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 I. rész HATÁROZATOK

A Kormány ha tá ro za tai

A Kormány

2227/2006. (XII. 20.) Korm.

határozata

az üvegházhatású gázok kibocsátási egységeinek
értékesítése kapcsán a XV. Gazdasági és Közlekedési

Minisztérium fejezet és a XVI. Környezetvédelmi
és Vízügyi Minisztérium fejezet 2006. évi

egyes elõirányzatainak növelésérõl

A Kormány a Ma gyar Köz tár sa ság 2006. évi költ ség ve -
té sé rõl  szóló 2005. évi CLIII. tör vény 68.  § (6) be kez dé sé -
ben biz to sí tott jog kö ré ben, az üveg ház ha tá sú gá zok nak a

Ma gyar Ál lam kincs tá ri va gyo ná ba tar to zó ki bo csá tá si
egy sé ge i vel való ren del ke zés rész le tes sza bá lya i ról  szóló
109/2006. (V. 5.) Korm. ren de let 8.  § (7) be kez dé sé vel
össz hang ban el ren de li a XV. Gaz da sá gi és Köz le ke dé si
Mi nisz té rium fe je zet, 25. cím, 2. al cím, 2. Ener gia fel hasz -
ná lá si ha té kony ság ja ví tá sa jog cím cso port 2006. évi ki -
adá si és tá mo ga tá si elõ irány za tá nak, és a XVI. Kör nye zet -
vé del mi és Víz ügyi Mi nisz té rium fe je zet, 10. cím, 2. al -
cím, 9. Az üveg ház ha tá sú gá zok ki bo csá tá sá nak csök ken -
té sé vel össze füg gõ fel ada tok jog cím cso port 2006. évi ki -
adá si és tá mo ga tá si elõ irány za tá nak – a mel lék let sze rin ti
rész le te zés nek meg fe le lõ – meg eme lé sét.

Fe le lõs: kör nye zet vé del mi és víz ügyi mi nisz ter
gaz da sá gi és köz le ke dé si mi nisz ter
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 2227/2006. (XII. 20.) Korm. ha tá ro zat hoz

XV. Gaz da sá gi és Köz le ke dé si Mi nisz té rium
XVI. Kör nye zet vé del mi és Víz ügyi Mi nisz té rium

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

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

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

2 Ága za ti cél elõ irány za tok

236355 2 Ener gia fel hasz ná lá si ha té kony ság ja ví tá sa

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés

3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 600,0

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

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

2 Ága za ti cél elõ irány za tok

266167 9 Üveg ház ha tá sú gá zok ki bo csá tá sá nak csök ken té sé vel össze füg -
gõ fel ada tok

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 20,0

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 6,4

3 Do lo gi ki adá sok 573,6

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-
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

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-
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

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

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

2 Ága za ti cél elõ irány za tok

236355 2 Ener gia fel hasz ná lá si ha té kony ság ja ví tá sa 600,0

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

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

2 Ága za ti cél elõ irány za tok

266167 9 Üveg ház ha tá sú gá zok ki bo csá tá sá nak csök ken té sé vel össze füg -
gõ fel ada tok

600,0

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

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 A tá mo ga tás fo lyó sí tá 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 1200,0 1200,0

* 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

2228/2006. (XII. 20.) Korm.

határozata

a magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel
kapcsolatos kormányzati feladatok ellátásával

összefüggõ szervezeti intézkedésekrõl

1. A Kormány úgy ha tá roz, hogy 2007. ja nu ár 1-jé tõl
– fi gye lem mel a nem zet po li ti kai és a ki sebb ség po li ti kai
 területek össze füg gé se i re – a ma gyar or szá gi nem ze ti és
 etnikai ki sebb sé gek kel kap cso la tos kor mány za ti fel ada to -
kat a Mi nisz ter el nö ki Hi va tal lát ja el.

2. Az 1. pont ban fog lal tak meg va ló sí tá sa ér de ké ben
gon dos kod ni kell a Nem ze ti és Et ni kai Ki sebb sé gi Hi va tal
fel ügye le té nek, va la mint a ma gyar or szá gi nem ze ti és
 etnikai ki sebb sé gek kel kap cso la tos kor mány za ti fel ada tok 
el lá tá sá ra ter ve zett elõ irány za tok nak a Mi nisz ter el nö ki
Hi va tal szá má ra tör té nõ át adá sá ról, és meg kell kez de ni a
fel adat át adás sal kap cso la tos elõ ké szí tõ te vé keny sé get.

Fe le lõs: Mi nisz ter el nö ki Hi va talt ve ze tõ mi nisz ter
szo ciá lis és mun ka ügyi mi nisz ter

Ha tár idõ: az elõ ké szí tõ te vé keny ség meg kez dé sé re:
 azon nal

3. Elõ kell ké szí te ni a Nem ze ti és Et ni kai Ki sebb sé gi
Hi va tal jog ál lá sá val össze füg gõ, illetve az ál ta la el lá tan dó
fel ada to kat meg ha tá ro zó jog sza bá lyok mó do sí tá sát.

Fe le lõs: Mi nisz ter el nö ki Hi va talt ve ze tõ mi nisz ter
érin tett mi nisz te rek

Ha tár idõ: 2006. de cem ber 31.

4. Ez a ha tá ro zat a köz zé té te lé nek na pán lép ha tály ba.

5. 2007. ja nu ár 1-jé vel

a) a Kormány (köz)ala pít vá nya i ért fe le lõ sök rõl  szóló
1081/2006. (VIII. 14.) Korm. ha tá ro zat

aa) I./h) pont já nak 10. al pont ja ha tá lyát vesz ti,

ab) I./i) pont ja a kö vet ke zõ 6. pont tal egé szül ki, ezzel
egy ide jû leg a je len le gi 6. pont szá mo zá sa 7. pont ra mó do -
sul:

„6. a Ma gyar or szá gi Nem ze ti és Et ni kai Ki sebb sé ge kért 
Köz ala pít vány,”

Gyur csány Fe renc s. k.,

mi nisz ter el nök



A Kormány

2229/2006. (XII. 20.) Korm.

határozata

a közfeladatok felülvizsgálatáról

A köz fel ada tok fe lül vizs gá la tá nak cél ja, hogy az ál lam
a meg fe le lõ te vé keny sé ge ket op ti má lis szin ten és a leg ha -
té ko nyab ban vé gez ze el. A kulcs fon tos sá gú fel ada tok ra
kon cent rál va nö vel je azok el vég zé sé nek ha té kony sá gát,
míg ez ebbe a kör be nem tar to zó fel ada tok, te vé keny sé gek
ki szer zõ dés re, pri va ti zá lás ra, de cent ra li zá lás ra vagy adott
eset ben el ha gyás ra ke rül je nek.

