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 I. rész HATÁROZATOK

A Kormány ha tá ro za tai

A Kormány

2236/2006. (XII. 23.) Korm.

határozata

a 2006. évi központi költségvetés általános
tartalékának és egyes fejezetek államháztartási

tartalékának felhasználásáról

A Kormány

1. az ál lam ház tar tás ról  szóló 1992. évi XXXVIII. tör -
vény 38.  §-ának (1) be kez dé sé ben biz to sí tott jog kö ré ben a
2006. évi köz pon ti költ ség ve tés ál ta lá nos tar ta lé ká ból – az
1. szá mú mel lék let sze rint – 533,0 mil lió fo rint,

Fe le lõs: pénz ügy mi nisz ter
az érin tett fe je ze tek fel ügye le tét el lá tó 
 szer vek ve ze tõi

Ha tár idõ: azon nal

2. a Ma gyar Köz tár sa ság 2006. évi költ ség ve té sé rõl
 szóló 2005. évi CLIII. tör vény 51.  §-ának (2) be kez dé sé -
ben biz to sí tott jog kö ré ben az egyes fe je ze tek 2006. évi
 fejezeti ál lam ház tar tá si tar ta lé ká ból – a 2. szá mú mel lék let
sze rint – 29 173,0 mil lió fo rint,

Fe le lõs: az érin tett fe je ze tek fel ügye le tét el lá tó
 szer vek ve ze tõi

Ha tár idõ: azon nal

át cso por to sí tá sát ren de li el;

3. a 2006. évi köz pon ti költ ség ve tés ál ta lá nos tar ta lé ká -
nak fel hasz ná lá sá ról  szóló 2077/2006. (IV. 4.) Korm. ha tá -
ro zat ban elõ írt összeg vissza pót lá sá tól el te kint.

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
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1. számú mel lék let a 2236/2006. (XII. 23.) Korm. ha tá ro zat hoz

X. Mi nisz ter el nök ség
XX. Ok ta tá si és Kul tu rá lis Mi nisz té rium
XXI. Egész ség ügyi Mi nisz té rium
                        Fe je zet szá ma és meg ne ve zé se

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 tizedessel

Ál lam-
ház tar tá si

egye di
azo no sí tó

Fe je zet-
szám

Cím-
szám

Al-
cím-
szám

Jog-
cím-

csop.-
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szám

Fe je-
zet-
név
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KIADÁSOK
A mó do sí tás

jog cí me

Mó do sí tás
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A mó do-
sít ás
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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

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

13 Egyéb fej lesz té si tá mo ga tás

272845 4 Kul tu rá lis te vé keny sé gek és in téz mé nyek be ru há zá sai

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés

7 Egyéb be ru há zá sok és fej lesz té si tá mo ga -
tá sok 

23,0

34 Ha zai mû vé sze ti fesz ti vá lok és nagy ren dez vé nyek, mû vé sze ti te vé -
keny ség tá mo ga tá sa

256278 2 Ha zai mû vé sze ti fesz ti vá lok, ren dez vé nyek

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

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

10,0
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Ki emelt elõ irány zat ne ve

XXI. Egész ség ügyi Mi nisz té rium

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

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

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

3 Do lo gi ki adá sok 500,0

X. Mi nisz ter el nök ség

20         Tar ta lé kok

001414 1 Költ ség ve tés ál ta lá nos tar ta léka –533,0

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 

Ál lam-
ház tar tá si

egye di
azo no sí tó
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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
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ha tá sa

A mó do-
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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

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

13 Egyéb fej lesz té si tá mo ga tás

272845 4 Kul tu rá lis te vé keny sé gek és in téz mé nyek be ru há zá sai 23,0

34 Ha zai mû vé sze ti fesz ti vá lok és nagy ren dez vé nyek, mû vé sze ti te vé -
keny ség tá mo ga tá sa

256278 2 Ha zai mû vé sze ti fesz ti vá lok, ren dez vé nyek 10,0

XXI. Egész ség ügyi Mi nisz té rium

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

002950 1 Or szá gos Tisz ti fõ or vo si Hi va tal és in téz mé nyei 500,0

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
Az elõ irány za tok felhasználása/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 533,0 533,0

* 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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2. számú mel lék let a 2236/2006. (XII. 23.) Korm. ha tá ro zat hoz

X. Mi nisz ter el nök ség
XI. Ön kor mány za ti és Te rü let fej lesz té si Mi nisz té rium
XII. Föld mû ve lés ügyi és Vi dék fej lesz té si Mi nisz té rium
XIII. Hon vé del mi Mi nisz té rium
XIV. Igaz ság ügyi és Ren dé sze ti Mi nisz té rium
XV. Gaz da sá gi és Köz le ke dé si Mi nisz té rium
XIX. EU In teg rá ció
XX. Ok ta tá si és Kul tu rá lis Mi nisz té rium
XXI. Egész ség ügyi Mi nisz té rium
XXII. Pénz ügy mi nisz té rium
XXVI. Szo ciá lis és Mun ka ügyi Mi nisz té rium
XXXI. Köz pon ti Sta tisz ti kai Hi va tal
XXXIV. Nem ze ti Ku ta tá si és Tech no ló gi ai Hi va tal
                              Fe je zet szá ma és meg ne ve zé se

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-
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port-
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elõ-
ir.-

szám

Fe je-
zet-
név

Cím-
név
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cím-
név

Jog-
cím-

csop.-
név

Jog-
cím-
név

Elõ-
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csop.-
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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

X. Mi nisz ter el nök ség

001766 3 BM Köz pon ti Adat fel dol go zó, Nyil ván tar tó és Vá lasz tá si Hi va tal

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

3 Do lo gi ki adá sok 10 040,0

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés

1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 602,0

001645 6 BM Táv köz lé si Szol gá lat

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 9,0

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 35,0

3 Do lo gi ki adá sok 408,0

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

2 Cél elõ irány za tok

232292 1 Köz pon ti lag ke zelt fe je ze ti fel ada tok

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

5 Egyéb mû kö dé si cé lú tá mo ga tá sok, ki adá sok 7,0

6 Fe je ze ti tar ta lék

264989 2 Fe je ze ti ál lam ház tar tá si tar ta lék –146,8

10 Kor mány za ti El len õr zé si Hi va tal

264490 3 Fe je ze ti ál lam ház tar tá si tar ta lék –43,5

11 Pol gá ri Nem zet biz ton sá gi Szol gá lat

263934 5 Fe je ze ti ál lam ház tar tá si tar ta lék –39,0

XI. Ön kor mány za ti és Te rü let fej lesz té si Mi nisz té rium

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

26 Sport te vé keny ség tá mo ga tá sa 

250078 1 Után pót lás-ne ve lé si fel ada tok

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

5 Egyéb mû kö dé si cé lú tá mo ga tá sok, ki adá sok 145,0

228543 8 Ki emelt nem zet kö zi sport ese mé nyek tá mo ga tá sa

1 Mû kö dé si ki adá sok

5 Egyéb mû kö dé si cé lú tá mo ga tá sok, ki adá sok 72,0

27 Sport lé te sít mé nyek fej lesz té se és ke ze lé se

256423 1 Ál la mi és ön kor mány za ti – Sport XXI. Létesítmény-fejlesztési-
 Program-sportlétesítmények fej lesz té se

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés

3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 2 805,0

636 HATÁROZATOK TÁRA 2006/64. szám



2006/64. szám HATÁROZATOK TÁRA 637

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
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229429 2 Ál la mi sport va gyon ke ze lé se, fej lesz té se

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

5 Egyéb mû kö dé si cé lú tá mo ga tá sok, ki adá sok 1 666,8

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

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

2 Egyéb fe je ze ti ke ze lé sû elõ irány za tok

221467 9 Víz ügyi fel ada tok tá mo ga 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 467,0

14 Fe je ze ti tar ta lék

265045 2 Fe je ze ti ál lam ház tar tá si tar ta lék –1 267,3

XIII. Hon vé del mi Mi nisz té rium

2 Ma gyar Hon véd ség

206895 1 Hon véd ve zér kar köz vet len szer ve ze tei

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés

1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 3 600,0

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

003737 5 Bûn te tés-vég re haj tás

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 400,0

001799 11 Rend õr tisz ti Fõ is ko la

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 122,0

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

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 358,0

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 513,0

3 Do lo gi ki adá sok 488,0

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

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 386,0

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 846,0

3 Do lo gi ki adá sok 460,0

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

1 Ága za ti cél fel ada tok

269923 23 Rend õr ség több let fel ada tai költ sé ge i nek ren de zé se

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés

1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 3 000,0

5 Tár sa dal mi ön szer ve zõ dé sek tá mo ga tá sa

251212 11 Or szá gos Pol gár õr Szö vet ség

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

5 Egyéb mû kö dé si cé lú tá mo ga tá sok, ki adá sok 30,0

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-felhasz 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 ha mo zá si ki adá sok 400,0

18 In for ma ti kai, táv köz lés-fej lesz té si és frek ven cia gaz dál ko dá si fel ada tok

258201 7 Köz há ló prog ram

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

3 Do lo gi ki adá sok 1 100,0

XIX. EU In teg rá ció

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

264934 15  Fe je ze ti ál lam ház tar tá si tar ta lék –563,3

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

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 3,0

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 0,9

3 Do lo gi ki adá sok 69,1

218605 4 Mû vé sze ti in téz mé nyek

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 237,0

6 Egyéb kul tu rá lis in téz mé nyek 
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228279 1 Kül föl di Ma gyar Kul tu rá lis In té ze tek Igaz ga tó sá ga

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

3 Do lo gi ki adá sok 35,0

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

50 Fe je ze ti tar ta lék

269645 2 Fe je ze ti ál lam ház tar tá si tar ta lék –1 295,6

XXI. Egész ség ügyi Mi nisz té rium

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

22 Fe je ze ti tar ta lék

265190 2 Fe je ze ti ál lam ház tar tá si tar ta lék –1 152,7

XXII. Pénz ügy mi nisz té rium

9 Kincs tá ri Va gyo ni Igaz ga tó ság

004844 2 Kincs tá ri va gyon ke ze lés és hasz no sí tás

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés

1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 540,0

2 Fel újí tás 70,0

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

10 Fe je ze ti tar ta lék

265201 2 Fe je ze ti ál lam ház tar tá si tar ta lék –23 055,4

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

000538 10 Nem ze ti és Et ni kai Ki sebb sé gi Hi va tal

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 2,7

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 0,9

006453 11 Fo gyasz tó vé del mi Fõ fel ügye lõ ség

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 39,8

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 12,8

002983 12 Ál la mi Szo ciá lis In té ze tek

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 21,2

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 7,3

3 Do lo gi ki adá sok 28,8

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés

1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 133,8

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

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

3 Do lo gi ki adá sok 10,9

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

36 Fe je ze ti tar ta lék

265289 2 Fe je ze ti ál lam ház tar tá si tar ta lék –1 198,6

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

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

10 Fe je ze ti tar ta lék

265290 2 Fe je ze ti ál lam ház tar tá si tar ta lék –348,5

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

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

264867 2 Fe je ze ti ál lam ház tar tá si tar ta lék –62,3

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 
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X. Mi nisz ter el nök ség

001766 3 BM Köz pon ti Adat fel dol go zó, Nyil ván tar tó és Vá lasz tá si Hi va tal 10 642,0

001645 6 BM Táv köz lé si Szol gá lat 452,0

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

2 Cél elõ irány za tok

232292 1 Köz pon ti lag ke zelt fe je ze ti fel ada tok 7,0

6 Fe je ze ti tar ta lék

264989 2 Fe je ze ti ál lam ház tar tá si tar ta lék –146,8

10 Kor mány za ti El len õr zé si Hi va tal –43,5
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264490 3 Fe je ze ti ál lam ház tar tá si tar ta lék

