat ban érin tett tár cák ve ze -
tõ it, hogy gon dos kod ja nak az ab ban fog lalt cé lok meg -
valósításáról.

Fe le lõs: kül ügy 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 mi nisz ter
igaz ság ügyi és ren dé sze ti mi nisz ter
ok ta tá si és kul tu rá lis mi nisz ter
föld mû ve lés ügyi és vi dék fej lesz té si mi nisz ter
szo ci á lis és mun ka ügyi mi nisz ter

ön kor mány za ti és te rü let fej lesz té si mi nisz ter
Mi nisz ter el nö ki Hi va talt ve ze tõ miniszter

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

2210/2006. (XI. 30.) Korm.

határozata

a Magyar Köztársaság minisztériumainak
felsorolásáról  szóló 2006. évi LV. tör vény 3.  §-ából

eredõ egyes feladatok végrehajtásáról  szóló
2112/2006. (VI. 28.) Korm. határozat módosításáról

1. A Ma gyar Köz tár sa ság mi nisz té ri u ma i nak fel so ro lá -
sá ról  szóló 2006. évi LV. tör vény 3.  §-ából ere dõ egyes
fel ada tok vég re haj tá sá ról  szóló 2112/2006. (VI. 28.)
Korm. ha tá ro zat (a továb biak ban: Ha tá ro zat) 7. pont ja he -
lyé be a következõ rendelkezés lép:

[A Kor mány]
„7. tu do má sul ve szi, hogy
a) a XIX. EU In teg rá ció fe je zet ön ál ló fe je zet ma rad, és 

fel ké ri a Mi nisz ter el nö ki Hi va talt ve ze tõ mi nisz tert, hogy
az eh hez szük sé ges jog sza bály-mó do sí tá so kat készítse el;

b) a Nem ze ti Fej lesz té si Hi va tal (a továb biak ban:
NFH) mint jog elõd szer ve zet elõ irány za tai fõ köny vi ki vo -
nat tal és a kö te le zett ség vál la lá sok tel jes lis tá já val alá tá -
masz tott, a meg szû nés for du ló nap já ra ké szí tett költ ség ve -
té si be szá mo ló alap ján, át adás-át vé te li jegy zõ könyv vel
ke rül nek át adás ra a Nem ze ti Fej lesz té si Ügy nök ség hez
(a továb biak ban: NFÜ). Az NFH ere de ti és ak tu á lis elõ -
irány za ta, a tel jes tel je sí té si for ga lom mal és min den kö te -
le zett ség vál la lás sal együtt az NFÜ-höz kerül.

Fe le lõs: Mi nisz ter el nö ki Hi va talt ve ze tõ miniszter
Ha tár idõ: az elõ irány za tok át ren de zé se te kin te té ben 

 azon nal, az át adás-át vé te li jegy zõ köny vek
 te kin te té ben 2006. december 31.”

2. A Ha tá ro zat 1. szá mú mel lék le té nek XIX. EU In teg -
rá ció fe je ze te I. címe he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:
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„
XIX. EU INTEGRÁCIÓ

1  Nem ze ti Fej lesz té si Ügy nök ség 1 968,3
1    Mû kö dé si költ ség ve tés 112,6

1   Sze mé lyi jut ta tá sok 1 033,4
2   Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 330,7
3   Do lo gi ki adá sok 654,0

2    Fel hal mo zá si költ ség ve tés

1   In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 60,0
3    Köl csö nök 2,8

”

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

                        A mi nisz ter el nök he lyett:

Kiss Pé ter s. k.,
szo ci á lis és mun ka ügyi mi nisz ter
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A Mi nisz ter el nök ha tá ro za tai

A Miniszterelnök

25/2006. (XI. 30.) ME

határozata

a Magyar Köztársaság és a Szlovák Köztársaság között 
az államhatár III., IV.  és VIII. határszakaszokon 

történõ megváltoztatásáról  szóló 
Szerzõdés létrehozására adott felhatalmazásról

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.  § (1) be kez dé se sze rin ti ha -
tás kö röm ben el jár va, az igaz ság ügyi és ren dé sze ti mi nisz -
ter és a kül ügy mi nisz ter elõ ter jesz tése alap ján

1. egyet ér tek a Ma gyar Köz tár sa ság és a Szlo vák Köz -
tár sa ság kö zött az ál lam ha tár III., IV. és VIII. határsza -
kaszokon tör té nõ meg vál toz ta tá sá ról  szóló Szer zõ dés
(a továb biak ban: szer zõ dés) lét re ho zá sá val;