A Kor mány prog ram, az Új Egyen súly prog ram és a
Kon ver gen cia-prog ram ke re te i nek való meg fe le lés elõ se -
gí té se, a 2008. évi költ ség ve tés ter ve zé se és a 2007. évi
õszi tör vényalkotási prog ram ba be épí ten dõ ja vas la tok ki -
dol go zá sa ér de ké ben:

1. a Kormány fel hív ja a mi nisz te re ket, hogy az állam -
reform elõ ké szí tõ mun ká i nak ope ra tív irá nyí tá sá ért fe le lõs 
kor mány biz tos ál tal 2007. ja nu ár 31-ig meg kül dés re
 kerülõ – a tár sa dal mi kö vet kez mé nyek és ha tá sok figye -
lembevételének vizs gá la tát is elõ író – mód szer ta ni út -
mutató alap ján vizs gál ják fe lül a fel adat- és ha tás kö rük be
tar to zó köz fel ada tok kö rét, el lá tá suk for má ját és kö ve tel -
mény rend sze rét, va la mint az ága za ti jog sza bá lyok ha tás -
kör-te le pí té si rend sze rét és ezek alap ján te gye nek át fo gó
ja vas la tot a szük sé ges mó do sí tá sok ra;

Fe le lõs: mi nisz te rek
a fe lül vizs gá lat össze han go lá sá ért: állam -
 re form elõ ké szí tõ mun ká i nak ope ra tív
  irányításáért fe le lõs kor mány biz tos

Ha tár idõ: 2007. má jus 31.

2. az 1. pont ban fog lalt fe lül vizs gá lat hoz kap cso lód va
át kell te kin te ni a 2007. évi költ ség ve tés ben meg je le nõ
 fejezeti ke ze lé sû elõ irány za to kat;

Fe le lõs: az ál lam re form elõ ké szí tõ mun ká i nak  operatív
 irá nyí tá sá ért fe le lõs kor mány biz tos
pénz ügy mi nisz ter
Mi nisz ter el nö ki Hi va talt ve ze tõ mi nisz ter

Ha tár idõ: 2007. jú ni us 30.

3. ké szül jön ja vas lat – szer ve zet fej lesz té si szak ér tõk
be vo ná sá val – egyes nagy ki adá si elõ irány zat tal ren del ke -
zõ köz pon ti költ ség ve té si szer vek, illetve há ló za tok bel sõ
szak mai fo lya ma ta i nak – ha té kony és ered mény ori en tált –
új ra szer ve zé sé re;

Fe le lõs: Mi nisz ter el nö ki Hi va talt ve ze tõ mi nisz ter
pénz ügy mi nisz ter
az ál lam re form elõ ké szí tõ mun ká i nak ope ra tív
 irá nyí tá sá ért fe le lõs kor mány biz tos

Ha tár idõ: 2007. jú ni us 30.

4. a fel adat-fe lül vizs gá lat le bo nyo lí tá sá nak össze han -
go lá sá ra, a be ér ke zett ja vas la tok át te kin té sé re, a szük sé ges 
egyez te té sek le foly ta tá sá ra és a dön tést elõ ké szí tõ ja vas la -
tok ki dol go zá sá ra fe lül vizs gá la ti mun ka cso por tot kell lét -
re hoz ni. A tár cák fe lül vizs gá la ti te vé keny sé gé nek tá mo ga -
tá sá ra – köz be szer zé ses el já rás ke re té ben ki vá lasz tott –
kö zös kül sõ ta nács adót kell be von ni;

Fe le lõs: az ál lam re form elõ ké szí tõ mun ká i nak ope ra tív
 irá nyí tá sá ért fe le lõs kor mány biz tos
pénz ügy mi nisz ter
Mi nisz ter el nö ki Hi va talt ve ze tõ mi nisz ter
igaz ság ügyi és ren dé sze ti mi nisz ter
ön kor mány za ti és te rü let fej lesz té si mi nisz ter

Ha tár idõ: azon nal

5. a) az 1., 2. és 3. pont ban fog lal tak alap ján szü le tett
ja vas la to kat a fe lül vizs gá la ti mun ka cso port aján lá sai alap -
ján az ál lam re form elõ ké szí tõ mun ká i nak ope ra tív irá nyí -
tá sá ért fe le lõs kor mány biz tos az érin tett mi nisz ter rel kö zö -
sen ter jessze a Kormány elé;

b) a szük sé ges jog sza bály mó do sí tá sok és ered mé nyek
épül je nek be a 2007. évi õszi tör vényalkotási prog ram ba,
és a 2008. évi költ ség ve tés ter ve zé sé be.

Fe le lõs: az ál lam re form elõ ké szí tõ mun ká i nak ope ra tív
 irá nyí tá sá ért fe le lõs kor mány biz tos
mi nisz te rek

Ha tár idõ: a) pont ra 2007. jú li us 15.
b) pont ra a 2007. évi õszi tör vény al ko tás hoz,
  illetve a 2008. évi költ ség ve tés ter ve zé-
  sé hez kap cso ló dó an

6. Ez a ha tá ro zat a köz zé té te le nap ján lép ha tály ba; ezzel 
egy ide jû leg ha tá lyát vesz ti az ál lam ház tar tás ha té kony mû -
kö dé sét elõ se gí tõ szer ve ze ti át ala kí tá sok ról és az azo kat
meg ala po zó in téz ke dé sek rõl  szóló 2118/2006. (VI. 30.)
Korm. ha tá ro zat 3. pont ja, va la mint a köz igaz ga tás át ala kí -
tá sá nak elõ ké szí té sé vel kap cso la tos egyes fel ada tok ról
 szóló 1054/2006. (V. 26.) Korm. ha tá ro zat a) pont ja.

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

A Kormány

2230/2006. (XII. 20.) Korm.

határozata

a közösségi közlekedés középtávú átalakításáról

1. A Kormány el fo gad ta a kö zös sé gi köz le ke dés
 középtávú át ala kí tá sá nak kon cep ci ó ját, amely nek fõbb
ele mei:

– az ál lam nak egy re in kább a sza bá lyo zói és a köz szol -
gál ta tá si szer zõ dé se ken ke resz tül meg ren de lõi sze rep ben
kell biz to sí ta nia a ha té kony kö zös sé gi köz le ke dést,
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– a kö zös sé gi köz le ke dé si rend szer fej lesz té se és ha té -
kony sá gá nak nö ve lé se a li be ra li zá ci ó ra való fel ké szü lés
ér de ké ben,

– in teg rált köz le ke dé si rend szer ki ala kí tá sa, ahol az alá -
ga za tok a mun ka meg osz tás elve alap ján kap cso lód nak össze.

2. A kon cep ci ót a Kor mány-Ön kor mány za tok Egyez -
te tõ Fó ru má hoz és a kör nye ze ti ter he lés fel mé ré se ér de ké -
ben az Or szá gos Kör nye zet vé del mi Ta nács hoz – vé le mé -
nyü ket kér ve – el kell jut tat ni.

