
 I. rész HATÁROZATOK

A Kor mány ha tá ro za tai

A Kormány

2081/2007. (V. 15.) Korm.

határozata

a Nemzetközi Munkaügyi Konferencia
2007. május 30.–június 15. között Genfben sorra
kerülõ 96. ülésszakán Magyarországot képviselõ

küldöttség kijelölésérõl és tevékenységének
irányelveirõl

1. A Kor mány egyet ért az zal, hogy a Nem zet kö zi Mun -
ka ügyi Kon fe ren cia 96. ülés sza kán az aláb bi kül dött ség
ve gyen részt:

Sze lei K. Gyu la nagy kö vet, Ma gyar Köz tár sa ság Gen fi
Ál lan dó ENSZ Kép vi se le te, kor mány kép vi se lõ,

dr. Hét hy La jos mi nisz ter el nö ki ta nács adó (tár sa dal mi
pár be széd ügyek ben), kor mány kép vi se lõ,

dr. Ro lek Fe renc al el nök, Mun ka adók és Gyár ipa ro sok
Or szá gos Szö vet sé ge, mun ka adói kül dött,

Pal ko vics Imre el nök, Mun kás ta ná csok Or szá gos Szö -
vet sé ge, mun ka vál la lói kül dött,

to váb bá a Nem ze ti ILO Ta nács ál tal ki je lölt ta nács adók.

2. A Kor mány fel ké ri a kül ügy mi nisz tert, hogy a kül -
dött ség össze té te lé rõl hi va ta lo san ér te sít se a Nem zet kö zi
Mun ka ügyi Hi va tal fõ igaz ga tó ját, és a kül dött ség meg -
bízólevelét ál lít sa ki.

3. A Kor mány jó vá hagy ja, hogy a Nem zet kö zi Mun ka -
ügyi Kon fe ren cia 2007. évi 96. ülés sza kán részt ve võ kül -
dött ség kor mány za ti ol dal a az aláb bi irány el ve ket kép vi -
sel je:

a) a nem ze ti ér de kek szem elõtt tar tá sá val ér té kel je a
Nem zet kö zi Mun ka ügyi Szer ve zet és a Nem zet kö zi Mun -
ka ügyi Hi va tal te vé keny sé gét;

b) a nem zet kö zi mun ka ügyi egyez mé nyek és aján lá sok
vég re haj tá sá val fog lal ko zó vita so rán tá mo gas sa az em ber i 
és mun ka vál la lói jo gok kö vet ke ze tes ér vé nye sí té sét;

c) tá mo gas sa az ILO 2008–09. évek re  szóló költ ség ve -
té sé rõl  szóló ja vas la tot, aho gyan azt az ILO Igaz ga tó
 Tanácsa jó vá hagy ta;

d) ve gyen részt az ILO ka pa ci tá sa i nak erõ sí té sé rõl és a
fenn tart ha tó vál lal ko zá sok ról  szóló vi ták ban, tá mo gas sa
az ILO szo ciá lis igaz sá gos ság elõ moz dí tá sá ra irá nyuló tö -
rek vé se it.

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

2082/2007. (V. 15.) Korm.

határozata

az állami erdõgazdálkodás rendszerének
a felülvizsgálatáról, valamint egyes természetvédelmi

rendeltetésû erdõterületek vagyonkezelõi jogának
megváltoztatásáról

A Kor mány

1. szük sé ges nek tart ja az ál lam i er dõ gaz dál ko dás je len -
le gi szer ve ze ti és gaz dál ko dá si rend sze ré nek fe lül vizs gá -
la tát és az egy sé ges ál lam i er dõ ke ze lés rend sze ré nek ki ala -
kí tá sát, az ál lam i va gyon gaz dál ko dás szer ve ze ti rend sze -
ré nek át ala kí tá sa ke re té ben, ezért fel hív ja az érin tett mi -
nisz te re ket a ja vas lat ki dol go zá sá ra és a Kor mány elé ter -
jesz té sé re;

Fe le lõs: föld mû ve lés ügyi és vi dék fej lesz té si
 mi nisz ter
kör nye zet vé del mi és víz ügyi mi nisz ter
hon vé del mi mi nisz ter
pénzügyminiszter

Ha tár idõ: 2008. ja nu ár 1.