2. fel ha tal ma zom az igaz ság ügyi és ren dé sze ti mi nisz -
tert, hogy – az érin tett mi nisz te rek kel egyet ér tés ben – a
tár gya lá so kon részt ve võ sze mé lye ket ki je löl je;

3. fel ha tal ma zom az igaz ság ügyi és ren dé sze ti mi -
nisz tert vagy az ál ta la ki je lölt sze mélyt, hogy a tár gya lá -
sok ered mé nye ként elõ ál ló szö veg ter ve ze tet kéz je gyé vel
lás sa el;

4. fel hí vom a kül ügy mi nisz tert, hogy a szer zõ dés lét re -
ho zá sá hoz szük sé ges meg ha tal ma zá si okiratot adja ki;

5. fel hí vom az igaz ság ügyi és ren dé sze ti mi nisz tert és a 
kül ügy mi nisz tert, hogy a meg ál la po dás lét re ho zá sát köve -
tõen a szer zõ dés vég le ges szö ve gé nek meg ál la pí tá sá ra
való fel ha tal ma zás ról  szóló ha tá ro zat ter ve ze tét ha la dék ta -
la nul ter jesszék a Kor mány elé.

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

A Miniszterelnök

26/2006. (XI. 30.) ME

határozata

a Magyar Köztársaság Kormánya és Ukrajna
Kormánya között a közúti és vasúti határforgalom

ellenõrzésérõl  szóló Megállapodás létrehozására adott 
felhatalmazásról

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.  § (1) be kez dé se sze rin ti ha -
tás kö röm ben el jár va, az igaz ság ügyi és ren dé sze ti mi nisz -
ter és a kül ügy mi nisz ter elõ ter jesz tése alapján

1. egyet ér tek a Ma gyar Köz tár sa ság Kor má nya és
 Ukrajna Kor má nya kö zött a köz úti és vas úti ha tár for ga lom 
el len õr zé sé rõl  szóló Meg ál la po dás lét re ho zá sá val;



2. fel ha tal ma zom az igaz ság ügyi és ren dé sze ti mi nisz -
tert, hogy – az érin tett mi nisz te rek kel egyet ér tés ben – az
1. pont ban meg ha tá ro zott nem zet kö zi szer zõ dés tár gya lá -
sa in részt vevõ sze mé lye ket ki je löl je;

3. fel ha tal ma zom az igaz ság ügyi és ren dé sze ti mi -
nisz tert vagy az ál ta la ki je lölt sze mélyt, hogy a tár gya lá -
sok ered mé nye ként elõ ál ló szö veg ter ve ze tet kéz je gyé vel
lás sa el;

4. fel hí vom a kül ügy mi nisz tert, hogy az 1. pont ban
meg ha tá ro zott szer zõ dés lét re ho zá sá hoz szük sé ges meg -
ha tal ma zá si okiratot adja ki;

5. fel hí vom az igaz ság ügyi és ren dé sze ti mi nisz tert és a 
kül ügy mi nisz tert, hogy az 1. pont ban meg ha tá ro zott szer -
zõ dés lét re ho zá sát köve tõen a szer zõ dés vég le ges szö ve -

gé nek meg ál la pí tá sá ra való fel ha tal ma zás ról  szóló ha tá ro -
zat ter ve ze tét haladéktalanul terjesszék a Kormány elé.

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

He lyes bí tés: A Ha tá ro za tok Tá ra 2006. évi 52. szá má ban köz zé tett, 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 szó ló 2187/2006.
(XI. 8.) Korm. ha tá ro zat hoz mel lé kelt Adat la pon a XV. Gaz da sá gi és Köz le -
ke dé si Mi nisz té ri um fe je zet nél a ki emelt elõ irány zat szá ma he lye sen: 0; a
XXII. Pénz ügy mi nisz té ri um fe je zet nél a 12/1/1/1/1/10 he lyett a cím be so ro -
lás he lye sen: 12/1/1/1/2/0; a 12/5/1/10/1/3, 12/5/1/11/1/10, 12/5/1/13/1/10,
12/5/1/14/1/10, 12/5/1/15/1/10 cím be so ro lá sok nál a ki emelt elõ irány zat szá -
ma he lye sen: 0; a 10/5/2/3/1/3 he lyett a cím be so ro lás he lye sen: 12/5/2/3/1/0;
a 12/1/1/16/2/1 he lyett a cím be so ro lás he lye sen: 12/5/1/16/2/0; a
12/1/2/4/1/3 he lyett a cím be so ro lás he lye sen: 12/5/2/4/1/0.

(Kéz irat hi ba)
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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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06.3857 – 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.