Fe le lõs: gaz da sá gi és köz le ke dé si mi nisz ter
Ha tár idõ: azon nal

3. A Kormány a cé lok el éré se ér de ké ben egyet ért a kö -
vet ke zõ in téz ke dé si terv vég re haj tá sá val:

a) a bel föl di me net rend sze rin ti vas úti és hely kö zi au tó -
busz sze mély szál lí tás ban egy sé ge sen az aláb bi díj öve ze ti
struk tú ra ke rül jön ki ala kí tás ra:

– az 50 km alat ti uta zá si tá vol sá go kon 5 km-es díj öve zet,
– 50 km fe lett a je len le gi vas úti díj öve ze tek be ve ze té se;

Fe le lõs: gaz da sá gi és köz le ke dé si mi nisz ter
Ha tár idõ: 2007. má jus 1.

b) a bel föl di me net rend sze rin ti hely kö zi au tó busz sze -
mély szál lí tás ban a 100 km-nél hosszabb tá vol sá gon köz le -
ke dõ já ra to kat a köz szol gál ta tá si kör bõl a köz szol gál ta tá si
szer zõ dé sek mó do sí tá sá val ki kell von ni, amennyi ben az
nem ve szé lyez te ti a köz szol gál ta tás ke re té ben nyúj tott
szol gál ta tás biz ton sá gát, illetve nem ered mé nye zi egy
adott szol gál ta tó ese té ben a köz szol gál ta tá sok kö ré ben
nyúj tott szol gál ta tá sok vesz te sé ges sé gé nek emel ke dé sét;

Fe le lõs: gaz da sá gi és köz le ke dé si mi nisz ter
Ha tár idõ: a hely kö zi sze mély szál lí tás új ra szer ve zé-

 sé vel együtt fo lya ma to san

c) az uta zá si ked vez mény rend szer át ala kí tá sá ra irá -
nyuló el kép ze lé sek rõl egyez te tést kell le foly tat ni az érin -
tett tár sa dal mi cso por tok fõbb ér dek kép vi se le ti szer ve ze -
te i vel;

Fe le lõs: gaz da sá gi és köz le ke dé si mi nisz ter
Ha tár idõ: 2007. ja nu ár 31.

d) a 3. a) pont ban meg ha tá ro zot tak vég re haj tá sa ér de -
ké ben és a ked vez mény rend szer vál to zá sá ra te kin tet tel a
fo gyasz tói ár ki egé szí tés rend sze rét át kell ala kí ta ni, va la -
mint meg kell vizs gál ni a fo gyasz tói ár ki egé szí tés és az
uta sok nak adott ked vez mé nyek kö zöt ti össz hang meg te -
rem té sé nek le he tõ sé ge it;

Fe le lõs: pénz ügy mi nisz ter
gaz da sá gi és köz le ke dé si mi nisz ter
igaz ság ügyi és ren dé sze ti mi nisz ter

Ha tár idõ: 2007. má jus 1.

e) a sú lyo san fo gya té kos sze mé lyek uta zá si ked vez mé -
nye i vel kap cso la tos iga zo lá si és nyil ván tar tá si fel té te le ket
meg kell te rem te ni;

Fe le lõs: szo ciá lis és mun ka ügyi mi nisz ter
Ha tár idõ: 2007. má jus 1.

f) az uta zá si ked vez mény rend szer szo ciá lis ala pú jo go -
sult sá gi rend szer ré tör té nõ át ala kí tá sá nak rész le tes kon -
cep ci ó ját be kell mu tat ni a Kormány ré szé re;

Fe le lõs: szo ciá lis és mun ka ügyi mi nisz ter
ok ta tá si és kul tu rá lis mi nisz ter
gaz da sá gi és köz le ke dé si mi nisz ter

Ha tár idõ: 2007. de cem ber 31.

g) fi gye lem mel a vas úti köz le ke dés po li ti ka stra té gi ai
kér dé se i rõl  szóló 2185/2005. (IX. 9.) Korm. ha tá ro zat
mel lék le té ben sze rep lõ in téz ke dé si terv 4. pont já ra, a
 Budapest elõ vá ro si köz le ke dés ben a jár mû- és inf ra struk -
tú ra fej lesz té sek te rü le tén a ma gán tõ ke be vo ná sá ra vo nat -
ko zó ja vas la tot be kell mu tat ni a Kormány ré szé re;

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

h) a kö zép tá vú au tó busz jár mû re konst ruk ci ós prog ra -
mot és a kö zös pá lyáz ta tás – a köz le ke dé si re for mot ha té -
ko nyan tá mo ga tó – új rend sze rét ki kell dol goz ni;

Fe le lõs: gaz da sá gi és köz le ke dé si mi nisz ter
pénz ügy mi nisz ter

Ha tár idõ: 2007. jú ni us 30.

i) az is ko la busz prog ram és a fa lu gond nok bu szok
 menetrend sze rin ti köz for gal mú au tó busz köz le ke dés be
tör té nõ in teg rá ci ós le he tõ sé ge it meg kell vizs gál ni;

Fe le lõs: gaz da sá gi és köz le ke dé si mi nisz ter
ok ta tá si és kul tu rá lis mi nisz ter

Ha tár idõ: 2007. jú ni us 30.

j) a hát rá nyos hely ze tû tér sé gek ben ér vé nyes uta zá si
ked vez mény prog ra mok ra vo nat ko zó rész le tes kon cep ci ót 
be kell mu tat ni a Kormány ré szé re.

Fe le lõs: szo ciá lis és mun ka ügyi mi nisz ter
ön kor mány za ti és te rü let fej lesz té si mi nisz ter
gaz da sá gi és köz le ke dé si mi nisz ter
pénz ügy mi nisz ter

Ha tár idõ: 2007. szep tem ber 30.

4. A vas úti köz le ke dés po li ti ka stra té gi ai kér dé se i rõl
 szóló 2185/2005. (IX. 9.) Korm. ha tá ro zat mel lék le té ben
sze rep lõ in téz ke dé si terv 3. pont já nak vég re haj tá si ha tár -
ide je 2007. áp ri lis 1-jére mó do sul.

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

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

2231/2006. (XII. 20.) Korm.

határozata

a Kormány Európa-politikai stratégiájának
új irányairól és feladatairól szóló dokumentum

szakmai és társadalmi egyeztetésérõl

A Kormány

1. fel hív ja a kül ügy mi nisz tert, hogy a Kormány Európa-
 politikai stra té gi á já nak új irá nya i ról és fel ada ta i ról  szóló
 dokumentum szak mai és tár sa dal mi egyez te té sét foly tas sa le;

Ha tár idõ: 2007. áp ri lis 30.

2. fel hív ja a kül ügy mi nisz tert, hogy az 1. pont ban fog -
lalt egyez te tés ered mé nyé re is fi gye lem mel az át dol go zott
do ku men tu mot ter jessze el fo ga dás ra a Kormány elé.

Ha tár idõ: 2007. jú ni us 30.

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

A Kormány

2232/2006. (XII. 20.) Korm.

határozata

a Magyarországi Nemzeti és Etnikai Kisebbségekért
Közalapítvány Alapító Okiratának módosításáról

A Kormány

a) ala pí tói jog kö ré ben mó do sít ja a Ma gyar or szá gi
Nem ze ti és Et ni kai Ki sebb sé ge kért Köz ala pít vány Ala pí tó 
Ok ira tát;

b) fel ha tal maz za a szo ciá lis és mun ka ügyi mi nisz tert,
hogy az Ala pí tó Ok irat mó do sí tá sá nak bí ró sá gi nyil ván tar -
tás ba vé te le so rán az Ala pí tó kép vi se le té ben el jár jon;

Ha tár idõ: azon nal

c) el ren de li a mó do sí tás sal egy sé ges szer ke zet be fog -
lalt Ala pí tó Ok irat köz zé té te lét a Ma gyar Köz löny ben, a
bí ró sá gi nyil ván tar tás ba vé tel rõl  szóló ha tá ro zat jog erõ re
emel ke dé sét köve tõen.