2. egyet ért az zal, hogy a mel lék let sze rin ti, 7859,0202
hek tár ki ter je dé sû, ál lam i tu laj don ban lévõ, vé dett és vé de -
lem re ter ve zett er dõ te rü le tek va gyon ke ze lõi joga az érin -
tett szer ve ze tek meg ál la po dá sá val té rí tés men te sen az er -
dõ te rü let fek vé se sze rint ille té kes nem ze ti park igaz ga tó -
sá gá hoz ke rül jön, a te rü le tek hez szer ve sen kap cso ló dó tár -
sa sá gi va gyon adás-vé tel út ján tör té nõ meg szer zé se
 mellett.

Fe le lõs: pénz ügy mi nisz ter
kör nye zet vé del mi és víz 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, leg ké sõbb 2007. de cem ber 31.

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

Melléklet
a 2082/2007. (V. 15.) Korm. határozathoz

Te rü le tek er dé sze ti tár sa sá gok sze rint:

Er dõ gaz da sá gi Zrt. NPI
Te rü let

(ha)

Ege rer dõ Zrt. össze sen BNPI 187,7700

Ege rer dõ Zrt. össze sen 187,7700

Észak er dõ Zrt. ANPI 1 350,7184

BNPI 220,3519

HNPI 137,8892

Észak er dõ Zrt. össze sen 1 708,9595

Ke fag Zrt. KNPI 3 530,2683

Ke fag Zrt. össze sen 3 530,2683

Ne fag Zrt. KMNPI 290,9718

Ne fag Zrt. DINPI 147,8564

Ne fag Zrt. KNPI 46,2486

Ne fag Zrt. össze sen 485,0768

Nyír er dõ Zrt. HNPI 1 087,3900

Nyír er dõ Zrt. BNPI 309,6100

Nyír er dõ Zrt. össze sen 1 397,0000

Pi li si Park er dõ Zrt. DINPI 549,9456

Pi li si Park er dõ Zrt. össze sen 549,9456

MINDÖSSZESEN 7 859,0202
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Te rü le tek Nem ze ti Park Igaz ga tó sá gok sze rint:

A Nem ze ti Park Igaz ga tó sá gok va gyon ke ze lé sé be át adan dó te rü le tek (NPI sze rint)

Nem ze ti Park Igaz ga tó ság
(új va gyon ke ze lõ)

Vé dett ter mé sze ti te rü let ne ve
Er dé sze ti Zrt.

(régi va gyon ke ze lõ)
Te rü let

(ha)

Agg te le ki Nem ze ti Park Igaz ga tó ság Ke le mé ri mo hos ta vak TT Észak er dõ Zrt. 56,7931

Agg te le ki Nem ze ti Park Igaz ga tó ság Long er dõ TT Észak er dõ Zrt. 845,6158

Agg te le ki Nem ze ti Park Igaz ga tó ság To kaj-Bod rog zug TK Észak er dõ Zrt. 448,3095

ANPI össze sen 1 350,7184

Bük ki Nem ze ti Park Igaz ga tó ság Ke re csen di Er dõ TT Ege rer dõ Zrt. 118,8300

Bük ki Nem ze ti Park Igaz ga tó ság Gyön gyö si Sár-hegy TT Ege rer dõ Zrt. 68,9400
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A Nem ze ti Park Igaz ga tó sá gok va gyon ke ze lé sé be át adan dó te rü le tek (NPI sze rint)

Nem ze ti Park Igaz ga tó ság
(új va gyon ke ze lõ)

Vé dett ter mé sze ti te rü let ne ve
Er dé sze ti Zrt.