11 Pol gá ri Nem zet biz ton sá gi Szol gá lat

263934 5 Fe je ze ti ál lam ház tar tá si tar ta lék –39,0

XI. Ön kor mány za ti és Te rü let fej lesz té si Mi nisz té rium

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

26 Sport te vé keny ség tá mo ga tá sa 

250078 1 Után pót lás-ne ve lé si fel ada tok 145,0

228543 8 Ki emelt nem zet kö zi sport ese mé nyek tá mo ga tá sa 72,0

27 Sport lé te sít mé nyek fej lesz té se és ke ze lé se

256423 1 Ál la mi és ön kor mány za ti – Sport XXI. Létesítmény-fejlesztési-
 Program-sportlétesítmények fej lesz té se 2 805,0

229429 2 Ál la mi sport va gyon ke ze lé se, fej lesz té se 1 666,8

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

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

2 Egyéb fe je ze ti ke ze lé sû elõ irány za tok

221467 9 Víz ügyi fel ada tok tá mo ga tá sa 467,0

14 Fe je ze ti tar ta lék

265045 2 Fe je ze ti ál lam ház tar tá si tar ta lék –1 267,3

XIII. Hon vé del mi Mi nisz té rium

2 Ma gyar Hon véd ség

206895 1 Hon véd ve zér kar köz vet len szer ve ze tei 3 600,0

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

003737 5 Bûn te tés-vég re haj tás 400,0

001799 11 Rend õr tisz ti Fõ is ko la 122,0

001843 12 BM Köz pon ti Kór ház és in téz mé nyei 1 359,0

228817 13 Köz pon ti Gaz da sá gi Fõ igaz ga tó ság 1 692,0

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

1 Ága za ti cél fel ada tok

269923 23 Rend õr ség több let fel ada tai költ sé ge i nek ren de zé se 3 000,0

5 Tár sa dal mi ön szer ve zõ dé sek tá mo ga tá sa

251212 11 Or szá gos Pol gár õr Szö vet ség 30,0

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-felhasz ná lá si ha té kony ság ja ví tá sa 400,0

18 In for ma ti kai, táv köz lés-fej lesz té si és frek ven cia gaz dál ko dá si fel ada tok

258201 7 Köz há ló prog ram 1 100,0

XIX. EU In teg rá ció

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

264934 15  Fe je ze ti ál lam ház tar tá si tar ta lék –563,3

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 73,0

218605 4 Mû vé sze ti in téz mé nyek 237,0

6 Egyéb kul tu rá lis in téz mé nyek 

228279 1 Kül föl di Ma gyar Kul tu rá lis In té ze tek Igaz ga tó sá ga 35,0

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

50 Fe je ze ti tar ta lék

269645 2 Fe je ze ti ál lam ház tar tá si tar ta lék –1 295,6

XXI. Egész ség ügyi Mi nisz té rium

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

22 Fe je ze ti tar ta lék

265190 2 Fe je ze ti ál lam ház tar tá si tar ta lék –1 152,7

XXII. Pénz ügy mi nisz té rium

9 Kincs tá ri Va gyo ni Igaz ga tó ság

004844 2 Kincs tá ri va gyon ke ze lés és hasz no sí tás 610,0

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

10 Fe je ze ti tar ta lék

265201 2 Fe je ze ti ál lam ház tar tá si tar ta lék –23 055,4

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

000538 10 Nem ze ti és Et ni kai Ki sebb sé gi Hi va tal 3,6

006453 11 Fo gyasz tó vé del mi Fõ fel ügye lõ ség 52,6

002983 12 Ál la mi Szo ciá lis In té ze tek 191,1

003012 13 Gyer mek- és if jú ság vé de lem in té ze tei 10,9

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

36 Fe je ze ti tar ta lék
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265289 2 Fe je ze ti ál lam ház tar tá si tar ta lék –1 198,6

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

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

10 Fe je ze ti tar ta lék

265290 2 Fe je ze ti ál lam ház tar tá si tar ta lék –348,5

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

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

264867 2 Fe je ze ti ál lam ház tar tá si tar ta lék –62,3

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 felhasználása/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 29 173,0 29 173,0

* 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

2237/2006. (XII. 23.) Korm.

határozata

egy há zi köz ok ta tá si fel ada tok, be ru há zá sok,
fel újí tá sok, re konst ruk ci ók tá mo ga tá sá ról

1. A Kormány 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 Kultu -
rális Mi nisz té rium fe je ze ti ál lam ház tar tá si tar ta lék a ter -
hére – a mel lék let sze rint – 1368,4 mil lió fo rint át cso por to -
sí tá sát ren de li el. 

Fe le lõs: pénz ügy mi nisz ter 

Ha tár idõ: azon nal

2. Az 1. pont sze rin ti tá mo ga tás ból 

a) a köz ok ta tá si fel ada tok tá mo ga tá sá ra szol gá ló
948,4 mil lió fo rin tot a Ma gyar Köz tár sa ság 2005. évi költ -
ség ve té sé rõl szóló 2004. évi CXXXV. tör vény 30. §

(2) be kez dé se alap ján ki egé szí tõ tá mo ga tás ra jo go sult
egy há zak kö zött, a ki egé szí tõ tá mo ga tás ará nyá ban kell el -
osz ta ni;

b) az egy há zi be ru há zá sok, fel újí tá sok, re konst ruk ci ók
tá mo ga tá sá ra szol gá ló 420,0 mil lió fo rint egy há zak kö zöt -
ti meg osz tá sa: 

Ma gyar Ka to li kus Egy ház 243,0 mil lió fo rint
Ma gyar or szá gi Re for má tus Egy ház 115,0 mil lió fo rint
Ma gyar or szá gi Evan gé li kus Egy ház 38,0 mil lió fo rint
Ma gyar or szá gi Zsi dó Hit köz sé gek Szö vet sé ge 24,0 mil lió fo rint

A tá mo ga tás fel hasz ná lá sá nál el sõbb sé get kell biz to sí -
ta ni a mû em lék, mû em lé ki jel le gû és a kö zös sé gi célt szol -
gá ló egy há zi in gat la no kat érin tõ fel ada tok nak.

Fe le lõs: ok ta tá si és kul tu rá lis mi nisz ter 
Ha tár idõ: azon nal

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



Mel lék let a 2237/2006. (XII. 23.) Korm. ha tá ro zat hoz

XX. Ok ta tá si és Kul tu rá lis Mi nisz té rium
                        Fe je zet szá ma és meg ne ve zé se

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

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

4 Kö zok ta tá si fel ada tok tá mo ga tá sa

273145 10 Egy há zi kö zok ta tá si fel ada tok tá mo ga tá sa

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

5 Egyéb mû kö dé si cé lú tá mo ga tá sok, ki adá sok 948,4

13 Egyéb fejlesz té si tá mo ga tás

272834 3 Egy há zak kal kap cso la tos be ru há zá sok, fel újí tá sok

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés

1 Egyéb be ru há zá sok és fej lesz té si támo -
gatások 420,0

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

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

50 Fe je ze ti tar ta lék

269645 2 Fe je ze ti ál lam ház tar tá si tar ta lék –1368,4

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

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

4 Köz ok ta tá si fel ada tok tá mo ga tá sa

273145 10 Egy há zi köz ok ta tá si fel ada tok tá mo ga tá sa 948,4

13 Egyéb fejlesz té si tá mo ga tás

272834 3 Egy há zak kal kap cso la tos be ru há zá sok, fel újí tá sok 420,0

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

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

50 Fe je ze ti tar ta lék

269645 2 Fe je ze ti ál lam ház tar tá si tar ta lék –1368,4

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 támogatás 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 1368,4 1368,4

* 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

2238/2006. (XII. 23.) Korm.

határozata

egyes központi költségvetési fejezetek 2005. évi
elõirányzat-maradványainak kezelésérõl

A Kormány

a) az ál lam ház tar tás mû kö dé si rend jé rõl  szóló
217/1998. (XII. 30.) Korm. ren de let 66.  §-ának (2) be kez -
dé se alap ján a 2005. jú ni us 30-ig fel nem hasz nált 2005. év 
elõtt ke let ke zett kö te le zett ség vál la lás sal ter helt elõ irány -
zat-ma rad vá nyo kat, to váb bá az Ön kor mány za ti és Te rü -

let fej lesz té si Mi nisz té rium, va la mint a Gaz da sá gi és Köz -
le ke dé si Mi nisz té rium fe je zet nél a 2005-ben ke let ke zett
ma rad vá nyo kat is az érin tett fe je ze tek no vem be ri adat -
szol gál ta tá sa sze rint el fo gad ja és annak meg fe le lõ fel hasz -
ná lá sát en ge dé lye zi;

b) az ál lam ház tar tás ról  szóló 1992. évi XXXVIII. tör -
vény 93.  §-ának (10) be kez dé sé ben ka pott fel ha tal ma zás
alap ján jó vá hagy ja az elõ irány zat-ma rad vá nyok át cso por -
to sí tá sát a mel lék let sze rin ti rész le te zés ben.

A mi nisz ter el nök he lyett:

Kis s Pé ter s. k.,
szo ciá lis és mun ka ügyi mi nisz ter
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Mel lék let a 2238/2006. (XII. 23.) Korm. ha tá ro zat hoz

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

Ezer fo rint ban

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

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

(+/–)

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

1 Gaz da sá gi és Köz le ke dé si Mi nisz té rium igaz ga tá sa

1 Gaz da sá gi és Köz le ke dé si Mi nisz té rium igaz ga tás

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

0 Elõ zõ évi mû kö dé si cé lú elõ irány zat-ma rad vány át adá sa –4 807

2 GKM Gaz da sá gi Igaz ga tó ság

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés

0 Elõ zõ évi fel hal mo zá si cé lú elõ irány zat-ma rad vány át adá sa –13 394

15 Köz le ke dé si Fel ügye le tek

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés

0 Elõ zõ évi fel hal mo zá si cé lú elõ irány zat-ma rad vány át adá sa –18 994

18 Pol gá ri Lé gi köz le ke dé si Ha tó ság

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

0 Elõ zõ évi mûködési cé lú elõ irány zat-ma rad vány át adá sa –5 800

19 MÁV Köz egész ség ügyi In té zet

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

0 Elõ zõ évi mûködési cé lú elõ irány zat-ma rad vány át adá sa –1 246

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

2 Ága za ti cél elõ irány za tok

2 Ener gia fel hasz ná lá si ha té kony ság ja ví tá sa cél elõ irány zat

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés

0 Elõ zõ évi fel hal mo zá si cé lú elõ irány zat-ma rad vány át adá sa –68 271

4 Ma gyar ta lál má nyok kül föl di be je len té se

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

0 Elõ zõ évi mûködési cé lú elõ irány zat-ma rad vány át adá sa –6 093

3 Vál lal ko zá si cél elõ irány za tok

2 Nem ze ti be ru há zásösz tön zé si cél elõ irány zat

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés

0 Elõ zõ évi fel hal mo zá si cé lú elõ irány zat-ma rad vány át adá sa –260 262

4 Tõzs dei be ve ze tés re ké szü lõ vál lal ko zá sok tá mo ga tása

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés

0 Elõ zõ évi fel hal mo zá si cé lú elõ irány zat-ma rad vány át adá sa –25 025

38 Fel zár kóz ta tá si, inf ra struk tu rá lis fej lesz té si alap prog ram

11 Sár mel lé ki re pü lõ tér fej lesz té se

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés

0 Elõ zõ évi fel hal mo zá si cé lú elõ irány zat-ma rad vány át adá sa –7 400

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

2 Ága za ti cél elõ irány za tok

18 Ál la mi több let fel ada tok

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

3 Do lo gi ki adá sok 305 000

29 Út pénz tár

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés

3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 106 292

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



Ál lam-
ház tar tá si

egye di
azo no sí tó

Fe je zet-
szám

Cím-
szám

Al-
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szám
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cím-
név
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név
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név
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ir.-

csop.-
név

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

(+/–)