Fe le lõs: szo ciá lis és mun ka ügyi mi nisz ter
Mi nisz ter el nö ki Hi va talt ve ze tõ mi nisz ter

Ha tár idõ: a bí ró sá gi nyil ván tar tás ba vé telt köve tõen
  azon nal

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

A Kormány

2233/2006. (XII. 20.) Korm.

határozata

az Európai Közösség és tagállamai, valamint
a  Marokkói Királyság között a polgári globális

navigációs mûholdrendszerrõl (GNSS)  szóló
Együttmûködési Megállapodás szövegének végleges

megállapítására adott felhatalmazásról

A Kormány

1. egyet ért az Euró pai Kö zös ség és tag ál la mai, va la -
mint a Ma rok kói Ki rály ság kö zött a pol gá ri glo bá lis na vi -
gá ci ós mû hold rend szer rõl (GNSS)  szóló Együtt mû kö dé si
Meg álla po dás (a továb biak ban: Meg álla po dás) be mu ta tott 
szö ve gé vel;

2. fel ha tal maz za a gaz da sá gi és köz le ke dé si mi nisz tert
vagy az ál ta la ki je lölt sze mélyt a Meg álla po dás be mu ta tott 
szö ve gé nek – a jó vá ha gyás 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 álla po dás
szö ve gé nek vég le ges meg ál la pí tá sá hoz szük sé ges meg -
hatalmazási ok ira tot adja ki;

4. jó vá hagy ja a Meg álla po dás ki hir de té sé rõl  szóló kor -
mány ren de let ter ve ze tét, és el ren de li a Meg álla po dás vég -
le ges szö ve gé nek meg ál la pí tá sát köve tõen annak a
 Magyar Köz löny ben tör té nõ ki hir de té sét.

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

A Kormány

2234/2006. (XII. 20.) Korm.

határozata

az Ipari Hulladékhasznosító Közhasznú Társaság
végelszámolásáról és feladatainak

a Közlekedéstudományi Intézet Közhasznú Társaság
részére történõ átadásáról

A Kormány

1. az ál lam ház tar tás ról  szóló 1992. évi XXXVIII. tör vény
95.  §-ának (4) be kez dé se alap ján jó vá hagy ja az Ipar i
Hulladék hasznosító Kht. (cg: 01 14 000517, szék hely: 1024
Bu da pest, Hû vös völ gyi út 54.) vég el szá mo lás sal tör té nõ meg -
szün te té sét, va la mint va gyo ná nak fel osz tá sát – a Ptk. 60.  §
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(3) be kez dé sé re fi gye lem mel – az ala pí tó  minisztérium, il le tõ -
leg a Köz le ke dés tu do má nyi In té zet Kht. kö zött;

Fe le lõs: gaz da sá gi és köz le ke dé si mi nisz ter
Ha tár idõ: a vég el szá mo lás meg kez dé sé re: 

 2007. ja nu ár 1.

2. egyet ért az zal, hogy az Ipar i Hul la dék hasz no sí tó
Kht. ál tal el lá tott va la mennyi te vé keny ség át adás ra ke rül a
Köz le ke dés tu do má nyi In té zet Kht. ré szé re.

Fe le lõs: gaz da sá gi és köz le ke dé si mi nisz ter
Ha tár idõ: azon nal

3. Ez a ha tá ro zat a köz zé té te le nap ján lép ha tály ba;
egy ide jû leg az Ipar i Hul la dék hasz no sí tó Köz hasz nú Tár -
sa ság ala pí tá sá ról  szóló 2306/2003. (XII. 9.) Korm. ha tá -
ro zat a ha tá lyát vesz ti.

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

A Kormány

2235/2006. (XII. 20.) Korm.

határozata

köztisztviselõi és közalkalmazotti engedélyezett
létszámon felüli többletlétszám biztosításáról

A Kormány a szo ciá lis, mun ka ügyi, fog lal koz ta tá si és
esély egyen lõ sé gi, gyer mek és if jú sá gi te rü let uni ós pá lyá -
za ta i val kap cso la tos fel ada tok zök ke nõ men tes el lá tá sa
 érdekében a 2006. évi köz pon ti költ ség ve tés cél tar ta lé ká -
nak fel hasz ná lá sá ról  szóló 140/2006. (VI. 29.) Korm. ren -
de let 1.  §-ának (2) be kez dé sé re fi gye lem mel – a szo ciá lis
és mun ka ügyi mi nisz ter nek a pénz ügy mi nisz ter rel egyez -
te tett egye di ké rel me alap ján – hoz zá já rul ah hoz, hogy a
szo ciá lis és mun ka ügyi mi nisz ter az ál lam ház tar tás mû kö -
dé si rend jé rõl  szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. ren de let
58.  §-ának (10) be kez dés b) pont já ban meg ha tá ro zott jog -
kö ré vel élve

1. a Fog lal koz ta tá si Hi va tal bá zi sán 2007. ja nu ár 1-jé -
vel ki ala kí tan dó Fog lal koz ta tá si és Szo ciá lis Hi va tal ban a
HEFOP

a) 1.2. in téz ke dé sé vel össze füg gõ fel ada tok el lá tá sá val
kap cso lat ban 39 fõ, egy éves ha tá ro zott idõ tar tam ra ki ne -
ve zett köz tiszt vi se lõ,

b) 3.5.1. in téz ke dé sé vel össze füg gõ fel ada tok el lá tá sá -
val kap cso lat ban 2 fõ, egy éves ha tá ro zott idõ tar tam ra ki -
ne ve zett köz tiszt vi se lõ,

c) 3.5.3. in téz ke dé sé vel össze füg gõ fel ada tok el lá tá sá -
val kap cso lat ban 12 fõ, egy éves ha tá ro zott idõ tar tam ra ki -
ne ve zett köz tiszt vi se lõ,
össze sen 53 fõ en ge dé lye zett több let lét szám fog lal koz ta -
tá sá ra ke rül jön sor;

2. a Fog lal koz ta tá si Hi va tal bá zi sán ki ala kí tan dó Fog -
lal koz ta tá si és Szo ciá lis Hi va tal ban a Yo uth in Ac ti on
prog ram Nem ze ti Iro dá já nak fel ada tai el lá tá sa ér de ké ben
az en ge dé lye zett lét szá mon fe lül 7 fõ, a Nem ze ti Pálya -
információs Köz pont fel ada tai el lá tá sa ér de ké ben to váb bi
3 fõ, össze sen 10 fõ 1 év ha tá ro zott idõ tar tam ra ki ne ve zett
köz tiszt vi se lõ fog lal koz ta tá sá ra ke rül jön sor;

3. a mun ka ügyi köz pon tok ban a HEFOP 1.1. in téz ke -
dé sé vel össze füg gõ fel ada tok el lá tá sá val kap cso lat ban az
en ge dé lye zett lét szá mon fe lül 200 fõ 1 év ha tá ro zott idõ -
tar tam ra ki ne ve zett köz tiszt vi se lõ fog lal koz ta tá sá ra ke rül -
jön sor;

