
 I. rész HATÁROZATOK

A Kor mány ha tá ro za tai

A Kormány
2025/2006. (II. 24.) Korm.

határozata
a Nemzeti Földalap vagyoni körébe tartozó

ingatlanok helyi önkormányzatok részére történõ
átadásáról

A Kor mány a Nem ze ti Föld alap ról  szóló 2001. évi
CXVI. tör vény 13.  §-ának (6) be kez dé se alap ján fel hív ja a

föld mû ve lés ügyi és vi dék fej lesz té si mi nisz tert, hogy
 ingyenesen adja va gyon ke ze lés be az 1. szá mú mel lék let -
ben sze rep lõ in gat la no kat az ott fel so rolt ön kor mány za tok
ré szé re a meg je lölt cél ra, va la mint in gye ne sen adja tu laj -
don ba a 2. szá mú mel lék let ben sze rep lõ in gat la no kat az ott
fel so rolt ön kor mány za tok ré szé re a meg je lölt cél ra, s en -
nek meg fele lõen az érin tett ön kor mány za tok kal a va gyon -
ke ze lé si, il let ve a tu laj don ba adá si szer zõ dé se ket kös se
meg.

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

Ha tár idõ: fo lya ma tos

Gyur csány Fe renc s. k.,
mi nisz ter el nök
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1. számú melléklet a 2025/2006. (II. 24.) Korm. határozathoz

A Nemzeti Földalap vagyoni körébe tartozó ingatlanok települési önkormányzatok részére
ingyenes vagyonkezelésbe adása

Me gye Te le pü lés Hrsz. Mû ve lé si ág Te rü let (m2) AK Bér be ad va
A megvaló -

sításhoz
szük sé ges

Meg jegy zés

1. Ba ra nya Lip pó 025 er dõ, gyep (le ge lõ) 7 829 4,55 nincs spor to lá si cél

2. Ba ra nya Lip pó 022 gyep (le ge lõ) 1 310 1,36 nincs spor to lá si cél

3. Ba ra nya Lip pó 026/2 gyep (le ge lõ) 800 0,83 nincs spor to lá si cél

4. Bé kés Bat to nya 03/9 szán tó 334 774 1 123,01 nincs te rü let fej lesz tés, fog lal -
koz ta tás

5. Bor sod-Aba új-Zemp lén Fel sõ te le kes 77 gyep és árok 34 555 35,94 nincs sport, sza bad idõ

6. Fej ér La jos ko má rom 0404/1 le ge lõ, ná das 38 296 30,47 nincs te rü let fej lesz tés, für dõ,
kis tér sé gi ko hé zió, fog lal -
koz ta tás

7. Fej ér La jos ko má rom 0404/4 le ge lõ, ná das 26 397 38,99 nincs te rü let fej lesz tés, für dõ,
kis tér sé gi ko hé zió, fog lal -
koz ta tás

8. Fej ér La jos ko má rom 0406/4 le ge lõ, ná das, ki vett 
sa ját hasz ná la tú út

18 428 20,83 nincs te rü let fej lesz tés, für dõ,
kis tér sé gi ko hé zió, fog lal -
koz ta tás

9. Fej ér La jos ko má rom 0401/5 le ge lõ, ki vett árok 15 340 12,13 nincs te rü let fej lesz tés, für dõ,
kis tér sé gi ko hé zió, fog lal -
koz ta tás

10. Fej ér La jos ko má rom 0406/1 le ge lõ, ná das 15 082 22,31 nincs te rü let fej lesz tés, für dõ,
kis tér sé gi ko hé zió, fog lal -
koz ta tás

11. Fej ér La jos ko má rom 0401/4 le ge lõ 13 218 10,97 nincs te rü let fej lesz tés, für dõ,
kis tér sé gi ko hé zió, fog lal -
koz ta tás

12. Fej ér La jos ko má rom 0401/7 le ge lõ 8 350 6,93 nincs te rü let fej lesz tés, für dõ,
kis tér sé gi ko hé zió, fog lal -
koz ta tás