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

3 Vál lal ko zá si cél elõ irány za tok

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

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés

0 Elõ zõ évi fel hal mo zá si cé lú elõ irány zat-ma rad vány át adá sa –250 000

18 In form., táv köz lés-fej leszt. és frek ven ciagazd. fel ada tok

5 In for ma ti kai, hír köz lé si fejl. prog ra mok, tá mo ga tá sok, szo c. te le fon tá mo ga tás

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

0 Elõ zõ évi mû kö dé si cé lú elõ irány zat-ma rad vány át adá sa –225 000

. X. Mi nisz ter el nök ség

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

4 Ha tá ron tú li ma gya rok prog ram ja i nak támogatása

3 Ha tá ron tú li ma gya rok szü lõ föld prog ram jai

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés

3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 475 000

. 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

3 Vál lal ko zá si cél elõ irány za tok

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

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés

0 Elõ zõ évi fel hal mo zá si cé lú elõ irány zat-ma rad vány át adá sa –328 616

18 In form., táv köz lés-fej leszt. és frek ven ciagazd. fel ada tok

13 Fel sõ- és köz ok ta tá si szoft ver és li censz díj

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

3 Do lo gi ki adá sok 328 616

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

8 Kör nye zet vé del mi és víz ügyi cél elõ irány za tok

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés

3 Egyéb fel hal mo zás cé lú tá mo ga tá sok, ki adá sok –166 764

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

2 Fel hal mo zá si költségvetés 

1 In téz mé nyi be ru há zá si kiadások 166 764

XIX. EU In teg rá ció

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

28 Re gi o ná lis Ope ra tív Prog ram és INTERREG kö zös sé gi kez de mé nye zés pro jek tek in téz mény rend sze ri fej lesz -
té se, mû köd te té se

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

0 Elõ zõ évi mû kö dé si cé lú elõ irány zat-ma rad vány át adá sa –5 325

XI. Ön kor mány za ti és Te rü let fej lesz té si Mi nisz té rium

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

1 Cél elõ irány za tok

4 La kás- és épí tés ügy

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

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

3 Do lo gi és egyéb fo lyó ki adá sok –20 227

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

1 Cél elõ irány za tok

4 La kás- és épí tés ügy

3 La kó épü le tek és kör nye ze tük fel újí tá sá nak tá mo ga tá sa

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

3 Do lo gi és egyéb fo lyó ki adá sok –105 147

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

3 Te rü let- és ré gió fej lesz té si cél elõ irány za t

3 De cent ra li zált szak mai fej lesz té si prog ramok

5 Há rom szo ros esély te rem tés a szo ciá lis el lá tó rend szer fej lesz té sé vel

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés

3 Egyéb fel hal mo zás cé lú tá mo ga tá sok, ki adá sok 20 808

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

3 Te rü let- és ré gió fej lesz té si cél elõ irány za t

3 De cent ra li zált szak mai fej lesz té si prog ra mok

1 Ide gen for gal mi fej lesz té sek

2 Fel hal mo zá si költségvetés

3 Egyéb fel hal mo zási cé lú tá mo ga tá sok, ki adá sok 72 377

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

3 Te rü let- és ré gió fej lesz té si cél elõ irány za t

3 De cent ra li zált szak mai fej lesz té si prog ra mok

7 Ke rék pár utak fej lesz té se

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés

3 Egyéb fel hal mo zás cé lú tá mo ga tá sok, ki adá sok 37 514
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A Kormány

2239/2006. (XII. 23.) Korm.

határozata

a fejezetek 2006. évi maradványképzési
kötelezettségének teljesítésérõl

A Kormány a Ma gyar Köz tár sa ság 2006. évi költ ség ve -
té sé rõl  szóló 2005. évi CLIII. tör vény 51.  §-ának (3) be -
kez dé sé ben ka pott fel ha tal ma zás alap ján – a mel lék let ben
fog lal tak sze rint – el ren de li a fe je ze tek ma rad vány kép zé si
kö te le zett sé gét.

Fe le lõs: a fe je ze tek fel ügye le tét el lá tó szer vek ve ze tõi
Ha tár idõ: azon nal

A mi nisz ter el nök he lyett:

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

Mel lék let 
a 2239/2006. (XII. 23.) Korm. ha tá ro zat hoz

2006. évi maradványképzési kötelezettség
fejezetenként

mil lió fo rint ban

Meg ne ve zés
2006. évi 

ma rad vány kép zé si
kö te le zett ség

Or szág gyû lés 922,4

Köz be szer zé sek Ta ná csa 383,0

Köz tár sa sá gi El nök ség 99,6

Alkot mány bíró ság 79,0

Or szág gyû lé si Biz to sok Hi va ta la 87,0

Ál la mi Szám ve võ szék 542,4

Bí ró sá gok 1 217,0

Ma gyar Köz tár sa ság Ügyész sé ge 750,0

Mi nisz ter el nök ség 4 525,5

Pol gá ri Nem zet biz ton sá gi Szol gá la tok 792,8

Kor mány za ti El len õr zé si Hi va tal 134,9

Ön kor mány za ti és Te rü let fej lesz té si 
Mi nisz té rium 27 460,9

Föld mû ve lés ügyi és Vi dék fej lesz té si 
Mi nisz té rium 7 798,1

Hon vé del mi Mi nisz té rium 24 719,2

Igaz ság ügyi és Ren dé sze ti Mi nisz té rium 13 102,9

Gaz da sá gi és Köz le ke dé si Mi nisz té rium 56 788,9

Kör nye zet vé del mi és Víz ügyi Mi nisz té rium 17 834,0

Kül ügy mi nisz té ri um 7 308,5

EU in teg rá ció 56 252,0

Ok ta tá si és Kul tu rá lis Mi nisz té rium 47 002,5

Egész ség ügyi Mi nisz té rium 4 995,2

Meg ne ve zés
2006. évi 

ma rad vány kép zé si
kö te le zett ség

Pénz ügy mi nisz té rium 11 564,0

Pénz ügy szer ve ze tek Ál la mi Fel ügye le te 2 692,0

Szo ciá lis és Mun ka ügyi Mi nisz té rium 19 394,9

Gaz da sá gi Ver seny hi va tal 53,1

Köz pon ti Sta tisz ti kai Hi va tal 1 281,1

Ma gyar Tu do má nyos Aka dé mia 3 333,0

Nem ze ti Ku ta tá si és Tech no ló gi ai Hi va tal 382,0

Össze sen 311 495,9

Meg ne ve zés
2006. évi 

ma rad vány kép zé si
kö te le zett ség

Nyug díj biz to sí tá si Alap 900,0

Egész ség biz to sí tá si Alap 1 806,6

Együtt 314 202,5

A Kormány

2240/2006. (XII. 23.) Korm.

határozata

a Magyar Államvasutak ZRt. személyszállítási
közszolgáltatásaihoz biztosított költségtérítés

megemelésérõl

1. A Ma gyar Köz tár sa ság 2006. évi költ ség ve té sé rõl
 szóló 2005. évi CLIII. tör vény 46.  § (2) be kez dé sé ben
 kapott fel ha tal ma zás alap ján a Kormány en ge dé lye zi a
Ma gyar Köz tár sa ság 2006. évi költ ség ve té sé rõl  szóló
2005. évi CLIII. tör vény XV. Gaz da sá gi és Köz le ke dé si
Mi nisz té rium fe je zet, 27. Vál lal ko zá sok fo lyó tá mo ga tá sa
cím, 1. Egye di tá mo ga tá sok al cím, 1. Költ ség té rí tés a vas -
út tár sa sá gok sze mély szál lí tá si köz szol gál ta tá sa i hoz jog -
cím cso port, 1. Költ ség té rí tés a MÁV Rt. sze mély szál lí tá si
közszol gál ta tá sa i hoz jog cím leg fel jebb 70 000,0 mil lió Ft-tal 
tör té nõ túl lé pé sét.

2. A Kormány fel ké ri a pénz ügy mi nisz tert és a gaz da -
sá gi és köz le ke dé si mi nisz tert, hogy a MÁV ZRt. 2006. évi 
lik vi di tá si ter vét mó do sít sa.

Fe le lõs: pénz ügy mi nisz ter
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.

A mi nisz ter el nök he lyett:

Kis s Pé ter s. k.,
szo ciá lis és mun ka ügyi mi nisz ter
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A Kormány

2241/2006. (XII. 23.) Korm.

határozata

a köztisztviselõi teljesítményértékelés és jutalmazás
egységes rendszerének kialakításáról

és továbbfejlesztésérõl

A tel je sít mény ér té ke lés és az ah hoz kap cso ló dó ju tal -
ma zás egy sé ges rend sze ré nek ki ala kí tá sa ér de ké ben a
Kormány

1. el vi ek ben tá mo gat ja a köz tiszt vi se lõi teljesítmény -
értékelés és ju tal ma zás sza bá lya i ról  szóló kormány-elõ ter -
jesz tésben sze rep lõ, a tel je sít mény ala pú ju ta lom kö te le zõ
el osz lá sá ra vo nat ko zó „A” vál to zat nak meg fe le lõ sza bá -
lyo zás 2008. ja nu ár 1-jé tõl tör té nõ be ve ze té sét;

2. fel ké ri a Mi nisz ter el nö ki Hi va talt ve ze tõ mi nisz tert,
hogy a jog in téz mény re vo nat ko zó ha tás vizs gá lat alap ján
ké szít se elõ a köz tiszt vi se lõi tel je sít mény ér té ke lés és ju tal -
ma zás sza bá lya i ról  szóló kor mány ren de let 1. pont sze rin ti
mó do sí tá sát.

Fe le lõs: Mi nisz ter el nö ki Hi va talt ve ze tõ mi nisz ter
Ha tár idõ: 2007. ok tó ber 15.

3. 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

A Kormány

2242/2006. (XII. 23.) Korm.

határozata

az államháztartás hatékony mûködését elõsegítõ
szervezeti átalakításokról és az azokat megalapozó
intézkedésekrõl  szóló 2118/2006. (VI. 30.) Korm.

határozat módosításáról

A Kormány 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 -
za tot a kö vet ke zõk sze rint mó do sít ja:

1. A kor mány ha tá ro zat 1. szá mú mel lék let Mi nisz ter el -
nök ség al cí me 1. Új költ ség ve té si szerv ala pí tá sa pont já -
nak a Kor mány za ti Sze mély ügyi Köz pont ra vo nat ko zó ré -
szét ha tá lyon kí vül he lye zi.

2. A kor mány ha tá ro zat 1. szá mú mel lék let Mi nisz ter el -
nök ség al cí me 2. Össze ol va dás, be ol va dás pont já nak a
KSH-ra vonat ko zó rész e he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés
lép:

„KSH ECOSTAT 
KSH 
Gaz da ság -
elem zõ és
In for ma ti -
kai In té zet

ECOSTAT Kor mány za ti Gaz -
da ság- és Tár sa da lom-stra té gia
Ku ta tó In té zet né ven fel adat -
kör ének bõ ví té se egyes kor -
mány za ti  kutatási ka pa ci tá sok
 integrálásával (Ma gyar
 Közigazgatási In té zet
és a Ko pint-Da torg Zrt. ku ta tó
rész le gei)

2007. 
ja nu ár 1.”

3. A kor mány ha tá ro zat 1. szá mú mel lék le te Mi nisz ter -
el nök ség rész 5. Egyéb ra ci o na li zá lás pont ja az aláb bi ak -
kal egé szül ki:

MeH Ma gyar
 Közigazgatási 
In té zet

Kor mány za ti Sze mély ügyi,
Szol gál ta tó és Köz igaz ga tá -
si Kép zé si Köz pont né ven
fel adat kö re ki egé szül a kor -
mány za ti humán erõforrás-
 menedzsment fel ada tok kal

2007.
ja nu ár 1.