4. a re gi o ná lis kép zõ köz pon tok ban a HEFOP 3.5.1. in -
téz ke dé sé vel össze füg gõ fel ada tok el lá tá sá val kap cso lat -
ban az en ge dé lye zett lét szá mon fe lül 17 fõ 1 év ha tá ro zott
idõ tar tam ra ki ne ve zett köz al kal ma zott fog lal koz ta tá sá ra
ke rül jön sor;

5. a Nem ze ti Szak kép zé si In té zet bá zi sán ki ala kí tan dó
Nem ze ti Szak kép zé si és Fel nõtt kép zé si In té zet ben az
 engedélyezett lét szá mon fe lül a HEFOP 3.5.1. in téz ke dé -
sé vel össze füg gõ fel ada tok el lá tá sá val kap cso lat ban 2 fõ,
a Szak is ko lai Fej lesz té si Prog ram meg va ló sí tá sá val össze -
füg gés ben pe dig 9 fõ, össze sen 11 fõ 1 év ha tá ro zott idõ -
tar tam ra ki ne ve zett köz al kal ma zott fog lal koz ta tá sá ra ke -
rül jön sor.

A ha tá ro zat ban meg ha tá ro zott szá mú, en ge dé lye zett
több let lét szá mon fe lü li köz tiszt vi se lõ nek, illetve köz al -
kal ma zott nak a fog lal koz ta tá sá hoz 2007. ja nu ár 1-jé tõl
 járul hoz zá a Kormány.

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

A Mi nisz ter el nök ha tá ro za tai

A Miniszterelnök

32/2006. (XII. 20.) ME

határozata

a Magyar Köztársaság Kormánya és az Amerikai
Egyesült Államok Kormánya között Budapesten,

1989. július 12-én aláírt légiközlekedési egyezmény
módosításáról  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
 hatáskörömben el jár va, a gaz da sá gi és köz le ke dé si mi nisz -
ter és a kül ügy mi nisz ter elõ ter jesz tése alap ján
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1. egyet ér tek a Ma gyar Nép köz tár sa ság Kor mány a és
az Ame ri kai Egye sült Ál la mok Kor mány a kö zött Bu da -
pes ten, 1989. jú li us 12-én alá írt légi köz le ke dé si egyez -
mény (a továb biak ban: egyez mény) – kü lö nö sen az euró -
pai kö zös sé gi jog gal való össz hang já nak biz to sí tá sát
 célzó – mó do sí tá sá ról  szóló meg álla po dás lét re ho zá sá val;

2. fel ha tal ma zom a gaz da sá gi és köz le ke dé si mi nisz -
tert, hogy – az érin tett mi nisz te rek kel egyet ér tés ben –
a tár gya lá so kon részt vevõ sze mé lye ket ki je löl je;

3. fel ha tal ma zom a gaz da sá gi és köz le ke dé si 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 te ket kéz je gyé vel lás sa el;

4. fel hí vom a kül ügy mi nisz tert, hogy az egyez mény
mó do sí tá sá ról  szóló meg álla po dás lét re ho zá sá hoz szük -
séges meg ha tal ma zá si ok ira tot adja ki;

5. fel hí vom a gaz da sá gi és köz le ke dé si mi nisz tert és a
kül ügy mi nisz tert, hogy az egyez mény mó do sí tá sá ról  szóló 
meg álla po dás lét re ho zá sát köve tõen a mó do sí tás ról  szóló
meg álla po dás 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 Kormány elé.

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

A Miniszterelnök

33/2006. (XII. 20.) ME

határozata

a Magyar Köztársaság Kormánya és Ausztrália,
az Egyesült Arab Emirátusok, a Jordán Hasemita

Királyság, a Belorusz Köztársaság, az Örmény
Köztársaság, Grúzia, Azerbajdzsán, illetve

a Venezuelai Bolivári Köztársaság Kormánya közötti
kétoldalú légiközlekedési megállapodások

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
 hatáskörömben el jár va, a gaz da sá gi és köz le ke dé si 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 Kor mány a és az
aláb bi ál la mok kor má nyai kö zöt ti két ol da lú lé gi köz le ke -
dé si meg ál la po dá sok (a továb biak ban: meg ál la po dá sok)
lét re ho zá sá val:

Auszt rá lia,
Egye sült Arab Emi rá tu sok,

Jor dán Ha se mi ta Ki rály ság,

Be lo rusz Köz tár sa ság,

Ör mény Köz tár sa ság,

Grú zia,

Azer baj dzsán,

Ve ne zu e lai Köz tár sa ság;

2. fel ha tal ma zom a gaz da sá gi és köz le ke dé si mi nisz -
tert, hogy – az érin tett mi nisz te rek kel egyet ér tés ben –
a tár gya lá so kon részt vevõ sze mé lye ket ki je löl je;

3. fel ha tal ma zom a gaz da sá gi és köz le ke dé si 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 te ket kéz je gyé vel lás sa el;

4. fel hí vom a kül ügy mi nisz tert, hogy a megállapo -
dások lét re ho zá sá hoz szük sé ges meg ha tal ma zá si ok ira tot
adja ki;

5. fel hí vom a gaz da sá gi és köz le ke dé si mi nisz tert és a
kül ügy mi nisz tert, hogy a meg ál la po dá sok lét re ho zá sát
köve tõen a meg ál la po dá sok vég le ges szö ve gé nek meg -
állapítására való fel ha tal ma zá sok ról  szóló ha tá ro zat ter ve -
ze te ket ha la dék ta la nul ter jesszék a Kormány elé.

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

A Miniszterelnök

34/2006. (XII. 20.) ME

határozata

a Magyar Köztársaság Kormánya és a Dél-Afrikai
Köztársaság Kormánya között Budapesten,

1993. augusztus 31-én aláírt kétoldalú légiközlekedési
megállapodás módosításáról  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, a gaz da sá gi és köz le ke dé si 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 Kor mány a és a
Dél-Af ri kai Köz tár sa ság Kor mány a kö zött Bu da pes ten,
1993. au gusz tus 31-én alá írt két ol da lú lé gi köz le ke dé si
meg álla po dás (a továb biak ban: meg álla po dás) – kü lö nö -
sen az euró pai kö zös sé gi jog gal való össz hang já nak biz to -
sí tá sát cél zó – mó do sí tá sá ról  szóló meg álla po dás lét re ho -
zá sá val;
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2. fel ha tal ma zom a gaz da sá gi és köz le ke dé si mi nisz -
tert, hogy – az érin tett mi nisz te rek kel egyet ér tés ben –
a tár gya lá so kon részt vevõ sze mé lye ket ki je löl je;

3. fel ha tal ma zom a gaz da sá gi és köz le ke dé si 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 te ket kéz je gyé vel lás sa el;

4. fel hí vom a kül ügy mi nisz tert, hogy a meg álla po dás
mó do sí tá sá ról  szóló meg álla po dás lét re ho zá sá hoz szük sé -
ges meg ha tal ma zá si ok ira tot adja ki;

5. fel hí vom a gaz da sá gi és köz le ke dé si mi nisz tert és a
kül ügy mi nisz tert, hogy a meg álla po dás mó do sí tá sá ról
 szóló meg álla po dás lét re ho zá sát köve tõen a mó do sí tás ról
 szóló meg álla po dás 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 haladék -
talanul ter jesszék a Kormány elé.