13. Fej ér La jos ko má rom 0401/1 szán tó és út 7 186 17,46 nincs te rü let fej lesz tés, für dõ,
kis tér sé gi ko hé zió, fog lal -
koz ta tás

14. Fej ér La jos ko má rom 0399/2 szán tó 5 694 15,83 nincs te rü let fej lesz tés, für dõ,
kis tér sé gi ko hé zió, fog lal -
koz ta tás
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Me gye Te le pü lés Hrsz. Mû ve lé si ág Te rü let (m2) AK Bér be ad va
A megvaló -

sításhoz
szük sé ges

Meg jegy zés

15. Fej ér La jos ko má rom 0399/3 szán tó 4 717 13,11 nincs te rü let fej lesz tés, für dõ,
kis tér sé gi ko hé zió, fog lal -
koz ta tás

16. Fej ér La jos ko má rom 0399/1 szán tó, le ge lõ 4 017 10,39 nincs te rü let fej lesz tés, für dõ,
kis tér sé gi ko hé zió, fog lal -
koz ta tás

17. Fej ér La jos ko má rom 0404/3 le ge lõ, ná das 3 333 3,68 nincs te rü let fej lesz tés, für dõ,
kis tér sé gi ko hé zió, fog lal -
koz ta tás

18. Fej ér La jos ko má rom 0401/8 le ge lõ 2 926 2,43 nincs te rü let fej lesz tés, für dõ,
kis tér sé gi ko hé zió, fog lal -
koz ta tás

19. Fej ér Na dap 041 gyep, szán tó 344 259 398,91 rész ben
Kápol -
násnyéki
Vörös marty 
Mg. Rt.

hoz zá já ru ló
nyi lat ko zat
van

ide gen for ga lom, sport,
sza bad idõ

20. Fej ér Na dap 030 szán tó, gyep, er dõ,
ki vett út

100 876 165,80 nincs ide gen for ga lom, sport,
sza bad idõ

21. Fej ér Na dap 036 gyep 7 859 3,30 nincs ide gen for ga lom, sport,
sza bad idõ

22. Fej ér Na dap 038 gyep 3 125 1,31 nincs ide gen for ga lom, sport,
sza bad idõ

23. Gyõr-Mo son-Sop ron Nagy szent já nos 099/63 szán tó 120 835 189,00 nincs Az Ön kor -
mány zat
7300 m2

föld rész le -
tet igé nyelt.

te rü let fej lesz tés,
szük sé ges az in gat lan
meg osz tá sa

24. He ves Fü ze sa bony 0327/4 gyü möl csös 64 488 224,42 nincs gaz da ság- és ter.fej lesz tés

25. He ves Fü ze sa bony 0327/11 szán tó 38 561 87,15 nincs gaz da ság- és ter.fej lesz tés

26. He ves Fü ze sa bony 0263/1 szán tó 14 593 32,98 nincs gaz da ság- és ter.fej lesz tés

27. Ko má rom-Esz ter gom Bá bol na 03/2 szán tó 169 483 371,65 nincs te rü let fej lesz tés, la kó in -
gat la nok

28. Ko má rom-Esz ter gom Bá bol na 028/2 szán tó 167 263 371,25 Bá bol na Rt. hoz zá já ru ló
nyi lat ko zat
nincs

te rü let fej lesz tés, la kó in -
gat la nok
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Me gye Te le pü lés Hrsz. Mû ve lé si ág Te rü let (m2) AK Bér be ad va
A megvaló -

sításhoz
szük sé ges

Meg jegy zés

29. Ko má rom-Esz ter gom Bá bol na 0113/19 szán tó 161 131 177,76 sport, sza bad idõ, für dõ

30. Ko má rom-Esz ter gom Bá bol na 0116/3 szán tó 125 148 250,30 Bá bol na Rt. hoz zá já ru ló
nyi lat ko zat
nincs

sport, sza bad idõ, für dõ

31. Ko má rom-Esz ter gom Bá bol na 030/11 szán tó, er dõ 110 367 256,12 Bá bol na Rt. hoz zá já ru ló
nyi lat ko zat
nincs