(régi va gyon ke ze lõ)
Te rü let

(ha)

Bük ki Nem ze ti Park Igaz ga tó ság Bor so di Me zõ ség TK Észak er dõ Zrt. 220,3519

Bük ki Nem ze ti Park Igaz ga tó ság Kesz nyé te ni TK Nyír er dõ Zrt. 309,6100

BNPI össze sen 717,7319

Du na-Ipoly Nem ze ti Park Igaz ga tó ság
Ócsai TK

Pi li si Park er dõ Zrt. 442,5057

Du na-Ipoly Nem ze ti Park Igaz ga tó ság Ne fag Zrt. 19,0799

Du na-Ipoly Nem ze ti Park Igaz ga tó ság Csév ha rasz ti bo ró kás TT Ne fag Zrt. 128,7765

Du na-Ipoly Nem ze ti Park Igaz ga tó ság Fó ti Som lyó TT Pi li si Park er dõ Zrt. 107,4399

DINPI össze sen 697,8020

Hor to bá gyi Nem ze ti Park Igaz ga tó ság
Hor to bá gyi NP

Nyír er dõ Zrt. 1 087,3900

Hor to bá gyi Nem ze ti Park Igaz ga tó ság Észak er dõ Zrt. 137,8892

HNPI össze sen 1 225,2792

Kö rös-Ma ros Nem ze ti Park Igaz ga tó ság Kö rös-Ma ros NP Ne fag Zrt. 290,9718

KMNPI össze sen 290,9718

Kis kun sá gi Nem ze ti Park Igaz ga tó ság
Kis kun sá gi NP

Ke fag Zrt. 3 530,2683

Kis kun sá gi Nem ze ti Park Igaz ga tó ság Ne fag Zrt. 46,2486

KNPI össze sen 3 576,5169

MINDÖSSZESEN 7 859,0202

A Kormány

2083/2007. (V. 15.) Korm.

határozata

a 2007. évi központi költségvetés általános
tartalékának, a fejezetek egyensúlyi tartalékának,

illetve a központi egyensúlyi tartalék felhasználásáról

A Kor mány

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
el ren de li a 2007. évi köz pon ti költ ség ve tés ál ta lá nos tar ta -
lé ká ból 1 822,4 mil lió fo rint át cso por to sí tá sát az 1. szá mú
mel lék let sze 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 vezetõi

Ha tár idõ: azon nal

2. a Ma gyar Köz tár sa ság 2007. évi költ ség ve té sé rõl
 szóló 2006. évi CXXVII. tör vény (a továb biak ban: költ -

ség ve té si tör vény) 52.  §-ának (2) be kez dé sé ben ka pott fel -
ha tal ma zás sze rint az egyes fe je ze tek 2007. évi fe je ze ti
egyen sú lyi tar ta lé ká ból össze sen 20 886,2 mil lió fo rint át -
cso por to sí tá sát ren de li el a 2. szá mú mel lék let sze 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 vezetõi

Ha tár idõ: azon nal

3. a költ ség ve té si tör vény 52.  §-ának (3) be kez dé sé ben
ka pott fel ha tal ma zás alap ján a köz pon ti egyen sú lyi tar ta -
lék ból össze sen 2 137,3 mil lió fo rint át cso por to sí tá sát ren -
de li el a 3. szá mú mel lék let sze rint.

Fe le lõs: pénz ügy mi nisz ter
Mi nisz ter el nö ki Hi va talt ve ze tõ mi nisz ter
igaz ság ügyi és ren dé sze ti miniszter

Ha tár idõ: azon nal

Gyur csány Fe renc s. k.,

mi nisz ter el nök
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1. számú mel lék let a 2083/2007. (V. 15.) 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
XXII. Pénz ügy mi nisz té rium
XXX. Gaz da sá gi Ver seny 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: 2007.