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

A Miniszterelnök

35/2006. (XII. 20.) ME

határozata

a Magyar Köztársaság Kormánya és India Kormánya 
között Új-Delhiben, 1966. február 23-án a polgári

légijáratok tárgyában aláírt egyezmény módosításáról 
 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, a gaz da sá gi és köz le ke dé si mi nisz ter
és a kül ügy mi nisz ter elõ ter jesz tése alap ján

1. egyet ér tek a Ma gyar Nép köz tár sa ság Kor mány a és
In dia Kor mány a kö zött Új-Del hi ben, 1966. feb ru ár 23-án
a pol gá ri lé gi já ra tok tár gyá ban alá írt egyez mény (a továb -
biak ban: egyez mény) – kü lö nö sen az euró pai kö zös sé gi
jog gal való össz hang já nak biz to sí tá sát cél zó – mó do sí tá sá -
ról  szóló meg álla po dás lét re ho zá sá val;

2. fel ha tal ma zom a gaz da sá gi és köz le ke dé si mi nisz -
tert, hogy – az érin tett mi nisz te rek kel egyet ér tés ben –
a tár gya lá so kon részt vevõ sze mé lye ket ki je löl je;

3. fel ha tal ma zom a gaz da sá gi és köz le ke dé si 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 te ket kéz je gyé vel lás sa el;

4. fel hí vom a kül ügy mi nisz tert, hogy az egyez mény
mó do sí tá sá ról  szóló meg álla po dás lét re ho zá sá hoz szük sé -
ges meg ha tal ma zá si ok ira tot adja ki;

5. fel hí vom a gaz da sá gi és köz le ke dé si mi nisz tert és a
kül ügy mi nisz tert, hogy az egyez mény mó do sí tá sá ról  szóló 
meg álla po dás lét re ho zá sát köve tõen a mó do sí tás ról  szóló
meg álla po dás 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 Kormány elé.

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

A Miniszterelnök

36/2006. (XII. 20.) ME

határozata

a Magyar Köztársaság Kormánya és Japán
Kormánya között Budapesten, 1994. február 23-án
aláírt légiközlekedési megállapodás módosításáról

 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, a gaz da sá gi és köz le ke dé si 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 Kor mány a és
 Japán Kor mány a kö zött Bu da pes ten, 1994. feb ru ár 23-án
alá írt lé gi köz le ke dé si meg álla po dás (a továb biak ban:
meg álla po dás) – kü lö nö sen az euró pai kö zös sé gi jog gal
való össz hang já nak biz to sí tá sát cél zó – mó do sí tá sá ról
 szóló meg álla po dás lét re ho zá sá val;

2. fel ha tal ma zom a gaz da sá gi és köz le ke dé si mi nisz -
tert, hogy – az érin tett mi nisz te rek kel egyet ér tés ben –
a tár gya lá so kon részt vevõ sze mé lye ket ki je löl je;

3. fel ha tal ma zom a gaz da sá gi és köz le ke dé si 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 te ket kéz je gyé vel lás sa el;
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4. fel hí vom a kül ügy mi nisz tert, hogy a meg álla po dás
mó do sí tá sá ról  szóló meg álla po dás lét re ho zá sá hoz szük -
séges meg ha tal ma zá si ok ira tot adja ki;

5. fel hí vom a gaz da sá gi és köz le ke dé si mi nisz tert és a
kül ügy mi nisz tert, hogy a meg álla po dás mó do sí tá sá ról
 szóló meg álla po dás lét re ho zá sát köve tõen a mó do sí tás ról
 szóló meg álla po dás 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 haladék -
talanul ter jesszék a Kormány elé.

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

A Miniszterelnök

37/2006. (XII. 20.) ME

határozata

a Magyar Köztársaság Kormánya és Kanada
Kormánya között Budapesten, 1998. december 7-én
aláírt légiközlekedési megállapodás módosításáról

 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
 hatáskörömben el jár va, a gaz da sá gi és köz le ke dé si 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 Kor mány a és
 Kanada Kor mány a kö zött Bu da pes ten, 1998. de cem -
ber 7-én alá írt lé gi köz le ke dé si meg álla po dás (a továb biak -
ban: meg álla po dás) – kü lö nö sen az euró pai kö zös sé gi
 joggal való össz hang já nak biz to sí tá sát cél zó – mó do sí tá sá -
ról  szóló meg álla po dás lét re ho zá sá val;

2. fel ha tal ma zom a gaz da sá gi és köz le ke dé si mi nisz -
tert, hogy – az érin tett mi nisz te rek kel egyet ér tés ben –
a tár gya lá so kon részt vevõ sze mé lye ket ki je löl je;

3. fel ha tal ma zom a gaz da sá gi és köz le ke dé si 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 te ket kéz je gyé vel lás sa el;

4. fel hí vom a kül ügy mi nisz tert, hogy a meg álla po dás
mó do sí tá sá ról  szóló meg álla po dás lét re ho zá sá hoz szük sé -
ges meg ha tal ma zá si ok ira tot adja ki;

5. fel hí vom a gaz da sá gi és köz le ke dé si mi nisz tert és a
kül ügy mi nisz tert, hogy a meg álla po dás mó do sí tá sá ról
 szóló meg álla po dás lét re ho zá sát köve tõen a mó do sí tás ról
 szóló meg álla po dás 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 Kormány elé.

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

A Miniszterelnök

38/2006. (XII. 20.) ME

határozata

a Magyar Köztársaság Kormánya és a Kazah
Köztársaság Kormánya között Almatiban,
1995. március 9-én aláírt légiközlekedési

megállapodás módosításáról  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
 hatáskörömben el jár va, a gaz da sá gi és köz le ke dé si 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 Kor mány a és a
 Kazah Köz tár sa ság Kor mány a kö zött Al ma ti ban, 1995.
már ci us 9-én alá írt lé gi köz le ke dé si meg álla po dás
(a továb biak ban: meg álla po dás) – kü lö nö sen az euró pai
kö zös sé gi jog gal való össz hang já nak biz to sí tá sát cél zó –
mó do sí tá sá ról  szóló meg álla po dás lét re ho zá sá val;

2. fel ha tal ma zom a gaz da sá gi és köz le ke dé si mi nisz -
tert, hogy – az érin tett mi nisz te rek kel egyet ér tés ben –
a tár gya lá so kon részt vevõ sze mé lye ket ki je löl je;

3. fel ha tal ma zom a gaz da sá gi és köz le ke dé si 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 te ket kéz je gyé vel lás sa el;

4. fel hí vom a kül ügy mi nisz tert, hogy a meg álla po dás
mó do sí tá sá ról  szóló meg álla po dás lét re ho zá sá hoz szük sé -
ges meg ha tal ma zá si ok ira tot adja ki;

5. fel hí vom a gaz da sá gi és köz le ke dé si mi nisz tert és a
kül ügy mi nisz tert, hogy a meg álla po dás mó do sí tá sá ról
 szóló meg álla po dás lét re ho zá sát köve tõen a mó do sí tás ról
 szóló meg álla po dás 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 Kormány elé.