te rü let fej lesz tés, 
gazd.-k er. öve zet

32. Ko má rom-Esz ter gom Bá bol na 088/2 szán tó, er dõ 88 083 115,05 Bá bol na Rt. hoz zá já ru ló
nyi lat ko zat
nincs

te rü let fej lesz tés, sport,
sza bad idõ, für dõ

33. Ko má rom-Esz ter gom Bá bol na 0112/2 szán tó 68 488 73,41 Bá bol na Rt. hoz zá já ru ló
nyi lat ko zat
nincs

te rü let fej lesz tés, sport,
sza bad idõ, für dõ

34. Ko má rom-Esz ter gom Bá bol na 030/6 szán tó 37 818 91,90 Bá bol na Rt. hoz zá já ru ló
nyi lat ko zat
nincs

te rü let fej lesz tés, lakó -
ingatlanok

35. So mogy Bár dud var nok 0392/4 fá sí tott te rü let 2 105 0,55 nincs te rü let fej lesz tés (zá por tá -
ro zó)

36. So mogy Bár dud var nok 0392/6 szán tó 2 060 1,57 nincs te rü let fej lesz tés (zá por tá -
ro zó)

37. So mogy Bár dud var nok 0392/5 szán tó 1 772 1,35 nincs te rü let fej lesz tés (zá por tá -
ro zó)

38. Sza bolcs-Szat már-Be reg Nyír egy há za 01896/4 ré t, ki vett sa ját ha sz. 
út

13 192 3,00 nincs te rü let fej lesz tés

39. Sza bolcs-Szat már-Be reg Nyír lu gos 0457/10 szán tó, er dõ, ré t 677 102 325,10 nincs fog lal koz ta tás elõsegí tése

40. Sza bolcs-Szat már-Be reg Nyír lu gos 0462 er dõ, szán tó, ki vett
mo csár, le ge lõ

550 273 159,92 nincs fog lal koz ta tás elõsegí tése

41. Sza bolcs-Szat már-Be reg Nyír lu gos 0450/10 szán tó, ré t, ki vett
mo csár

532 761 292,86 nincs fog lal koz ta tás elõsegí tése

42. Sza bolcs-Szat már-Be reg Nyír lu gos 0629 er dõ, le ge lõ 182 717 33,34 nincs fog lal koz ta tás elõsegí tése

43. Vas Kör mend 0135/1 gyep 9 667 29,39 nincs te rü let fej lesz tés

44. Vas Kör mend 0135/2 mo csár 8 281 0,00 nincs te rü let fej lesz tés

45. Veszp rém Apá ca tor na 063/2 er dõ 154 643 69,59 nincs fog lal koz ta tás elõsegí tése 

46. Veszp rém Szent gál 038/5 er dõ, gyep (le ge lõ) 20 680 6,47 nincs sport, te rü let fej lesz tés

Össze sen: 4 319 882 5 105
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2. számú melléklet a 2025/2006. (II. 24.) Korm. határozathoz

A Nemzeti Földalap vagyoni körébe tartozó ingatlanok települési önkormányzatok tulajdonába adása

Me gye Te le pü lés Hrsz. Mû ve lé si ág Te rü let (m2) AK Bér be ad va
A meg va ló sí tás hoz