Mil lió fo rint ban, egy ti ze des sel

Ál lam-
ház tar tá si

egye di
azo no sí tó

Fe je zet-
szám

Cím-
szám

Al-
cím-
szám

Jog-
cím-

csop.-
szám

Jog-
cím-
szám

Elõ-
ir.-
cso-
port-
szám

Ki-
emelt
elõ-
ir.-

szám

Fe je-
zet-
név

Cím-
név

Al-
cím-
név

Jog-
cím-

csop.-
név

Jog-
cím-
név

Elõ-
ir.-

csop.-
név

KIADÁSOK A mó do sí tás
jog cí me

Mó do sí tás
(+/–)

A mó do-
sít ás

kö vet-
ke zõ
év re

át hú zó dó
ha tá sa

A mó do-
sít ást

el ren de lõ
jog-

sza bály/
ha tá-
ro zat
szá ma

Ki emelt elõ irány zat ne ve

X. Mi nisz ter el nök ség

1 Mi nisz ter el nö ki Hi va tal

000505 1 Mi nisz ter el nö ki Hi va tal igaz ga tás

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 145,0

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 46,3

3 Do lo gi ki adá sok 81,6

000516  2  Köz pon ti Szol gál ta tá si Fõ igaz ga tó ság

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

3 Do lo gi ki adá sok 10,6

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés

1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 20,3

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

2 Cél elõ irány za tok

240801 7 Nem ze ti és ki emelt ün ne pek, egyéb ren dez vé nyek, ese mé nyek
tá mo ga tá sa

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

3 Do lo gi ki adá sok 300,0

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

016357 6 Egyéb kul tu rá lis in téz mé nyek

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés

2 Fel újí tás 20,0 

XXI. Egész ség ügyi Mi nisz té rium

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

2 Egész ség ügyi ága za ti cél elõ irány za tok

270812 4 Egész ség ügyi re form mal össze füg gõ fel ada tok

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 22,1 

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 3,1 

3 Do lo gi ki adá sok 106,2 

XXII. Pénz ügy mi nisz té rium

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

2 Ága za ti cél elõ irány za tok

276412 32 Kor mány za ti ne gyed elõ ké szí té sé vel kap cso la tos  kiadások

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 86,4 

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 25,7 

3 Do lo gi  kiadások 487,9 

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés

1 In téz mé nyi be ru há zá si  kiadások 400,0 

XXX. Gaz da sá gi Ver seny hi va tal

007065 1 Gaz da sá gi Ver seny hi va tal igaz ga tá sa

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 50,9 

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 16,3 

X. Mi nisz ter el nök ség

20 Tar ta lé kok

001414 1 Költ ség ve tés ál ta lá nos tar ta lék a –1 822,4

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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Ál lam-
ház tar tá si

egye di
azo no sí tó

Fe je zet-
szám

Cím-
szám

Al-
cím-
szám

Jog-
cím-

csop.-
szám

Jog-
cím-
szám

Elõ-
ir.-
cso-
port-
szám

Ki-
emelt
elõ-
ir.-

szám

Fe je-
zet-
név

Cím-
név

Al-
cím-
név

Jog-
cím-

csop.-
név

Jog-
cím-
név

Elõ-
ir.-

csop.-
név

BEVÉTELEK A mó do sí tás
jog cí me

Mó do sí tás
(+/–)

A mó do-
sít ás

kö vet-
ke zõ
év re

át hú zó dó
ha tá sa

A mó do-
sít ást

el ren de lõ
jog-

sza bály/
ha tá-
ro zat
szá ma

Ki emelt elõ irány zat ne ve

Az elõ irány zat-mó do sí tás ér vé nyes sé ge: a) a költ ség ve té si év ben egy sze ri jel le gû b) a kö vet ke zõ évi költ ség ve tés be be épü lõ (A ne m kí vánt tör len dõ!)