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

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

A Kormány

2243/2006. (XII. 23.) Korm.

határozata

az egységes élelmiszer-biztonsági szervezet
létrehozásáról

A Kormány az egy sé ges élel mi szer-biz ton sá gi szer ve -
zet lét re ho zá sa ér de ké ben a kö vet ke zõ ket ren de li el:

1. Az élel mi szer-el len õr zést vég zõ ha tó sá go kat egy sé -
ge sen a föld mû ve lés ügyi és vi dék fej lesz té si mi nisz ter irá -
nyí tá sa alá kell he lyez ni, a kö vet ke zõk sze rint:

a) az egész ség ügyi mi nisz ter élel mi szer-biz ton ság gal
kap cso la tos fel ada ta it a föld mû ve lés ügyi és vi dék fej lesz -
té si mi nisz ter ve szi át,

b) az Ál la mi Nép egész ség ügyi és Tisz ti or vo si Szol gá -
lat te rü le ti in té ze te i nek élel mi szer-el len õr zé si fel ada ta it,
és az eze ket a fel ada to kat el lá tó egy sé ge ket, illetve köz -
tiszt vi se lõ ket me gyei szin ten meg szer ve zett ha tó sá gok
for má já ban a Me zõ gaz da sá gi Szak igaz ga tá si Hi va tal te rü -
le ti szer ve i ben össze kell von ni,

c) a b) pont sze rin ti össze vont me gyei ha tó sá gok irá -
nyí tá sát a Me zõ gaz da sá gi Szak igaz ga tá si Hi va tal Köz pon -
ti Hi va ta lán ke resz tül a föld mû ve lés ügyi és vi dék fej lesz té -
si mi nisz ter lát ja el,
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d) a Ma gyar Élel mi szer-biz ton sá gi Hi va tal irá nyí tá sát a 
föld mû ve lés ügyi és vi dék fej lesz té si mi nisz ter lát ja el,

e) az Or szá gos Tisz ti fõ or vo si Hi va tal élel mi szer-biz -
ton ság gal és az élel mi szer ere de tû meg be te ge dé sek kel
kap cso la tos fel ada ta it a Föld mû ve lés ügyi és Vi dék fej lesz -
té si Mi nisz té rium, nö vény vé dõ szer és ter més nö ve lõ
anyag en ge dé lye zés sel kap cso la tos fel ada ta it a Me zõ gaz -
da sá gi Szak igaz ga tá si Hi va tal Köz pon ti Hi va ta la ve szi át,

f) az Or szá gos Élel mi szer-biz ton sá gi és Táp lál ko zás tu -
do má nyi In té zet élel mi szer-el len õr zés hez kö tõ dõ élel mi -
szer-biz ton sá gi, élel mi szer mik ro bi o ló gi ai, élel mi szer ada -
lék és ké mi ai szennye zõ anyag, élel mi szer ké mi ai és ana li -
ti kai fel ada ta it a Me zõ gaz da sá gi Szak igaz ga tá si Hi va tal
Köz pon ti Hi va ta la ve szi át.

Fe le lõs: föld mû ve lé sü gyi és vi dék fej lesz té si mi nisz ter
egész ség ügyi mi nisz ter

Ha tár idõ: 2007. jú li us 1.

2. Az 1. pont ban fog lal tak meg va ló sí tá sa ér de ké ben
elõ ter jesz tést kell ké szí te ni a szük sé ges jog sza bály mó do -
sí tá sok ról.

Fe le lõs: föld mû ve lé sü gyi és vi dék fej lesz té si mi nisz ter
egész ség ügyi mi nisz ter

Ha tár idõ: 2007. már ci us 31.

3. A Ma gyar Élel mi szer-biz ton sá gi Hi va tal irá nyí tá sá -
nak át adá sá val össze füg gés ben

a) a föld mû ve lés ügyi és vi dék fej lesz té si mi nisz ter és az
egész ség ügyi mi nisz ter ál la pod jon meg az át adás sal össze füg -
gõ pénz ügyi, szak mai és gaz da sá gi fel té te lek biz to sí tá sá ban,

b) az igaz ga tá si és igaz ga tás jel le gû te vé keny sé get el lá tó
köz pon ti költ ség ve té si szer vek nél fog lal koz ta tot tak lét szá -
má ról  szóló kor mány ha tá ro zat ban a Föld mû ve lés ügyi és Vi -
dék fej lesz té si Mi nisz té rium lét szá ma nö ve ked jen a Ma gyar
Élel mi szer-biz ton sá gi Hi va tal nál fog lal koz ta tott lét szám mal,

c) a föld mû ve lés ügyi és vi dék fej lesz té si mi nisz ter ké -
szít se el a Ma gyar Élel mi szer-biz ton sá gi Hi va tal Ala pí tó
Ok ira tá nak mó do sí tá sát.

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

Ha tár idõ: 2007. jú ni us 30.

4. Az Ál la mi Nép egész ség ügyi és Tisz ti or vo si Szol gá -
lat te rü le ti in té ze tei, az Or szá gos Tisz ti fõ or vo si Hi va tal,
va la mint az Or szá gos Élel mi szer-biz ton sá gi és Táp lál ko -
zás tu do má nyi In té zet fel ada ta i nak át adá sá val össze füg -
gés ben a föld mû ve lés ügyi és vi dék fej lesz té si mi nisz ter és
az egész ség ügyi mi nisz ter ál la pod jon meg a fel adat-el lá -
tás hoz szük sé ges lét szám, költ ség ve té si for rás, va la mint
esz köz ál lo mány át adá sá ról.

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

Ha tár idõ: 2007. jú ni us 30.

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

A Kormány

2244/2006. (XII. 23.) Korm.

határozata

egyes mezõgazdasági támogatások ellenõrzési
kérdéseinek áttekintésérõl

1. A Kormány el ren de li, hogy az ér de kelt mi nisz te rek
vizs gál ják meg az Euró pai Me zõ gaz da sá gi Ga ran cia Alap -
ból (EMGA) és az Euró pai Me zõ gaz da sá gi Vi dék fej lesz -
té si Alap ból (EMVA) fo lyó sí tott tá mo ga tá sok iga zo ló
szer vi, va la mint az Euró pai Ha lá sza ti Alap ból szár ma zó
tá mo ga tá sok te kin te té ben az el len õr zé si ha tó sá gi fel ada -
tok el lá tá sá nak mód ját, és te gye nek ja vas la tot a ha té kony
fel adat el lát ás fel té te le i nek biz to sí tá sa ér de ké ben.

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

Ha tár idõ: 2007. au gusz tus 31.

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

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

A Kormány

2245/2006. (XII. 23.) Korm.

határozata

a Kormányzati Ellenõrzési Hivatal feladatairól  szóló
egyes kormányhatározatok deregulációjáról

1. A Kormány az e ha tá ro zat mel lék le té ben fel so rolt
kor mány ha tá ro za to kat, illetve ha tá ro za ti pon to kat ha tá -
lyon kí vül he lye zi.

2. Ez a ha tá ro zat 2007. ja nu ár 1-jén lép ha tály ba.

3. Ez a ha tá ro zat 2007. feb ru ár 1-jén ha tá lyát vesz ti.

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

Melléklet
a 2245/2006. (XII. 23.) Korm. határozathoz

2333/2002. (XI. 7.) Korm. ha tá ro zat a Ha tá ro za tok
 Tárában köz zé tett kor mány ha tá ro za tok ban elõ írt ha tár idõs 
fel ada tok fe lül vizs gá la tá ról 1. b) pont utol só elõt ti be kez -
dés.

1017/2003. (III. 18.) Korm. ha tá ro zat a köz szol gá la ti
mû sor szol gál ta tók és a nem ze ti hír ügy nök ség euró pai
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 uniós csat la ko zás sal kap cso la tos tá jé koz ta tá si fel ada ta i -
nak költ ség ve té si több let tá mo ga tá sá ról 2. b) pont.

2074/2004. (IV. 15.) Korm. ha tá ro zat a Kor mány za ti
El len õr zé si Hi va tal 2004. évi el len õr zé si mun ka ter vé nek
jó vá ha gyá sá ról.

2154/2004. (VI. 28.) Korm. ha tá ro zat a Ma gyar Táv ira ti 
Iro da Rt. lét szám csök ken té sé nek elsõ üte mé vel kap cso la -
tos egy sze ri sze mé lyi ki adá sok költ ség ve té si tá mo ga tá sá -
ról 3. pont.

2227/2004. (IX. 7.) Korm. ha tá ro zat a ter ro riz mus el le ni 
küz de lem mel össze füg gõ több let ki adá sok ren de zé sé rõl
2. pont.

2250/2004. (X. 1.) Korm. ha tá ro zat a Ko hé zi ós Alap
 intézményrendszerének utó vizs gá la tá ról.

2331/2004. (XII. 21.) Korm. ha tá ro zat a Ma gyar Távi -
rati Iro da Rt. lét szám csök ken té sé nek má so dik üte mé vel
kap cso la tos egy sze ri sze mé lyi ki adá sok költ ség ve té si tá -
mo ga tá sá ról 4. pont.

2001/2005. (I. 11.) Korm. ha tá ro zat a Kor mány za ti
 Ellenõrzési Hi va tal 2005. évi el len õr zé si mun ka ter vé nek
jó vá ha gyá sá ról.

2128/2005. (VI. 24.) Korm. ha tá ro zat a köz pon ti köz -
igaz ga tás in teg rált üdül te té si rend sze ré rõl 7. pont.

2037/2006. (III. 7.) Korm. ha tá ro zat a köz pon ti köz -
igaz ga tás in teg rált üdül te té si rend sze ré nek fej lesz té sé rõl
3. pont.

2118/2006. (VI. 30.) Korm. ha tá ro zat 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 6. f) pont.

A Kormány

2246/2006. (XII. 23.) Korm.

határozata

a Magyar Honvédség 10 éves terveivel, valamint
a NATO/EU tervezési dokumentumokkal kapcsolatos

feladatokról

1. A Kormány meg tár gyal ta és el fo gad ta a Ma gyar
Hon véd ség 2007–2016 kö zöt ti idõ szak ra vo nat ko zó
10 éves ter vé rõl  szóló elõ ter jesz tést.

2. A Kormány fel ha tal maz za a hon vé del mi mi nisz tert,
hogy a Ma gyar Hon véd ség 2007–2016 kö zöt ti idõ szak ra
vo nat ko zó 10 éves ter vét hagy ja jóvá.

3. A Kormány fel hív ja a hon vé del mi mi nisz tert, hogy
a) a 10 éves terv alap ján adja ki a Ma gyar Hon véd ség

fej lesz té sé re vo nat ko zó rész le tes ter ve zé si do ku men tá ci ót, 
il le tõ leg gon dos kod jon a vég re haj tás ra vo nat ko zó ren del -
ke zé sek, in téz ke dé sek ki adá sá ról;

Ha tár idõ: 2007. I. ne gyed év

b) a továb biak ban ké szü lõ 10 éves ter vek tar tal má ról
ké szít sen elõ ter jesz tést a Kor mány nak, amely ben tér jen ki
a biz to sít ha tó NATO és EU had erõ-hoz zá já ru lá sok ra is;

Ha tár idõ: a ter ve zés évét kö ve tõ év I. ne gyed év

c) a NATO had erõ-fej lesz té si ja vas la tok ra és az
EU-ké pes ség fej lesz té si el gon do lá sok ra vo nat ko zó nem -
zeti ál lás pon tot, va la mint a NATO vé del mi ter ve zé si,
illetve az EU ki emelt cél ki tû zé sek kér dõ íve vá la sza it min -
den kor a ha tá lyos 10 éves terv alap ján és ke re tei kö zött
dol goz za ki, és küld je meg a NATO, illetve az EU ré szé re;

Ha tár idõ: NATO/EU el já rás sze rint

d) a NATO vé del mi át te kin té si el já rás be fe jez té vel a
ma gyar had erõ-fej lesz té si ter ve ket és el gon do lá so kat érin -
tõ szö vet sé gi meg íté lés rõl rend sze re sen tá jé koz tas sa a
Kor mányt.

Ha tár idõ: a NATO át te kin té si fo lya mat be fe je zé sét 
 kö ve tõ 1 hó na pon be lül

4. A Kormány fel hív ja a pénz ügy mi nisz tert, hogy a
 védelmi ter ve zés alap ját ké pe zõ vé del mi költ ség ve té si
prog nó zist min den év ben tíz éves elõ re te kin tés sel bizto -
sítsa a hon vé del mi tár ca ré szé re.