szük sé ges
Ter ve zett 

hasz no sí tás

1. Bács-Kis kun Bácsszõ lõs 0143/4 er dõ, gyep 10 196 5,99 nincs hul la dék la ra kó
hely

2. Ba ra nya Szent lász ló 041 ki vett mo csár 38 874 0,00 nincs hul la dék gaz dál -
ko dás (szenny -
víz te lep)

3. Ba ra nya Szent lász ló 042 ki vett mo csár 30 306 0,00 nincs hul la dék gaz dál -
ko dás (szenny -
víz te lep)

4. Bé kés Ka sza per 05/13 szán tó, ki vett 12 256 33,09 nincs te me tõ

5. Bé kés Sar kad 0296/5 gyep, ki vett,
szán tó

56 772 19,28 nincs hul la dék ra kó

6. Nóg rád Sal gó tar ján 0414/1 gyep 1 217 0,63 nincs te me tõ

7. Pest Cse mõ 0483/14 szán tó, ki vett 269 899 93,24 nincs szenny víz tisz tí tó 
te lep

8. Pest Cse mõ 0483/13 szán tó 17 406 6,09 nincs szenny víz tisz tí tó 
te lep

9. Pest Vác du ka 026/3 gyep, szán tó 4 673 7,69 nincs NFA tu laj do ni
769 / 2.981

te me tõ 

10. Vas Kör mend 951/4 ki vett (te me tõ) 24 000 0,00 nincs te me tõ

Össze sen: 465 599 166
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A Kormány

2026/2006. (II. 24.) Korm.

határozata

az Oroszországi Föderáció területén létrehozott
magyar hadisírokkal kapcsolatos XV. elszámolási

idõszak költségeinek pénzügyi elszámolásáról

A Kor mány az Orosz or szá gi Fö de rá ció Ma gyar Köz tár -
sa ság gal szem ben fenn ál ló ál lam adós sá ga ter hé re az
Orosz or szá gi Fö de rá ció te rü le tén lét re ho zott ma gyar ha di -
sí rok kal kap cso la tos XV. el szá mo lá si idõ szak költ sé ge i -
nek el len ér té ké vel, a Ma gyar Köz tár sa ság Kor mány a és az
Orosz or szá gi Fö de rá ció Kor mány a kö zött a há bo rúk ban

el esett ka to nák és pol gá ri ál do za tok em lé ké nek meg örö kí -
té sé rõl, valamint sír ja ik jogi hely ze té rõl szóló Meg álla po -
dás, to váb bá az ezzel kap cso la tos pénz ügyi finanszíro -
zásról ké szí tett Jegy zõ könyv jó vá ha gyá sá ról szóló
2158/1996. (VI. 25.) Korm. ha tá ro zat 7. pont ja alap ján a
XIII. Hon vé del mi Mi nisz té rium fe je zet és a XLI. A köz -
pon ti költ ség ve tés ka mat el szá mo lá sai, tõ ke vissza té rü lé -
sei, az adós ság- és kö ve te lés ke ze lés költ sé gei fe je zet elõ -
irány za ta it a mel lék let sze rint mó do sít ja.

Fe le lõs: pénz ügy mi nisz ter

Ha tár idõ: azon nal

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

68 HATÁROZATOK TÁRA 2006/8. szám

Mel lék let a 2026/2006. (II. 24.) Korm. ha tá ro zat hoz

XIII. Hon vé del mi 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.

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

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

XIII. Hon vé del mi Minisz té ri um

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

2 Ága za ti cél elõ irány za tok

211673 29 Ma gyar ha di sí rok lé te sí té se az Orosz or szá gi Fö de rá ci ó ban

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés

3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok +25 209

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

XLI. A köz pon ti költ ség ve tés ka mat el szá mo lá sai, tõ ke vissza té rü lé sei, az adós ság- és kö ve -
te lés ke ze lés költ sé gei

4 Tõ ke kö ve te lé sek vissza té rü lé se

029339 1 Kor mány hi te lek vissza té rü lé se +25 209

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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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

XIII. Hon vé del mi Mi nisz té ri um

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

2 Ága za ti cél elõ irány za tok

211673 29 Ma gyar ha di sí rok lé te sí té se az Orosz or szá gi Fö de rá ci ó ban +25 209

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/zárolása
(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 25 209 25 209

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

A Kormány

2027/2006. (II. 24.) Korm.