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

X. Mi nisz ter el nök ség

1 Mi nisz ter el nö ki Hi va tal

000505 1 Mi nisz ter el nö ki Hi va tal igaz ga tás 272,9 

000516  2  Köz pon ti Szol gál ta tá si Fõ igaz ga tó ság 30,9 

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

2 Cél elõ irány za tok

240801 7 Nem ze ti és ki emelt ün ne pek, egyéb ren dez vé nyek, ese mé nyek
tá mo ga tá sa 300,0

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

016357 6 Egyéb kul tu rá lis in téz mé nyek 20,0

XXI. Egész ség ügyi Mi nisz té rium

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

2 Egész ség ügyi ága za ti cél elõ irány za tok

270812 4 Egész ség ügyi re form mal össze füg gõ fel ada tok 131,4

XXII. Pénz ügy mi nisz té rium

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

2 Ága za ti cél elõ irány za tok

276412 32 Kor mány za ti ne gyed elõ ké szí té sé vel kap cso la tos  kiadások 1000,0 

XXX. Gaz da sá gi Ver seny hi va tal

007065 1 Gaz da sá gi Ver seny hi va tal igaz ga tá sa 67,2

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

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

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

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

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

Össze sen I.
ne gyed év

II.
ne gyed év

III.
ne gyed év

IV.
ne gyed év

Fe je zet 1 pél dány   

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

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

Pénz ügy mi nisz té rium 2 pél dány   egyéb: azon nal 1 822,4 1 822,4 

* 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.

2. szá mú mel lék let a 2083/2007. (V. 15.) Korm. ha tá ro zat hoz

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELÕIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA*
a Kor mány ha tás kö ré ben

Költ ség ve té si év: 2007.

Mil lió fo rint ban, egy ti ze des sel

Ál lam-
ház tar tá si

egye di
azo no sí tó

Fe je zet-
szám

Cím-
szám

Al-
cím-
szám

Jog-
cím-

csop.-
szám

Jog-
cím-
szám

Elõ-
ir.-
cso-
port-
szám

Ki-
emelt
elõ-
ir.-

szám

Fe je-
zet-
név

Cím-
név

Al-
cím-
név

Jog-
cím-

csop.-
név

Jog-
cím-
név

Elõ-
ir.-

csop.-
név

KIADÁSOK A mó do sí tás
jog cí me

Mó do sí tás
(+/–)

A mó do-
sít ás

kö vet-
ke zõ
év re

át hú zó dó
ha tá sa

A mó do-
sít ást

el ren de lõ
jog-

sza bály/
ha tá-
ro zat
szá ma
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X. Mi nisz ter el nök ség

1 Mi nisz ter el nö ki Hi va tal

000505 1 Mi nisz ter el nö ki Hi va tal igaz ga tá sa

 1 Mû kö dé si költ ség ve tés

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 165,0
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2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 52,3

001766 3 Köz igaz ga tá si és Elekt ro ni kus Köz szol gál ta tá sok Köz pon ti Hi va tal

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

3 Do lo gi  kiadások 20,0

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés

1 In téz mé nyi be ru há zá si  kiadások 480,0

235006 5 Szer ve zett Bû nö zés El le ni Ko or di ná ci ós Köz pont

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

3 Do lo gi  kiadások 6,0

004855 8 ECOSTAT Kor mány za ti Gaz da ság- és Tár sa da lom stra té gi ai Ku ta tó In té zet

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 31,0

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

3 Do lo gi  kiadások 196,0

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

2 Cél elõ irány za tok

243690 5 Kor mány és MTA kö zöt ti ku ta tá si meg ál la po dá sok ki adá sai

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 52,3

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 16,7

025463 14 Kor mány za ti in for ma ti kai rend sze rek alap szol gál ta tá sa i nak biz -
to sí tá sa