Ha tár idõ: éven ként már ci us 31.

5. Ez a ha tá ro zat a köz zé té te le nap ján lép ha tály ba; egy -
ide jû leg ha tá lyát vesz ti a NATO 1998. évi Vé del mi Ter ve -
zé si Kér dõ ívé re adott vá la szok pon to sí tá sá ról és a NATO
vé del mi ter ve zés fo lya ma tá ban ke let ke zõ do ku men tu mok
jó vá ha gyá sá nak rend jé rõl szóló 2155/1999. (VII. 8.), a
NATO Vé del mi Ter ve zé si Kér dõ ív re (DPQ-2004) ki ala kí -
tott nem ze ti vá lasz ról szóló 2188/2004. (VII. 22.), va la mint
a Ma gyar Hon véd ség 2004–2013 kö zöt ti idõ szak ra vo nat -
ko zó fej lesz té sé nek és új szer ve ze ti struk tú rá ja ki ala kí tá sá -
nak 10 éves ter vé rõl és az ab ban fog lal tak vég re haj tá sá nak
meg kez dé sé rõl szóló 2113/2004. (V. 7.) Korm. ha tá ro zat.

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

A Kormány

2247/2006. (XII. 23.) Korm.

határozata

a 2007. évi, határátlépéssel járó csapatmozgások
engedélyezésérõl

1. A Kormány a ha tár át lé pés sel járó csa pat moz gá sok en -
ge dé lye zé sé nek kor mány za ti fel ada ta i ról  szóló 190/2000.
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(XI. 14.) Korm. ren de let 2.  §-ának (1) be kez dé se alap ján en -
ge dé lye zi a mel lék let ben fog lalt 2007. évi gya kor la tok hoz,
ki kép zé sek hez és egyéb ka to nai te vé keny sé gek hez
(a továb biak ban együtt: gya kor la tok) kap cso ló dó csa pat -
moz gá so kat.

2. Az en ge dély a ma gyar fegy ve res erõk mel lék let sze -
rin ti gya kor la to kon való rész vé te lé nek, a gya kor la to kon
részt vevõ kül föl di fegy ve res erõk or szág ha tá ron való át lé -
pé sé nek és az or szág te rü le tén tör té nõ át vo nu lá sá nak,
illetve át re pü lé sé nek en ge dé lye zé sét is je len ti, amennyi -
ben az en ge dé lye zés fel té te lei egyéb ként fenn áll nak.

3. A mel lék let ben meg je lölt, ma gyar és kül föl di fegy -
ve res erõk höz tar to zó kon tin gen sek kül dé se, fo ga dá sa,
illetve át vo nu lá sa – az adott gya kor la ton való rész vé tel hez
szük sé ges és in do kolt mennyi sé gû – sa ját rend sze re sí tett
gép- és harc jár mû ve ik kel, hír adó és kom mu ni ká ci ós esz -
kö ze ik kel, fegy ver ze tük kel, lõ szer és rob ba nó anyag el lát -
má nyuk kal, fel sze re lé sük kel és a szál lí tá suk hoz szük sé ges 
jár mû vek kel tör tén het.

4. Ha az egyes gya kor la tok jel le ge azt in do kol ja, az en -
ge dély a mel lék let ben meg ha tá ro zott idõ tar ta mo kon be lül, 

a részt ve võk – a vo nat ko zó össz lét szám ke re te it meg nem
ha la dó – vál tá sa ér de ké ben tör té nõ, több szö ri ha tár át lé pé -
sé re is vo nat ko zik.

5. A Kormány hoz zá já rul ah hoz, hogy Irak de mok ra ti -
kus új já épí té sé hez szük sé ges sta bi li zá ci ós és hu ma ni tá ri us 
mû ve le tek ben részt ve võ kül föl di fegy ve res erõk egyé ni
fel sze re lés sel, fegy ver zet tel és tech ni kai esz kö zök kel
 Magyarország te rü le tén – al kal ma zá si célú át ha la dá sok ki -
vé te lé vel – át vo nul has sa nak, re pü lõ gé pe ik az or szág lég te -
rét és ki je lölt re pü lõt ere it, jár mû ve ik az or szág ki je lölt
köz úti és vas úti há ló za tát igény be ve gyék.

6. Ez a ha tá ro zat 2007. ja nu ár 1-jén lép ha tály ba, ezzel
egy ide jû leg a 2006. évi, ha tár át lé pés sel járó csa pat moz gá -
sok en ge dé lye zé sé rõl  szóló 2293/2005. (XII. 23.) Korm.
ha tá ro zat, va la mint az Irak de mok ra ti kus új já épí té sé hez
szük sé ges sta bi li zá ci ós és hu ma ni tá ri us mû ve le tek ben
részt ve võ kül föl di fegy ve res erõk Ma gyar Köz tár sa ság te -
rü le tén tör té nõ át ha la dá sá ról  szóló 2343/2004. (XII. 26.)
Korm. ha tá ro zat ha tá lyát vesz ti.

Gyur csány Fe renc s. k.,
mi nisz ter el nök
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Melléklet a 2247/2006. (XII. 23.) Korm. határozathoz

A 2007. évi tervezett határátlépéssel járó csapatmozgások jegyzéke

1. Ma gyar rész vé tel lel ter ve zett, kül föl di fegy ve res erõk eset le ges át vo nu lá sá val járó NATO gya kor la tok és ki kép zé si
ren dez vé nyek

A gya kor lat meg ne ve zé se Fe le lõs
A gya kor lat

 tervezett he lye
A gya kor lat

 tervezett  idõpontja

En ge dé lye zett
 létszám (fõ)
 legfeljebb

1. NATO ABLE STAFF 2007 nuk le á ris bal eset el há rí -
tá si gya kor lat

HM VPF NATO tag ál la -
mok fõ vá ro sai

I–IV. n. é. 10

2. STEADFAST MOVE 2007 lo gisz ti kai gya kor lat MH ÖHP Tö rök or szág I–IV. n. é. 10

3. NATO/EU CME/CMX 2007 NATO/EU kö zös vál -
ság ke ze lé si gya kor lat

HM TKF EU or szá gok
fõ vá ro sai

I–II. n. é. 50

4. EU CPX (MILEX) 2007 gya kor lat HM HKF Bel gi um,
 Svédország

II–III. n. é. 10

5. STEADFAST JAW 2007 NRF ér té ke lõ gya kor lat HM HKF NATO euró pai
tag ál lam

III–IV. n. é. 50

6. STEADFAST JACKPOT 2007 NRF ér té ke lõ gya -
kor lat

HM HKF Nor vé gia,
Olasz or szág

II–III. n. é. 50

7. STEADFAST JAGUAR 2007 NRF gya kor lat HM HKF NATO euró pai
tag ál lam

I–IV. n. é. 50

8. NOBLE SWORD 2007 gya kor lat HM HKF NATO euró pai
tag ál lam

I–II. n. é. 50

9. NRF 9 vál tás fel ké szí tõ ren dez vé nyei HM HKF NATO euró pai
tag ál lam

I–II. n. é. 50



A gya kor lat meg ne ve zé se Fe le lõs
A gya kor lat

 tervezett he lye
A gya kor lat

 tervezett  idõpontja

En ge dé lye zett
 létszám (fõ)
 legfeljebb

10. NRF 10 vál tás fel ké szí tõ ren dez vé nyei HM HKF NATO euró pai
tag ál lam

III–IV. n. é. 50

11. STEADFAST INDICATOR 2007 HUMINT gya -
kor lat

HM HKF NATO euró pai
tag ál lam

III. n. é. 20

12. NATO gya kor lat ter ve zõ kon fe ren cia HM HKF Bel gi um II. n. é. 2

13. EU gya kor lat ter ve zõ kon fe ren cia HM HKF Bel gi um I–II. n. é. 2

14. ALLIED REACH 2007 fel sõ szin tû ve ze tõi sze mi -
ná ri um

HM HKF NATO tag ál lam I–IV. n. é. 5

15. CREVAL el len õr zé sek HM HKF NATO euró pai
tag ál lam

I–IV. n. é. 50

16. NATO ki kép zé si sze mi ná ri um HM HKF NATO euró pai
tag ál lam

I–IV. n. é. 10

17. NATO tiszt he lyet tes to vább kép zé si kon fe ren cia MH ve zény lõ
zász lós

Ma gyar or szág IV. n. é. 50

18. CJ 2X fel de rí tõ kon fe ren cia HM HKF NATO euró pai
tag ál lam

I–IV. n. é. 5

19. NRF 9 szá raz föl di fel ké szí tõ ren dez vé nyek MH ÖHP NATO euró pai
tag ál lam

I–II. n. é. 350

20. NRF 10 szá raz föl di fel ké szí tõ ren dez vé nyek MH ÖHP NATO euró pai
tag ál lam

III–IV. n. é. 350

21. NATO/EU kü lön le ges erõk sze mi ná ri u mai HM HKF Ma gyar or szág I–IV. n. é. 50

22. Kü lön le ges erõk alap ké pes ség re va ló fel ké szí té se MH ÖHP Olasz or szág I–II. n. é. 50

23. NRF 9 ve gyi vé del mi fel ké szí té sek MH ÖHP Olasz or szág I–II. n. é. 50

24. NRF 10 ve gyi vé del mi fel ké szí té sek MH ÖHP NATO euró pai
tag ál lam

III–IV. n. é. 50

25. NOBLE COMET 2007 gya kor lat MH ÖHP Né met or szág I–IV. n. é. 10

26. NATO ve gyi vé del mi mun ka cso port ülés MH ÖHP Ma gyar or szág II. n. é. 150

27. NOBLE ASSURANCE 2007 lé gi erõ gya kor lat MH ÖHP NATO tag ál lam I–IV. n. é. 50

28. NOBLE ASPECT 2007 lé gi erõ gya kor lat MH ÖHP NATO tag ál lam I–IV. n. é. 50

29. NATINEADS 2007 elekt ro ni kai harc gya kor lat MH ÖHP Ma gyar or szág II. n. é. 150

30. COOPERATIVE ARCHER 2007 gya kor lat MH ÖHP NATO tag ál lam I–IV. n. é. 50

31. TOXIC TRIP 2007 ve gyi vé del mi gya kor lat MH ÖHP Dá nia III. n. é. 20

32. POGGIO FOG 2007 lé gi erõ gya kor lat MH ÖHP Olasz or szág I–IV. n. é. 10

33. TACEVAL el len õr zé sek HM HKF NATO tag ál lam I–IV. n. é. 200

34. COOPERATIVE LIVENZA 2007 CIMIC gya kor lat MH CKELMK Olasz or szág III–IV. n. é. 20

35. NATO CIMIC INSTRUCTOR 2007 gya kor lat MH CKELMK Len gyel or szág,
Olasz or szág,

Szlo vé nia

I–IV. n. é. 20

36. QUICK RESPONSE 2007 CIMIC gya kor lat MH CKELMK Bel gi um I–IV. n. é. 20

37. CENTRIFUGAL FORCE (COMBINED
ENDEAVOR) 2007 hír adó rend szer gya kor lat

MH ÖHP Né met or szág,
Ör mény or szág

II–III. n. é. 50
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A gya kor lat meg ne ve zé se Fe le lõs
A gya kor lat

 tervezett he lye
A gya kor lat

 tervezett  idõpontja

En ge dé lye zett
 létszám (fõ)
 legfeljebb

38. PHOENIX ENDEAVOR 2007 frek ven cia gaz dál ko -
dá si gya kor lat

MH ÖHP Né met or szág,
Ör mény or szág

II–III. n. é. 10

39. COOPERATIVE LONGBOW/LANCER 2007 vál -
ság ke ze lé si gya kor lat

ZMNE Al bá nia III–IV. n. é. 20

40. NAEW Együtt mû kö dé si Rend szer gya kor lás MH LEP Ma gyar or szág I–IV. n. é. 150

2. Ma gyar és kül föl di fegy ve res erõk rész vé te lé vel ter ve zett két- és több ol da lú meg ál la po dá so kon ala pu ló gya kor la -
tok és ki kép zé sek