határozata

az orosz nyelvi képzés és a magyar–orosz
oktatási-tudományos kapcsolatok fejlesztésének

elõsegítésérõl

A Kor mány a ma gyar–orosz ok ta tá si-tu do má nyos kap -
cso la tok fej lesz té sé nek elõ moz dí tá sa és a tár sa dal mi nyil -
vá nos ság ga ran tá lá sa ér de ké ben szük sé ges nek tart ja a ci vil 
szer ve ze tek, nem kor mány za ti sze rep lõk mind szé le sebb
körû be vo ná sát a két or szág kap cso la tá nak fej lesz té sét cél -
zó prog ra mok ba. En nek ér de ké ben

1. ki fe je zi, hogy az Ala pít vány az Orosz Nyel vért és
Kul tú rá ért ala pít vány ala pí tó ok ira tá ban ki fej tett cé lok kal
egyet ért ve az Ala pít ványt al kal mas nak tart ja az orosz
nyel vi kép zés, va la mint a ma gyar–orosz ok ta tá si-tu do má -
nyos kap cso la tok fej lesz té sé vel összefüggõ társadalmi
feladatok ellátására;

2. fel hív ja az ok ta tá si mi nisz tert an nak vizs gá la tá ra,
hogy az Ala pít vány mi lyen mó don ke rül het be vo nás ra a
ma gyar–orosz ok ta tá si-tu do má nyos együtt mû kö dés kor -
mány za ti feladatainak végrehajtásába.

Fe le lõs: ok ta tá si mi nisz ter
Ha tár idõ: azon nal

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

A Kormány

2028/2006. (II. 24.) Korm.

határozata

a délkelet-európai
kormányzati stratégia végrehajtásából fakadó

2006. évi feladatokról

1. A Kor mány a dél ke let-eu ró pai kor mány za ti stra té gia 
alap ján 2006-ban meg va ló sí tan dó fel ada to kat az aláb bi ak
sze rint ha tá roz za meg:

a) meg kell vizs gál nia dél ke let-eu ró pai tér ség gel fog -
lal ko zó nem zet kö zi in téz mé nyek be ma gyar szak em be -
rek de le gá lá sá nak le he tõ sé gét, to váb bá a dél ke let-eu ró -
pai tér ség ál la mai szá má ra a ma gyar uni ós csat la ko zá si
ta pasz ta la tok át adá sá nak ha zai fel té tel rend sze rét, és
szük ség ese tén dön té si ja vas la tot kell a Kor mány nak be -
nyúj ta ni;

Fe le lõs: kül ügy mi nisz ter
bel ügy mi nisz ter
hon vé del mi mi nisz ter
gaz da sá gi és a köz le ke dé si mi nisz ter
nem ze ti kul tu rá lis örök ség mi nisz te re
eu ró pai ügye kért felelõs tárca nél kü li
 mi nisz ter

Ha tár idõ: fo lya ma tos

b) a dél ke let-eu ró pai tér ség be irá nyu ló prog ra mok ban
való ak tí vabb ma gyar rész vé tel le he tõ sé gé nek meg te rem -



té se ér de ké ben a gaz da sá gi és köz le ke dé si mi nisz ter, a kül -
ügy mi nisz ter és az eu ró pai ügye kért fe le lõs tár ca nél kü li
mi nisz ter dol goz zon ki ja vas la to kat a tér ség be irá nyu ló
Eu ró pai Uni ós prog ra mok ban való ma gyar rész vé tel rõl
 szóló tá jé koz ta tás ja ví tá sá ra, a he lyi lob bi zás fel té tel rend -
sze ré nek ki ala kí tá sá ra, va la mint a szük sé ges for rá sok biz -
to sí tá sá ra;

Ha tár idõ: 2006. au gusz tus 31.

c) gon dos kod ni kell az Eu ró pai Unió ál tal in dí tott, il let -
ve in dí tan dó ún. twin ning-pro jek tek ben való rész vé tel in -
téz mé nyes elõ ké szí té sé rõl;

Fe le lõs: eu ró pai ügye kért fe le lõs tár ca nél kü li
 mi nisz ter

Ha tár idõ: 2006. au gusz tus 31.

d) meg kell vizs gál ni ka to nai szak ér tõ, il let ve bel ügyi,
rend vé del mi össze kö tõ szak ér tõ ki he lye zé sé nek le he tõ sé -
gét a tér ség ki emelt re lá ci ó i ba, és szük ség ese tén dön té si
ja vas la tot kell a Kor mány nak be nyúj ta ni.