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

3 Do lo gi  kiadások 550,0

6 Fe je ze ti tar ta lék

010025 1 Fe je ze ti ál ta lá nos tar ta lék 74,0

264989 2  Fe je ze ti egyen sú lyi tar ta lék –1 652,3

11 Pol gá ri Nem zet biz ton sá gi Szol gá la tok

000648 1 Nem zet biz ton sá gi Hi va tal

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés

1 In téz mé nyi be ru há zá si  kiadások 55,5

2 Fel újí tás 4,4

019370 3 Nem zet biz ton sá gi Szak szol gá lat

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés

1 In téz mé nyi be ru há zá si  kiadások 100,0

2 Fel újí tás 41,0

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

263934 3 Fe je ze ti egyen sú lyi tar ta lék –200,9

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

015558 5 Köz igaz ga tá si hi va ta lok

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

3 Do lo gi  kiadások 400,0

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés

1 In téz mé nyi be ru há zá si  kiadások 200,0

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

1 Cél elõ irány za tok

257734 2 Te rü le ti ter ve zé si, prog ra mo zá si és vá ros po li ti kai cél elõ irány zat

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

5 Egyéb mû kö dé si cé lú tá mo ga tá sok,
 kiadások 20,5

2 Or szá gos je len tõ sé gû te rü let fej lesz té si prog ra mok

032047 1 Ba la ton in teg rált fej lesz té si tér ség

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

5 Egyéb mû kö dé si cé lú tá mo ga tá sok,
 kiadások 11,5

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

258312 4 De cent ra li zált te rü let fej lesz té si prog ra mok

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

5 Egyéb mû kö dé si cé lú tá mo ga tá sok,
 kiadások 247,0

4 Te rü let fej lesz té si in téz mény rend sze ri fel ada tok

251367 4 Egyéb te rü let fej lesz té si in téz mé nyek mû kö dé si ki adá sai

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

5 Egyéb mû kö dé si cé lú tá mo ga tá sok,
 kiadások 21,0

26 Sport te vé keny ség tá mo ga tá sa

276390 24 Ki emelt stra té gi ai cé lok meg va ló sí tá sa

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

5 Egyéb mû kö dé si cé lú tá mo ga tá sok,
 kiadások 200,0
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31 Fe je ze ti tar ta lék

269712 1 Fe je ze ti egyen sú lyi tar ta lék –1 100,0

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

256401 7 Ár fo lyam koc ká zat és egyéb, EU ál tal ne m té rí tett  kiadások

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

3 Do lo gi  kiadások 4 800,0

14 Fe je ze ti tar ta lék

265045 2  Fe je ze ti egyen sú lyi tar ta lék –4 800,0

XIII. Hon vé del mi Mi nisz té rium

1 Hon vé del mi  Mi nisz té rium

198279 2 HM hi va ta lai

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

3 Do lo gi  kiadások 268,9

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés

1 In téz mé nyi be ru há zá si  kiadások 983,7

2 Fel újí tás 1 631,9

2 Ma gyar Hon véd ség

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

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

3 Do lo gi  kiadások 183,5

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés

1 In téz mé nyi be ru há zá si  kiadások 1 000,0

2 Fel újí tás 524,0

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

2 Ága za ti cél elõ irány za tok

39 Fe je ze ti tar ta lék

265078 2 Fe je ze ti egyen sú lyi tar ta lék –4 592,0

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

003737 5 Bün te tés-vég re haj tás

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

3 Do lo gi  kiadások 300,0

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés

1 In téz mé nyi be ru há zá si  kiadások 200,0

001580 7 Rend õr ség

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

3 Do lo gi  kiadások 700,0

001656 8 Ha tár õr ség

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

3 Do lo gi  kiadások 800,0

001755 10 Be ván dor lá si és Ál lam pol gár sá gi Hi va tal

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

3 Do lo gi  kiadások 50,0

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés

1 In téz mé nyi be ru há zá si  kiadások 50,0

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

9 Fe je ze ti tar ta lék

265089 2  Fe je ze ti egyen sú lyi tar ta lék –2 100,0

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

229166 3 Vál lal ko zá si cél elõ irány za tok

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

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

5 Egyéb mû kö dé si cé lú tá mo ga tá sok,
 kiadások 1 850,0

265112 40 Fe je ze ti tar ta lék

2  Fe je ze ti egyen sú lyi tar ta lék –1 850,0

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

006585 1             Kör nye zet vé del mi és Víz ügyi Mi nisz té rium Igaz 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,
 kiadások 130,0