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

39/2006. (XII. 20.) ME

határozata

a Magyar Köztársaság Kormánya és a Kubai
Köztársaság Kormánya között Budapesten,

1974. március 29-én a polgári légiközlekedésrõl aláírt
egyezmény módosításáról  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
 hatáskörömben el jár va, a gaz da sá gi és köz le ke dé si mi nisz -
ter és a kül ügy mi nisz ter elõ ter jesz tése alap ján

1. egyet ér tek a Ma gyar Nép köz tár sa ság Kor mány a és a
Ku bai Köz tár sa ság Kor mány a kö zött Bu da pes ten, 1974.
már ci us 29-én a pol gá ri lé gi köz le ke dés rõl alá írt egyez -
mény (a továb biak ban: egyez mény) – kü lö nö sen az euró -
pai kö zös sé gi jog gal való össz hang já nak biz to sí tá sát
 célzó – mó do sí tá sá ról  szóló meg álla po dás lét re ho zá sá val;

2. fel ha tal ma zom a gaz da sá gi és köz le ke dé si mi nisz -
tert, hogy – az érin tett mi nisz te rek kel egyet ér tés ben –
a tár gya lá so kon részt vevõ sze mé lye ket ki je löl je;

3. fel ha tal ma zom a gaz da sá gi és köz le ke dé si 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 te ket kéz je gyé vel lás sa el;

4. fel hí vom a kül ügy mi nisz tert, hogy az egyez mény
mó do sí tá sá ról  szóló meg álla po dás lét re ho zá sá hoz szük sé -
ges meg ha tal ma zá si ok ira tot adja ki;

5. fel hí vom a gaz da sá gi és köz le ke dé si mi nisz tert és a
kül ügy mi nisz tert, hogy az egyez mény mó do sí tá sá ról  szóló 
meg álla po dás lét re ho zá sát köve tõen a mó do sí tás ról  szóló
meg álla po dás 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 Kormány elé.

Gyur csány Fe renc s. k.,

mi nisz ter el nök

A Miniszterelnök

40/2006. (XII. 20.) ME

határozata

a Magyar Köztársaság Kormánya és a Szíriai Arab
Köztársaság Kormánya között Damaszkuszban,

1962. október 18-án a polgári légiszállítások
tárgyában aláírt egyezmény módosításáról  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
 hatáskörömben el jár va, a gaz da sá gi és köz le ke dé si mi nisz -
ter és a kül ügy mi nisz ter elõ ter jesz tése alap ján

1. egyet ér tek a Ma gyar Nép köz tár sa ság Kor mány a és a
Szí ri ai Arab Köz tár sa ság Kor mány a kö zött Da masz kusz -
ban, 1962. ok tó ber 18-án a pol gá ri lé gi szál lí tá sok tár gyá -
ban alá írt egyez mény (a továb biak ban: egyez mény) – kü -
lö nö sen az euró pai kö zös sé gi jog gal való össz hang já nak
biz to sí tá sát cél zó – mó do sí tá sá ról  szóló meg álla po dás lét -
re ho zá sá val;

2. fel ha tal ma zom a gaz da sá gi és köz le ke dé si mi nisz -
tert, hogy – az érin tett mi nisz te rek kel egyet ér tés ben – a
tár gya lá so kon részt vevõ sze mé lye ket ki je löl je;

3. fel ha tal ma zom a gaz da sá gi és köz le ke dé si 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 te ket kéz je gyé vel lás sa el;

4. fel hí vom a kül ügy mi nisz tert, hogy az egyez mény
mó do sí tá sá ról  szóló meg álla po dás lét re ho zá sá hoz szük sé -
ges meg ha tal ma zá si ok ira tot adja ki;

5. fel hí vom a gaz da sá gi és köz le ke dé si mi nisz tert és a
kül ügy mi nisz tert, hogy az egyez mény mó do sí tá sá ról  szóló 
meg álla po dás lét re ho zá sát köve tõen a mó do sí tás ról  szóló
meg álla po dás 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 Kormány elé.

Gyur csány Fe renc s. k.,
mi nisz ter el nök
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He lyes bí tés: A Ha tá ro za tok Tá ra 2006. évi 62. szá má ban köz zé tett, a 2006. évi köz pon ti költ ség ve tés ál ta lá nos tar ta lé ká nak és egyes fe je ze tek ál lam ház -
tar tá si tar ta lé ká nak fel hasz ná lá sá ról szóló 2223/2006. (XII. 18.) Korm. ha tá ro zat 2. szá mú mel lék le té ben a XV. Gaz da sá gi és Köz le ke dé si Mi nisz té rium, va la -
mint  a XXI. Egész ség ügyi Mi nisz té rium fe je ze ti ál lam ház tar tá si tar ta lék elõ irány za ta és az Egész ség ügyi Mi nisz té rium köz pon ti igaz ga tá sá nak tá mo ga tá sa,
va la mint a vég össze sen min d a Ki adás, min d pe dig a Tá mo ga tás táb lá zat rész ben he lye sen a kö vet ke zõ:

XV. fe je zet Gaz da sá gi és Köz le ke dé si Mi nisz té rium, 25. cím Fe je ze ti ke ze lé sû elõ irány za tok, 40. al cím Fe je ze ti tar ta lék, 2. jog cím cso port szám Fe je ze ti ál -
lam ház tar tá si tartalék –1 211 197,0 ezer forint

XXI. fe je zet Egész ség ügyi Mi nisz té rium, 10. cím Fe je ze ti ke ze lé sû elõ irány za tok, 22. alcím Fe je ze ti tar ta lék, 2. jog cím cso port szám Fe je ze ti ál lam ház tar tá -
si tartalék –124 636 ezer forint

XXI. fe je zet Egész ség ügyi Mi nisz té rium, 1. cím Egész ség ügyi Mi nisz té rium Igaz ga tás, 1. al cím EüM Köz pon ti igaz ga tá sa tá mo ga tá si elõ irány za ta
124 626,0 ezer forint

Az Adat lap vég össze ge így 7 639 433,0 ezer fo rint.

(Kéz irat hi ba)
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ELÕFIZETÉSI FELHÍVÁS

Kormányrendelet felhatalmazása alapján jelenteti meg a
Miniszterelnöki Hivatal a Magyar Közlöny mellékleteként
a HIVATALOS ÉRTESÍTÕT. A lap hetente, szerdánként,
tematikus fõrészekben hitelesen közli a legfõbb állami,
önkormányzati, társadalmi, gazdasági szervek, illetve
szervezetek személyi, szervezeti, igazgatási és képzési,
valamint a hírközlési tevékenység (frekvenciagazdálko-
dás, távközlés, postaügy, informatika) közleményeit, to-
vábbá az üzleti élet híreit. Térítési díj ellenében közzé-
tesszük a Kincstári Vagyoni Igazgatóság vagyonértéke-
sítési pályázatait, az állami, társadalmi, gazdasági szer-
vezetek, parlamenti pártok, kamarák, helyi önkormányza-
tok, egyházak, különbözõ képviseletek közleményeit.
Fizetett hirdetésként – akár színes oldalakon is – helyet
kaphatnak az Értesítõben a gazdálkodó szervezetek,
egyetemek, alapítványok, de magánszemélyek közér-
deklõdésre számot tartó közlései is.
Õszintén reméljük, hogy a hírek, információk, közlemé-
nyek egy lapban történõ pontos és rendszerezett for-
mában való közreadásával sikerül hatékonyabbá és
eredményesebbé tenni elõfizetõink tájékozódását a hi-
vatali és üzleti életben. Az érdeklõdõk számára egyéb
hasznos információkat is nyújt a lap.
Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2004. május 1-jétõl az
Európai Unió hivatalos nyelveként magyarul is megjele-
nik. A hivatalos lap L és C sorozatból áll.