Fe le lõs: hon vé del mi mi nisz ter
bel ügy mi nisz ter

Ha tár idõ: 2006. már ci us 31.

2. A Kor mány fel hív ja a bel ügy mi nisz tert, hogy a kül sõ 
ha tá rok biz ton sá gá nak ja ví tá sa cél já ból a pénz ügy mi nisz -
ter rel és a kül ügy mi nisz ter rel együt te sen vizs gál ja meg a
– ha di tech ni kai esz köz nek nem mi nõ sü lõ – tech ni kai esz -
kö zök nem zet kö zi együtt mû kö dés, il let ve se gít ség nyúj tás
ke re té ben más ál lam ré szé re tör té nõ fel aján lá sá nak jogi és
pénz ügyi fel té te le it, és szük ség ese tén nyújt sa nak be dön -
té si ja vas la tot a Kor mány nak.

Ha tár idõ: az egyez te tés re: 2006. már ci us 31.
az elõ ter jesz tés be nyúj tá sá ra:
 2006. szep tem ber 30.

3. Ez a ha tá ro zat a köz zé té te le nap ján lép ha tály ba. Ez -
zel egy ide jû leg a dél ke let-eu ró pai kor mány za ti stra té gi á -
ról  szóló 2148/2005. (VII. 22.) Korm. ha tá ro zat

a) 3. pont já ban fog lalt ha tár idõ fo lya ma tos ra, a 4. b),
va la mint 5. a) pont já ban meg ha tá ro zott fel ada tok tel je sí té -
sé nek ha tár ide je 2006. már ci us 31-re vál to zik;

b) 4. a) és c), va la mint 5. b) pont ja ha tá lyát vesz ti.

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

A Kormány

2029/2006. (II. 24.) Korm.

határozata

a Magyar Köztársaság és a Koreai Köztársaság
közötti, a szociális biztonságról  szóló Egyezmény

szövegének végleges megállapítására adott
felhatalmazásról

A Kor mány

1. egyet ért a Ma gyar Köz tár sa ság és a Ko re ai Köz tár sa -
ság kö zöt ti, a szo ci á lis biz ton ság ról  szóló Egyez mény
(a továb biak ban: Egyez mény) szö ve gé vel;

2. fel ha tal maz za az egész ség ügyi mi nisz tert vagy az ál -
ta la ki je lölt sze mélyt az Egyez mény szö ve gé nek – a meg -
erõ sí tés fenn tar tá sá val tör té nõ – vég le ges megállapítására;

3. fel hív ja a kül ügy mi nisz tert, hogy az Egyez mény
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. el fo gad ja az Egyez mény ki hir de té sé rõl  szóló tör -
vénytervezetet, és el ren de li az Egyez mény vég le ges szö -
ve gé nek meg ál la pí tá sát köve tõen an nak az Or szág gyû lés -
hez tör té nõ be nyúj tá sát. A tör vényjavaslat elõ adó já nak a
Kor mány az egészségügyi minisztert jelöli ki.

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: dr. Pu lay Gyu la, a Mi nisz ter el nö ki Hi va tal köz igaz ga tá si 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 ki adó Bu da pest VIII., So mo gyi B. u. 6. (te l./fax: 267-2780) szám alat ti köz löny bolt já ban vagy
a  Budapest VII., Rá kó czi út 30. ( bejárat a Do hány u. és Nyár u. sar kán) szám alat ti Köz löny Cent rum ban (te l.: 321-5971,
fax: 321-5275),  illetve  megrendelhetõ a www.mhk.hu/koz lony bolt in ter net cí men.
2006. évi éves elõ fi ze té si díj: 22 632 Ft áfá val. Egy pél dány ára: 414 Ft áfá val.
A ki adó az elõ fi ze té si díj év köz be ni vál toz ta tá sá nak jo gát fenn tart ja.
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