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

1 Be ru há zás

7 Víz kár el há rí tás

249501 5 Vá sár he lyi terv to vább fej lesz té se

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés

4 Kor mány za ti be ru há zás 490,0

10 Fe je ze ti tar ta lék
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265123 2 Fe je ze ti egyen sú lyi tar ta lék –620,0

XVIII. Kül ügy mi nisz té ri um

1 Kül ügy mi nisz té ri um

004107 1 Kül ügy mi nisz té ri um köz pon ti igaz ga tá sa

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 52,8

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 15,9

3 Do lo gi  kiadások 229,0

004118 2 Kül kép vi se le tek igaz ga tá sa

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

3 Do lo gi  kiadások 24,0

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés

1 In téz mé nyi be ru há zá si  kiadások 14,0

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

6 Nem zet kö zi tag dí jak és euró pai uni ós be fi ze té sek

004174 1 Nem zet kö zi tag dí jak

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

3 Do lo gi  kiadások 34,0

50 Fe je ze ti tar ta lék

265156 2 Fe je ze ti egyen sú lyi tar ta lék –369,7

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

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

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

3 Do lo gi  kiadások 80,0

218672 3 Köz gyûj te mé nyek

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

3 Do lo gi  kiadások 100,0

016357 6 Egyéb kul tu rá lis in téz mé nyek

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 250,0

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 28,4

3 Do lo gi  kiadások 118,0

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés

1 In téz mé nyi be ru há zás 3,6

226901 7 Egyéb ok ta tá si in téz mé nyek

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 190,0

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 60,0

3 Do lo gi  kiadások 170,0

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

1 Be ru há zás

4 Kul tu rá lis be ru há zás

197623 1 Mú ze um i re konst ruk ci ók

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés

4 Köz pon ti be ru há zás 350,0

252056 5 Örök ség vé del mi fej lesz té sek

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés

4 Köz pon ti be ru há zás 88,0

7 Egyéb fel ada tok tá mo ga tá sa

4 Nem ze ti sé gi, ki sebb sé gi és in teg rá ci ós prog ra mok

271423 3 Nem ze ti sé gi, ki sebb sé gi és in teg rá ci ós prog ra mok tá mo -
ga tá sa

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 10,0

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

5 Egyéb mû kö dé si cé lú tá mo ga tá sok,
 kiadások 11,8

10 Ala pít vá nyok, köz ala pít vá nyok tá mo ga tá sa

2 Kul tu rá lis ala pít vá nyok, köz ala pít vá nyok tá mo ga tá sa

271445 2 Egyéb kul tu rá lis ala pít vá nyok, köz ala pít vá nyok tá mo ga tá -
sa

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

5 Egyéb mû kö dé si cé lú tá mo ga tá sok,
 kiadások 120,0

11 Nem zet kö zi kul tu rá lis és ok ta tá si kap cso la tok prog ram jai

255912 10 Kul tu rá lis és ok ta tá si szak dip lo má ci ai fel ada tok

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 100,0

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 32,0

3 Do lo gi  kiadások 49,0
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15 Köz hasz nú tár sa sá gok tá mo ga tá sa

270256 7 Ok ta tá si köz hasz nú tár sa sá gok ál tal el lá tott fel ada tok támoga tása

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

5 Egyéb mû kö dé si cé lú tá mo ga tá sok,
 kiadások 150,0

270267 8 Kul tu rá lis köz hasz nú tár sa sá gok ál tal el lá tott 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,
 kiadások 400,3