A gya kor lat meg ne ve zé se Fe le lõs
A gya kor lat

 tervezett he lye
A gya kor lat

 tervezett  idõpontja

En ge dé lye zett 
lét szám (fõ)
 legfeljebb

1. MLF EU BG 2007 EU harc cso port gya kor lat MH ÖHP Olasz or szág I–IV. n. é. 350

2. WISE FORESEEING 2007 ro mán–ma gyar bé ke -
fenn tar tó zász ló alj gya kor lat

MH ÖHP Ma gyar or szág III. n. é. 300

3. BLONDE AVALANCHE 2007 „Ti sza” ma -
gyar–ro mán–szlo vák–uk rán zász ló alj ka taszt ró fa el -
há rí tó gya kor lat

MH ÖHP Ma gyar or szág III–IV. n. é. 300

4. Szlo vák–ma gyar cse re ki kép zés 2007 MH ÖHP Ma gyar or szág/
Szlo vá kia

I–IV. n. é. 50

5. SZÛK UTCÁK 2007 hely ség harc gya kor lás MH ÖHP Euró pai
 tagállam

I–IV. n. é. 50

6. Ma gyar–ame ri kai ro ham lö vész ki kép zés MH ÖHP Ma gyar or szág I–IV. n. é. 100

7. Ma gyar–ame ri kai skor pió kü lön le ges ki kép zés MH ÖHP Ma gyar or szág I–IV. n. é. 100

8. SZENTESI MOZDULAT 2007 mû sza ki gya kor lat MH ÖHP Ma gyar or szág/
Hor vát or szág

I–IV. n. é. 100

9. Moz gó ki kép zé si cso port fel ké szí tõ fog lal ko zá sai MH ÖHP Ma gyar or szág II–III. n. é. 30

10. BARÁTI OK 2007 ki kép zés MH ÖHP Ma gyar or szág I–IV. n. é. 30

11. Ma gyar–ame ri kai kö zös ki kép zés MH ÖHP Ma gyar or szág I–IV. n. é. 20

12. SZIKLÁS OROM 2007 ro mán–ma gyar kö zös he gyi 
ki kép zés

MH ÖHP Magyar -
ország/Ro má nia

II–IV. n. é. 50

13. Ma gyar–fran cia kö zös ki kép zés MH ÖHP Fran cia or szág,
Ma gyar or szág

I–IV. n. é. 50

14. Hor vát–ma gyar kö zös ki kép zés MH ÖHP  Ma gyar or szág/
Hor vát or szág

I–IV. n. é. 30

15. Szerb–ma gyar kö zös ki kép zés MH ÖHP Ma gyar or szág I–IV. n. é. 50

16. SÁRARANY MEZÕ 2007 cseh–ma gyar ve gyi vé -
del mi gya kor lat

MH ÖHP Cseh
 Köztársaság

I–IV. n. é. 30

17. BRAVE BEDUIN 2007 ve gyi vé del mi gya kor lat MH ÖHP Dá nia II. n. é. 10

18. LENDÜLÕ KARD 2007 MH ÖHP Ma gyar or szág,
Len gyel or szág

II–III. n. é. 100

19. LOAD DIFFUSER 2007 ma gyar–ame ri kai kö zös
re pü lõ ki kép zés

MH ÖHP Ma gyar or szág I–IV. n. é. 100

20. LYNX EYES 2007 lég vé del mi ki kép zés MH ÖHP Fran cia or szág I–IV. n. é. 150
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A gya kor lat meg ne ve zé se Fe le lõs
A gya kor lat

 tervezett he lye
A gya kor lat

 tervezett  idõpontja

En ge dé lye zett 
lét szám (fõ)
 legfeljebb

21. COOPERATIVE SAREX 2007 lé gi ku ta tó-men tõ
gya kor lat

MH ÖHP Ma gyar or szág I–IV. n. é 100

22. DRAGON NEST 2007 ma gyar–brit kö zös re pü lõ
ki kép zés

MH ÖHP Ma gyar or szág II–III. n. é. 150

23. Ma gyar–ame ri kai kö zös ki kép zés (JCET 1) MH ÖHP Ma gyar or szág I–IV. n. é. 300

24. LEADING EDGE 2007 ma gyar–ame ri kai kö zös re -
pü lõ ki kép zés

MH ÖHP Ma gyar or szág I–IV. n. é. 100

25. CROSS LANDING 2007 ro mán–ma gyar lé gi ku ta -
tó-men tõ ki kép zés

MH ÖHP Ro má nia,
 Magyarország

I–II. n. é. 50

26. Ma gyar–né met kö zös he li kop ter ki kép zés MH ÖHP Ma gyar or szág I–IV. n. é. 20

27. Ma gyar–hol land kö zös he li kop ter ki kép zés MH ÖHP Ma gyar or szág I–IV. n. é. 80

28. Ma gyar–oszt rák kö zös ku ta tó-men tõ he li kop ter ki -
kép zés

MH ÖHP Auszt ria I–IV. n. é. 20

29. LORD MOUNTAIN 2007 szlo vén–ma gyar kö zös
he li kop ter ki kép zés

MH ÖHP Szlo vé nia I–IV. n. é. 50

30. Ma gyar–ame ri kai IN & OUT ki kép zés MH ÖHP Ma gyar or szág I–IV. n. é. 50

31. CROATIA CSAR 2007 kö zös ku ta tó-men tõ gya -
kor lás

MH ÖHP Hor vát or szág III–IV. n. é. 60

32. LONG STEP 2007 MH ÖHP Ma gyar or szág/
Olasz or szág

I–IV. n. é. 60

33. LONG JUMP 2007 né met–ma gyar lég vé del mi
együtt mû kö dé si gya kor lat

MH ÖHP Né met or szág I–IV. n. é. 60

34. ARRCADE GLOBE 2007 tér ké pé sze ti gya kor lat MH ÖHP Né met or szág I–IV. n. é. 20

35. LOGICAL DECISION 2007 kö zös he li kop ter ki -
kép zés

MH ÖHP Ma gyar or szág I–II. n. é. 300

36. LION EFFORT 2007 re pü lõ ki kép zés MH ÖHP Ma gyar or szág I–IV. n. é. 80

37. LONG FALL 2007 kö zös re pü lõ ki kép zés MH ÖHP Ma gyar or szág III–IV. n. é. 300

38. ELITE 2007 gya kor lat MH ÖHP Né met or szág II–III. n. é. 100

39. DUNAI HAJÓS 2007 ha di ha jós gya kor lat MH ÖHP Auszt ria III–IV. n. é 80

40. PLACE HOLDER 2007 té rí té ses gya kor lat MH ÖHP Ma gyar or szág I–IV. n. é. 5000

41. TÉSI ORGONA 2007 té rí té ses gya kor lat MH ÖHP Ma gyar or szág I–IV. n. é. 2500

42. TÁVOLI CÉLOK 2007 té rí té ses gya kor lat MH ÖHP Ma gyar or szág I–IV. n. é. 250

43. TÁVOLI DOMBOK 2007 té rí té ses gya kor lat MH ÖHP Ma gyar or szág I–IV. n. é. 500

44. SZOMSZÉD LÉLEK 2007 gya kor lat MH ÖHP Auszt ria I. n. é. 50

45. Né met–ma gyar hall ga tói cse reprog ram (Bun des -
wehr Ve ze té si Aka dé mia)

ZMNE Ma gyar or szág,
Né met or szág

I–IV. n. é. 40

46. Né met–ma gyar hall ga tói cse reprog ram (Bun des -
wehr Szá raz föl di Hi va tal)

ZMNE Ma gyar or szág,
Né met or szág

I–IV. n. é. 40

47. COMMIT 2007 hír adó gya kor lat ZMNE Ma gyar or szág,
Fran cia or szág

I–IV. n. é. 40
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A gya kor lat meg ne ve zé se Fe le lõs
A gya kor lat

 tervezett he lye
A gya kor lat

 tervezett  idõpontja

En ge dé lye zett 
lét szám (fõ)
 legfeljebb

48. FOURLOG 2007 nem zet kö zi lo gisz ti kai ki kép zés ZMNE Auszt ria,
 Magyarország,

Cseh
 Köztársaság

I–IV. n. é. 40

49. MAGLITE 2007 hall ga tói lo gisz ti kai ki kép zés ZMNE Egye sült
 Királyság

I–IV. n. é. 20

50. PEACE MARCHE MALNATE 2007 MH ÖHP Olasz or szág I–IV. n. é. 40

51. NIJMEGEN MARCHE 2007 MH ÖHP Hol lan dia I–IV. n. é. 40

52. SCOUT VENETO 2007 MH ÖHP Olasz or szág I–IV. n. é. 40

53. TÁGAS TÉR 2007. té rí té ses gya kor lat MH ÖHP Ma gyar or szág I–IV. n. é. 500

3. A ma gyar fegy ve res erõk rész vé te le nél kül ter ve zett, kül föl di fegy ve res erõk eset le ges át vo nu lá sá val járó
NATO gya kor la tok és ki kép zé sek

A gya kor lat meg ne ve zé se A gya kor lat ter ve zett he lye
A gya kor lat

 tervezett
 idõpontja

1. STEADFAST CATHODE 2007 NATO euró pai tag ál lam I–IV. n. é.

2. NATO-RUSSIA 2007 gya kor lat NATO euró pai tag ál lam,
 Oroszország

I–IV. n. é.

3. NATO-RUSSIA 2007 kü lön le ges erõk gya kor la ta Orosz or szág I–IV. n. é.

4. CENTRIFUGAL FORCE / COMBINED ENDEAVOR 2007 Né met or szág, Ör mény or szág II–III. n. é.

5. STEADFAST JACKPOT 2007 NRF ér té ke lõ gya kor lat Nor vé gia, Olasz or szág II. n. é.

6. STEADFAST JAW 2007 NRF ér té ke lõ gya kor lat NATO euró pai tag ál lam III–IV. n. é.

7. ISAF FELKÉSZÍTÉS 2007 Nor vé gia I–IV. n. é.

8. COOPERATIVE ARCHER 2007 NATO tag ál lam I–IV. n. é.

9. COOPERATIVE LONGBOW / LANCER 2007 Al bá nia III–IV. n. é.

4. Egyéb en ge délykö te les ka to nai te vé keny sé gek

A te vé keny ség meg ne ve zé se
A gya kor lat ter ve zett

idõ pont ja
A gya kor lat ter ve zett lét szám ada tai

1. KFOR (NATO) KOSZOVÓ bé ke fenn tar tó misszió ke re té ben
tör té nõ át ha la dá sok 

2007. I–IV. n. é. egy ide jû leg leg fel jebb 1000 fõ

2. EU ALTHEA misszió ke re té ben tör té nõ át ha la dá sok 2007. I–IV. n. é. egy ide jû leg leg fel jebb 1000 fõ

3. ISAF / PRT misszió ke re té ben tör té nõ át ha la dá sok 2007. I–IV. n. é. egy ide jû leg leg fel jebb 1000 fõ

4. NTM-I misszió ke re té ben tör té nõ át ha la dá sok 2007. I–IV. n. é. egy ide jû leg leg fel jebb 1000 fõ

5. MFO bé ke fenn tar tó misszió ke re té ben tör té nõ át ha la dá sok 2007. I–IV. n. é. egy ide jû leg leg fel jebb 1000 fõ

6. ENSZ UNFICYP bé ke fenn tar tó misszió ke re té ben tör té nõ át ha -
la dá sok

2007. I–IV. n. é. egy ide jû leg leg fel jebb 1000 fõ

7. ENSZ UNFIL bé ke fenn tar tó misszió ke re té ben tör té nõ át ha la dá sok 2007. I–IV. n. é. egy ide jû leg leg fel jebb 1000 fõ

8. SUDAN/DARFUR (AU/EU) misszió ke re té ben tör té nõ át ha la -
dá sok 

2007. I–IV. n. é. egy ide jû leg leg fel jebb 1000 fõ

9. ENSZ UNMIS misszió ke re té ben tör té nõ át ha la dá sok 2007. I–IV. n. é. egy ide jû leg leg fel jebb 1000 fõ

652 HATÁROZATOK TÁRA 2006/64. szám



A Kormány

2248/2006. (XII. 23.) Korm.

határozata

a kórokozók nemzeti törzsbankja létrehozásáról

A Kormány a jár vány ügyi biz ton ság meg erõ sí té se ér de -
ké ben – fõ ként az em ber re ve szé lyes ma dár inf lu en za-tör -
zsek meg je le né se  miatt – a ha zai elõ ál lí tá sú ol tó anyag
tech no ló gi ai ki pró bá lá sa és fej lesz té se, to váb bá a gyors
 diagnosztikai el já rás ki fej lesz té se cél já ból úgy ha tá ro zott,
hogy:

1. lét re kell hoz ni az Or szá gos Epi de mi o ló gi ai Köz -
pont ban az em ber re ve szé lyes kór oko zók nem ze ti törzs -
bank ját;

Fe le lõs: egész ség ügyi mi nisz ter
Ha tár idõ: azon nal

2. az em ber re ve szé lyes kór oko zók nem ze ti törzs bank -
já ban kell el he lyez ni mind azon ál la ti pa to gé ne ket is, ame -
lyek az em ber re ve szé lye sek.