Az L (Legislation) sorozatban kerülnek kiadásra az Euró-
pai Unió hatályos jogszabályai, az ún. elsõdleges jogforrá-
sok (alapító szerzõdések, csatlakozási szerzõdések, tár-
sulási szerzõdések), továbbá az alábbi jogforrások: ren-

deletek, irányelvek, határozatok.

Az EU Hivatalos Lapjában történõ közzétételt követõen
az évfolyam és a kötet számára, valamint a megjelenés
dátumára hivatkozással, cím szerint, 2004. május 1-jétõl
folyamatosan tájékoztatást adunk a hivatalos lap L kiadá-
saiban megjelenõ jogi aktusokról a Magyar Közlöny mel-
lékleteként megjelenõ Hivatalos Értesítõben.
A lap elõfizetésben megrendelhetõ a Magyar Hivatalos
Közlönykiadó 1085 Budapest, Somogyi Béla u. 6.
címén, levélcím: 1394 Budapest 62., Pf. 357; faxszám:
318-6668.
2007. évi éves elõfizetési díja: 15 372 Ft áfával.
A HIVATALOS ÉRTESÍTÕ egyes számai megvásá-
rolhatók 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.

M E G R E N D E L Õ L A P

Megrendelem a HIVATALOS ÉRTESÍTÕ címû lapot ......... példányban, és kérem a következõ címre kézbe-
síteni:

Megrendelõ neve: .....................................................................................................................................

címe (város/község, irányítószám): .......................................................................................

utca, házszám: ......................................................................................................................

Ügyintézõ (telefonszám): ...........................................................................................................................

2007. évi elõfizetési díj fél évre 7 686 Ft áfával

egy évre 15 372 Ft áfával

Számlát kérek a befizetéshez.

Kérjük, a négyzetbe történõ X bejelöléssel jelezze az elõfizetés idõtartamát!

Kelt.: ..............................................................

............................................................................
cégszerû aláírás
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ELÕFIZETÉSI FELHÍVÁS

A jogalkotásról szóló 1987. évi XI. törvény rendelkezik – többek között – a Magyar Köztársaság Kormánya hivatalos
lapjának, a Határozatok Tárának megjelentetésérõl.
A Határozatok Tárát szerkeszti a Miniszterelnöki Hivatal a Szerkesztõbizottság közremûködésével, évente mintegy
60 alkalommal jelenik meg.
A Határozatok Tára a Kormánynak azokat a határozatait (kétezres) közli, amelyeknek közzétételét a Kormány
elrendelte, továbbá tartalmazza a miniszterelnök határozatait, a Miniszterelnöki Hivatalt vezetõ miniszter határoza-
tait, valamint a minisztériumok, az országos hatáskörû szervek, az önkormányzatok közleményeit, hirdetményeit,
különféle tájékoztatóit, továbbá azokat a közleményeket stb., amelyeket a Miniszterelnöki Hivatalt vezetõ miniszter
engedélyez.

A Határozatok Tára megrendelhetõ a Magyar Hivatalos Közlönykiadó címén (Budapest VIII., Somogyi Béla u. 6.;
postacím: 1394 Budapest 62, Pf. 357) vagy a 318-6668 faxszámán.
Éves elõfizetési díja 2007. évre: 22 932 Ft áfával.
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.

MEGRENDELÕLAP
Megrendelem a

HATÁROZATOK TÁRA

címû lapot ................. példányban.

A megrendelõ (cég) neve: ...............................................................................................................................

Címe (város, irányítószám): ............................................................................................................................

Utca, házszám: ...............................................................................................................................................

Az ügyintézõ neve, telefonszáma: ..................................................................................................................

A megrendelõ (cég) bankszámlaszáma: ........................................................................................................

2007. évi elõfizetési díj egy évre: 22 932 Ft áfával.

fél évre: 11 466 Ft áfával.

Csekket kérek a befizetéshez

Kérjük, a négyzetbe történõ X bejelöléssel jelezze az elõfizetés idõtartamát!

A megrendelt példányok ellenértékét a postaköltséggel együtt, a szállítást követõ számla kézhezvétele után,
8 napon belül a Magyar Hivatalos Közlönykiadónak a számlán feltüntetett pénzforgalmi jelzõszámára átutaljuk.

Keltezés: .......................................................

......................................................................
cégszerû aláírás
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ELÕFIZETÉSI FELHÍVÁS

A Miniszterelnöki Hivatal és a Belügyminisztérium közös szerkesztésében havonta megjelenõ

ÖNKORMÁNYZATOK KÖZLÖNYE

az önkormányzatok számára mûködésük során hasznos és nélkülözhetetlen tájékozódási forrás.
A kiadvány elsõ három része az önkormányzatokat érintõ, újonnan kihirdetett jogszabályokat (tör-
vények, rendeletek – ideértve az önkormányzati rendeleteket is –, alkotmánybírósági és egyéb
határozatok) közli. Negyedik fõrésze közleményeket, pályázati felhívásokat és tájékoztatásokat (szak-
tárcák közleményei, az Állami Számvevõszék ajánlásai, az önkormányzatok által elnyerhetõ támoga-
tások pályázati feltételei, az önkormányzatok éves pénzügyi beszámolói, alapító okiratok stb.) tartal-
maz.

Az Önkormányzatok Közlönye elõfizetésben megrendelhetõ a Magyar Hivatalos Közlönykiadó
(1085 Budapest, Somogyi Béla u. 6.) címén (postacím: 1394 Budapest 62. Pf. 357) vagy a 318-6668 fax-
számán.
2007. évi éves elõfizetés díja: 5544 Ft áfával; féléves elõfizetés: 2772 Ft áfával.

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.

MEGRENDELÕLAP

Megrendeljük az Önkormányzatok Közlönye címû lapot ................. példányban.

A megrendelõ (cég) neve: ...........................................................................................................

Címe (város, irányítószám): ........................................................................................................

Utca, házszám: ...........................................................................................................................

Az ügyintézõ neve, telefonszáma: ...............................................................................................

A megrendelõ (cég) bankszámlaszáma: .....................................................................................

A megrendelt példányok ellenértékét a postaköltséggel együtt, a szállítást követõ számla kézhez-
vétele után, 8 napon belül a Magyar Hivatalos Közlönykiadónak a számlán feltüntetett pénzforgalmi
jelzõszámára átutaljuk.

Keltezés: ………………………………………

……………………………………………
cégszerû aláírás
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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.

HU ISSN 1217—3533

06.4121 – 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.