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

Ha tár idõ: fo lya ma tos

3. 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

A Kormány

2249/2006. (XII. 23.) Korm.

határozata

a HUNGAROTRANSPLANT Egészségügyi
Koordináló Közhasznú Társaság végelszámolásáról

és feladatainak átadásáról az Országos Vérellátó
Szolgálat részére

A Kormány – össz hang ban 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
 azokat meg ala po zó in téz ke dé sek rõl  szóló 2118/2006.
(VI. 30.) Korm. ha tá ro zat ban, va la mint az ál lam ház tar tás
egyen sú lyi hely ze té nek ja ví tá sá hoz szük sé ges rö vid és
hosszabb távú in téz ke dé sek rõl  szóló 2050/2004. (III. 11.)
Korm. ha tá ro zat ban elõ ír tak kal – az ál lam i fel adat el lát ás
ha té kony sá gá nak, za var ta lan sá gá nak biz to sí tá sa és a mû -
kö dé si költ sé gek csök ken té se ér de ké ben:

1. jó vá hagy ja az ál lam ház tar tás ról  szóló 1992. évi
XXXVIII. tör vény 95.  § (4) be kez dé se alap ján a
HUNGAROTRANSPLANT Egész ség ügyi Ko or di ná ló
Köz hasz nú Tár sa ság vég el szá mo lás sal tör té nõ meg szün te -
té sét;

Fe le lõs: egész ség ügyi mi nisz ter
Ha tár idõ: a vég el szá mo lás meg kez dé sé re: azon nal

2. egyet ért az zal, hogy a HUNGAROTRANSPLANT
Egész ség ügyi Ko or di ná ló Köz hasz nú Tár sa ság ál tal vég -
zett, a szerv transz plan tá ci ó val kap cso la tos ko or di ná ci ós
fel ada tok – a fel adat el lá tá sá hoz szük sé ges lét szám mal és
esz kö zök kel együtt – ke rül je nek át adás ra az Or szá gos
Vér el lá tó Szol gá lat ré szé re.

Fe le lõs: egész ség ügyi mi nisz ter
Ha tár idõ: fo lya ma tos

3. 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

A Kormány

2250/2006. (XII. 23.) Korm.

határozata

a MAFILM Filmgyártási és Kulturális Szolgáltató Rt. 
részvényeinek és a Magyar Filmlaboratórium Kft.

üzletrészének a Magyar Mozgókép Közalapítványra
történõ átruházásáról

A Kormány – fi gye lem mel a Ma gyar Köz tár sa ság 2007. 
évi költ ség ve té sé rõl szóló 2006. évi CXXVII. tör vény 6. §
(11) be kez dé sé ben fog lal tak ra – az Ál la mi Pri va ti zá ci ós és 
Va gyon ke ze lõ Zrt. (ÁPV Zrt.) a MAFILM Rt. rész vé nye i -
nek és a Ma gyar Film la bo ra tó ri um Kft. üz let ré szé nek
pénz be li té rí tés nél kül a Ma gyar Moz gó kép Köz ala pít -
vány ra (a to váb bi ak ban: MMK) tör té nõ át ru há zá sa fel té te -
le i rõl a kö vet ke zõ ha tá ro za tot hoz za:

1. Az át ru há zás ról szóló meg ál la po dás ban ren del kez ni
kell a kö vet ke zõk rõl:

a) a va gyon át adás ra a tár sa sá gok köz gyû lé se/taggyû -
lése ál tal el fo ga dott 2005. évi éves be szá mo lók alap ján
 kerül sor;

b) a MAFILM Zrt. ese té ben az ÁPV Zrt. felé fenn ál ló,
76,2 mil lió Ft össze gû, 2007. jú ni us 30-ig ese dé kes ka mat -
men tes tu laj do no si köl csön vissza fi ze té sé re vo nat ko zó an
az MMK kö te le zett sé get vál lal;

c) a va gyon át adá si meg ál la po dás ban ki kell köt ni, hogy 
az MMK-nak meg fe le lõ bel sõ sza bá lyok meg al ko tá sá val
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tel je sen el kell kü lö ní te nie egy más tól a film szak mát érin tõ
költ ség ve té si for rás-el osz tá si te vé keny sé gét a film szak mai 
tár sa sá go kat érin tõ tu laj do no si te vé keny sé gé tõl.

Fe le lõs: pénz ügy mi nisz ter
Ha tár idõ: 2007. ja nu ár 31.

2. Az 1. c) pont sze rin ti ki kö tést az MMK éves költ ség -
ve té si tá mo ga tá sá ról szóló meg ál la po dás ban is szerepel -
tetni kell.

Fe le lõs: ok ta tá si és kul tu rá lis mi nisz ter
Ha tár idõ: a tá mo ga tá si szer zõ dés meg kö té se kor

3. Ez a ha tá ro zat 2007. ja nu ár 1-jén lép ha tály ba.

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

A Kormány

2251/2006. (XII. 23.) Korm.

határozata

a Bolgár Köztársaságnak és Romániának az Európai
Unióhoz történõ csatlakozásáról  szóló szerzõdésének

rendelkezéseibõl eredõ, a munkavállalók szabad
áramlásával összefüggõ feladatokról 

és intézkedésekrõl

A Kormány

1. fel hív ja a kül ügy mi nisz tert, hogy a Bol gár Köz tár sa -
ság nak és Ro má ni á nak az Euró pai Uni ó hoz tör té nõ csat la -
ko zá sát köve tõen a Ma gyar Köz tár sa ság ál tal alkalma -
zandó, a mun ka vál lalók sza bad áram lá sá ra vo nat ko zó
 átmeneti sza bá lyok ról  szóló Korm. ren de let hatályba -
lépését köve tõen ér te sít se az Euró pai Bi zott sá got az át me -
ne ti idõ szak elsõ sza ka szá ban (2007. ja nu ár 1-jé tõl 2008.
 december 31-ig) a Ma gyar Köz tár sa ság ál tal alkalma -
zandó, a mun ka vál lalók sza bad áram lá sá ra vo nat ko zó
 átmeneti sza bá lyo zás ról;

Ha tár idõ: a Korm. ren de let ha tály ba lé pé sét köve tõen,
 ha la dék ta la nul

2. fel hív ja a kül ügy mi nisz tert, hogy a Bol gár Köz tár sa -
ság és Ro má nia csat la ko zá sá nak fel té te le i rõl, va la mint az
Eu ró pai Unió alap ját ké pe zõ szer zõ dé sek ki iga zí tá sá ról
 szóló ok mány VI. és VII. mel lék le té ben meg ha tá ro zot tak
sze rint ér te sít se az Eu ró pai Bi zott sá got az át me ne ti idõ -
szak má so dik sza ka szá ban (2009. ja nu ár 1-jé tõl – 2011.
de cem ber 31-ig) a Ma gyar Köz tár sa ság ál tal alkalma -
zandó, a mun ka vál la lók sza bad áram lá sá ra vo nat ko zó
 átmeneti sza bá lyo zás ról;

Ha tár idõ: 2008. de cem ber 31.

3. fel hív ja a kül ügy mi nisz tert, hogy a Bol gár Köz tár sa ság 
és Ro má nia csat la ko zá sá nak fel té te le i rõl, va la mint az Euró -
pai Unió alap ját ké pe zõ szer zõ dé sek ki iga zí tá sá ról  szóló ok -
mány VI. és VII. mel lék le té ben meg ha tá ro zot tak sze rint ér te -
sít se az Euró pai Bi zott sá got az át me ne ti idõ szak har ma dik
sza ka szá ban (2012. ja nu ár 1-jé tõl 2013. de cem ber 31-ig) a
Ma gyar Köz tár sa ság ál tal al kal ma zan dó, a mun ka vál lalók
sza bad áram lá sá ra vo nat ko zó át me ne ti sza bá lyo zás ról;

Ha tár idõ: 2011. de cem ber 31.

4. fel hív ja a kül ügy mi nisz tert, hogy amennyi ben a Bol -
gár Köz tár sa ság nak és Ro má ni á nak az Euró pai Uni ó hoz
tör té nõ csat la ko zá sát köve tõen a Ma gyar Köz tár sa ság ál tal
al kal ma zan dó, a mun ka vál lalók sza bad áram lá sá ra vo nat -
ko zó át me ne ti sza bá lyok ról  szóló Korm. ren de let 6.  §-ában
meg ha tá ro zott, a Korm. ren de let hatályba lépését kö ve tõ ne -
gyed éven kén ti fe lül vizs gá lat ered mé nye kép pen a Korm.
ren de let 1. szá mú mel lék le te mó do sí tás ra ke rül, er rõl ér te -
sít se az Euró pai Bi zott sá got;

Ha tár idõ: a Korm. ren de let mó do sí tá sá nak ha tály ba-
 lé pé sét köve tõen, ha la dék ta la nul

5. fel hív ja a szo ciá lis és mun ka ügyi mi nisz tert, hogy a
Bol gár Köz tár sa ság nak és Ro má ni á nak az Euró pai Uni ó -
hoz tör té nõ csat la ko zá sát köve tõen a Ma gyar Köz tár sa ság
ál tal al kal ma zan dó, a mun ka vál lalók sza bad áram lá sá ra
vo nat ko zó át me ne ti sza bá lyok ról  szóló Korm. ren de let
sza bá lya it 2007. de cem ber 31-ig vizs gál ja fe lül;

Ha tár idõ: 2007. de cem ber 31.

6. fel hív ja a szo ciá lis és mun ka ügyi mi nisz tert, hogy
– amennyi ben a Kormány dön té se alap ján Ma gyar or szág
az át me ne ti idõ szak alatt a bol gár, illetve a ro mán ál lam -
pol gá rok ra a mun ka vál lalók Kö zös sé gen be lü li sza bad
moz gá sá ra vo nat ko zó 1612/68/EGK ren de let 1–6. cik ke it
ren de li al kal maz ni – ké szít sen elõ ter jesz tést a Kormány
ré szé re a Bol gár Köz tár sa ság nak és Ro má ni á nak az Euró -
pai Uni ó hoz tör té nõ csat la ko zá sát köve tõen a Ma gyar
Köz tár sa ság ál tal al kal ma zan dó, a mun ka vál lalók sza bad
áram lá sá ra vo nat ko zó át me ne ti sza bá lyok ról  szóló Korm.
ren de let mó do sí tá sá ról. A ren de let nek tar tal maz nia kell:

a) a Bol gár Köz tár sa ság és Ro má nia csat la ko zá sá nak
fel té te le i rõl, va la mint az Euró pai Unió alap ját ké pe zõ
szer zõ dé sek ki iga zí tá sá ról  szóló ok mány VI. és VII. mel -
lék le té nek 7. pont já ban meg ha tá ro zott véd in téz ke dé si el -
já rás sal kap cso la tos ha tás kö rö ket gya kor ló ma gyar
szerv(ek) ki je lö lé sét és el já rá sát,

b) az Euró pai Bi zott ság, illetve Ta nács ál tal a véd in téz -
ke dés tár gyá ban ho zott ha tá ro zat ha zai köz zé té te lé re vo -
nat ko zó sza bá lyo kat, va la mint

c) a véd in téz ke dés rõl  szóló dön tés elõ ké szí té se – vagyis a
szük sé ges in for má ci ók össze gyûj té se – ér de ké ben a fog lal -
koz ta tót ter he lõ be je len té si kö te le zett sé get a mun ka ügyi köz -
pont felé, amennyi ben bol gár, illetve ro mán ál lam pol gárt,
vagy e sze mé lyek csa lád tag ját kí ván ja fog lal koz tat ni;

Ha tár idõ: a Kormány dön té sét köve tõen, ha la dék ta la nul
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7. fel hív ja a szo ciá lis és mun ka ügyi mi nisz tert, hogy a
sza bad moz gás és tar tóz ko dás jo gá val ren del ke zõ sze mé -
lyek be uta zá sá ról és tar tóz ko dá sá ról  szóló tör vény ren del -
ke zé se i vel való össz hang meg te rem té se ér de ké ben vizs -
gál ja fe lül

a) a Bol gár Köz tár sa ság nak és Ro má ni á nak az Euró pai
Uni ó hoz tör té nõ csat la ko zá sát köve tõen a Ma gyar Köz tár -
sa ság ál tal al kal ma zan dó, a mun ka vál lalók sza bad áram lá -
sá ra vo nat ko zó át me ne ti sza bá lyok ról  szóló Korm. ren de let,

b) va la mint a Ma gyar Köz tár sa ság ál tal az Euró pai Unió -
hoz tör té nõ csat la ko zá sát köve tõen al kal ma zan dó munka -
erõpiaci vi szo nos ság és véd in téz ke dés sza bá lya i ról  szóló
93/2004. (IV. 27.) Korm. ren de let sza bá lya it
az zal a cél lal, hogy egy kor mány ren de let vo nat koz zon a
sza bad moz gás és tar tóz ko dás jo gá val ren del ke zõ sze mé -
lyek re;

Ha tár idõ: 2007. már ci us 31.

8. fel hív ja a szo ci á lis és mun ka ügyi mi nisz tert, hogy a
har ma dik or szág be li ál lam pol gá rok be uta zá sá ról és tar tóz -
ko dá sá ról  szóló tör vény ren del ke zé se i vel való össz hang
meg te rem té se ér de ké ben vizs gál ja fe lül a kül föl di ek ma -
gyar or szá gi fog lal koz ta tá sá nak en ge dé lye zé sé rõl  szóló
8/1999. (XI. 10.) SZCSM ren de let sza bá lya it.

Ha tár idõ: a har ma dik or szág be li ál lam pol gá rok be-
 uta zá sá ról és tar tóz ko dá sá ról  szóló 
 tör vény ha tály ba lé pé sé vel össz hang ban

A mi nisz ter el nök he lyett:

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

A Kormány

2252/2006. (XII. 23.) Korm.

határozata

a Magyar Köztársaság Kormánya és Románia
Kormánya között a Magyar Köztársaság és Románia

között a közúti és a vasúti határforgalom
ellenõrzésérõl  szóló, Bukarestben,

2004. április hó 27. napján aláírt Egyezmény
végrehajtásáról  szóló Megállapodás szövegének
végleges megállapítására adott felhatalmazásról

A Kormány

1. egyet ért a Ma gyar Köz tár sa ság Kor mány a és Ro má -
nia Kor mány a kö zött a Ma gyar Köz tár sa ság és Ro má nia
kö zött a köz úti és a vas úti ha tár for ga lom el len õr zé sé rõl
 szóló, Bu ka rest ben, 2004. áp ri lis hó 27. nap ján alá írt

Egyez mény vég re haj tá sá ról  szóló 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 az igaz ság ügyi és ren dé sze ti 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 szer zõ dés szö ve -
gé nek vég le ges meg ál la pí tá sá hoz szük sé ges meg ha tal ma -
zá si ok ira tot adja ki;

4. jó vá hagy ja a szer zõ dés ki hir de té sé rõl  szóló kor mány -
ren de let ter ve ze tét, és el ren de li a szer zõ dés vég le ges szö ve -
gé nek meg ál la pí tá sát kö ve tõ en annak a Ma gyar Köz löny -
ben tör té nõ ki hir de té sét.

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

A Kormány

2253/2006. (XII. 23.) Korm.

határozata

a Magyar Köztársaság Kormánya
és az Albán Köztársaság Kormánya között

Budapesten, 1996. január 24-én aláírt, a nemzetközi
közúti személyszállításról és árufuvarozásról  szóló

Egyezmény jegyzékváltás útján történõ módosításáról

A Kormány

1. egyet ért a Ma gyar Köz tár sa ság Kor mány a és az
 Albán Köz tár sa ság Kor mány a kö zött a nem zet kö zi köz úti
sze mély szál lí tás ról és áru fu va ro zás ról  szóló Egyez mény
(a továb biak ban: Egyez mény) jegy zék vál tás út ján tör té nõ
mó do sí tá sá val, és el fo gad ja a jegyzék bemutatott
szövegét;

2. fel ha tal maz za a kül ügy mi nisz tert, hogy az Egyez -
mény mó do sí tá sá ról  szóló dip lo má ci ai jegy zék vál tást
folytassa le;

3. el fo gad ja az Egyez mény mó do sí tá sa tár gyá ban jegy -
zék vál tás út ján lét re ho zan dó 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 annak a
Ma gyar Közlönyben történõ kihirdetését.

Gyur csány Fe renc s. k.,
mi nisz ter el nök
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Szer kesz ti a Mi nisz ter el nö ki Hi va tal, a Szer kesz tõ bi zott ság köz re mû kö dé sé vel.
A szer kesz té sért fe le lõs: Gi lyán György, a Mi nisz ter el nö ki Hi va tal ál lam tit ká ra. Bu da pest V., Kos suth tér 1–3.
Ki ad ja a Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó. Fe le lõs ki adó: dr. Ko de la Lász ló el nök-ve zér igaz ga tó.
Bu da pest VIII., So mo gyi Bé la u. 6. Te le fon: 266-9290.

Elõ fi ze tés ben meg ren del he tõ a Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó nál,
Bu da pest VIII., So mo gyi Bé la u. 6., 1394 Bu da pest 62. Pf. 357, vagy fa xon 318-6668.
Elõ fi ze tés ben ter jesz ti a Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó a FÁMA Rt. köz re mû kö dé sé vel. Te le fon/fax: 266-6567.
In for má ció: te l.: 317-9999, 266-9290/245, 357 mel lék.
Pél dá nyon ként meg vá sá rol ha tó a Bu da pest VII., Rá kó czi út 30. (be já rat a Do hány u. és Nyár u. sar kán) szám alat ti Köz löny
 Centrumban (te l.: 321-5971, fax: 321-5275, e-ma il: koz lony cent rum@mhk.hu), il let ve meg ren del he tõ a ki adó ügy fél szol gá la tán
(fax: 318-6668, 338-4746, e-ma il: koz lony bolt@mhk.hu) vagy a www.mhk.hu/koz lony bolt in ter net cí men.
2006. évi éves elõ fi ze té si díj: 20 664 Ft áfá val. Egy pél dány ár a: 378 Ft áfá val.
A ki adó az elõ fi ze té si díj év köz be ni vál toz ta tá sá nak jo gát fenn tart ja.

HU ISSN 1217—3533

06.4141 – Nyom ja a Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó La jos mi zsei Nyom dá ja. Fe le lõs ve ze tõ: Bur ján Nor bert ve zér igaz ga tó-he lyet tes.

Tisz telt Elõ fi ze tõk!
Tá jé koz tat juk Önö ket, hogy a ki adónk ter jesz té sé ben le võ la pok ra és elekt ro ni kus ki ad vá nyok ra szó ló elõ fi ze té sü ket fo lya ma tos nak
te kint jük. Csak ak kor kell vál to zást be je len te ni ük a 2007. év re vo nat ko zó elõ fi ze tés re, ha a pél dány szá mot, eset leg a cím lis tát
 módosítják, vagy új lap ra sze ret né nek elõ fi zet ni (pon tos szál lí tá si, név- és ut ca cím-meg je lö lés sel). Az eset le ges mó do sí tást szí ves ked -
je nek le vél ben vagy fa xon meg kül de ni. Fel hív juk  szí ves fi gyel mü ket, hogy a lap szál lí tás ról ki zá ró lag az elõ fi ze té si díj be ér ke zé sét
kö ve tõ en in téz ke dünk. Fon tos, hogy az elõ fi ze té si dí ja kat a meg adott 10300002-20377199-70213285 sz. szám lá ra utal ják, il let ve
a ki adó ál tal ki kül dött kész pénz-át uta lá si meg bí zá son fi zes sék be.
Kész pén zes be fi ze tés ki zá ró lag a Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó ügy fél szol gá la tán (1085 Bu da pest, So mo gyi B. u. 6.) le het sé ges. (Le vél -
cím: Ma gyar  Hivatalos  Közlönykiadó, 1394 Bu da pest, 62. Pf. 357. Fax: 318-6668).

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

Ma gyar Köz löny 99 792 Ft/év
Hi va ta los Ér te sí tõ 15 372 Ft/év
Ha tá ro za tok Tá ra 22 932 Ft/év
Ön kor mány za tok Köz lö nye 5 544 Ft/év
Az Alkot mány bíró ság Ha tá ro za tai 18 900 Ft/év
Bá nyá sza ti Köz löny 4 788 Ft/év
Bel ügyi Köz löny 25 452 Ft/év
Egész ség biz to sí tá si Köz löny 22 176 Ft/év
Egész ség ügyi Köz löny 27 720 Ft/év
El len õr zé si Fi gye lõ 3 528 Ft/év
Föld mû ve lés ügyi és Vi dék fej lesz té si Ér te sí tõ 18 396 Ft/év
Gaz da sá gi Köz löny 23 436 Ft/év
Hír köz lé si Ér te sí tõ 6 552 Ft/év
Hon vé del mi Köz löny 18 648 Ft/év
Igaz ság ügyi Köz löny 15 876 Ft/év
Jog ta nács adó 6 804 Ft/év

Kör nye zet vé del mi és Víz ügyi Ér te sí tõ 15 120 Ft/év
Köz le ke dé si Ér te sí tõ 24 696 Ft/év
Kul tu rá lis Köz löny 18 900 Ft/év
Kül gaz da sá gi Ér te sí tõ 20 160 Ft/év
Mun ka ügyi Köz löny 15 372 Ft/év
Ok ta tá si Köz löny 21 924 Ft/év
Pénz ügyi Köz löny 30 492 Ft/év
Sport ér te sí tõ 5 040 Ft/év
Sta tisz ti kai Köz löny 13 104 Ft/év
Szo ci á lis Köz löny 15 624 Ft/év
Tu risz ti kai Ér te sí tõ 11 844 Ft/év
Ügyész sé gi Köz löny 6 552 Ft/év
Nem ze ti Kul tu rá lis Alap Hír le ve le 5 040 Ft/év
Pénz ügyi Szem le 19 908 Ft/év
L'u do vé no viny 3 780 Ft/év
Ne ue Ze i tung 4 788 Ft/év

Cég köz löny CD

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

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

Köz be szer zé si Ér te sí tõ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Egy sze ri be lé pé si díj: 7000 Ft.

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