32 Köz kul tú ra, kul tu rá lis vi dék fej lesz tés

271478 7 Köz kul tú ra, kul tu rá lis vi dék fej lesz tés tá mo ga tá sa

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 50,0

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 16,0

3 Do lo gi  kiadások 29,0

34 Mû vé sze ti te vé keny sé gek

271489 4 Mû vé sze ti te vé keny sé gek tá mo ga tá sa

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 100,0

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 32,0

3 Do lo gi  kiadások 102,0

35 Ci vil és non pro fit szer ve ze tek tá mo ga tá sa

271490 5 Kul tu rá lis tár sa dal mi szer ve ze tek, szö vet sé gek, tes tü le tek, egye -
sü le tek, bi zott sá gok

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

5 Egyéb mû kö dé si cé lú tá mo ga tá sok,
 kiadások 74,0

50 Fe je ze ti tar ta lék

269634 1 Fe je ze ti ál ta lá nos tar ta lék 25,0

269645 2 Fe je ze ti egyen sú lyi tar ta lék –2 742,3

XXI. Egész ség ügyi Mi nisz té rium

2972 4 Gyó gyí tó-meg elõ zõ el lá tás or szá gos szak in té ze tei

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

3 Do lo gi  kiadások 812,0

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 egyen sú lyi tar ta lék –812,0

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

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

271523 60 Szo ci ál po li ti kai tár sa dal mi szer ve ze tek 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,
 kiadások 47,0

36 Fe je ze ti tar ta lék

265289 2  Fe je ze ti egyen sú lyi tar ta lék –47,0

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
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X. Mi nisz ter el nök ség

1 Mi nisz ter el nö ki Hi va tal

000505 1 Mi nisz ter el nö ki Hi va tal igaz ga tá sa 217,3
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001766 3 Köz igaz ga tá si és Elekt ro ni kus Köz szol gál ta tá sok Köz pon ti Hi va tal 500,0

235006 5 Szer ve zett Bû nö zés El le ni Ko or di ná ci ós Köz pont 6,0

004855 8 ECOSTAT Kor mány za ti Gaz da ság- és Tár sa da lom stra té gi ai Ku ta tó In té zet 236,0

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

2 Cél elõ irány za tok

243690 5 Kor mány és MTA kö zöt ti ku ta tá si meg ál la po dá sok ki adá sai 69,0

025463 14 Kor mány za ti in for ma ti kai rend sze rek alap szol gál ta tá sa i nak biz -
to sí tá sa 550,0

6 Fe je ze ti tar ta lék

010025 1 Fe je ze ti ál ta lá nos tar ta lék 74,0

264989 2  Fe je ze ti egyen sú lyi tar ta lék –1 652,3

11 Pol gá ri Nem zet biz ton sá gi Szol gá la tok

000648 1 Nem zet biz ton sá gi Hi va tal 59,9

019370 3 Nem zet biz ton sá gi Szak szol gá lat 141,0

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

263934 3 Fe je ze ti egyen sú lyi tar ta lék –200,9

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

015558 5 Köz igaz ga tá si hi va ta lok 600,0

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

1 Cél elõ irány za tok

257734 2 Te rü le ti ter ve zé si, prog ra mo zá si és vá ros po li ti kai cél elõ irány zat 20,5

2 Or szá gos je len tõ sé gû te rü let fej lesz té si prog ra mok

032047 1 Ba la ton in teg rált fej lesz té si tér ség 11,5

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

258312 4 De cent ra li zált te rü let fej lesz té si prog ra mok 247,0

4 Te rü let fej lesz té si in téz mény rend sze ri fel ada tok

251367 4 Egyéb te rü let fej lesz té si in téz mé nyek mû kö dé si ki adá sai 21,0

26 Sport te vé keny ség tá mo ga tá sa

276390 24 Ki emelt stra té gi ai cé lok meg va ló sí tá sa 200,0

31 Fe je ze ti tar ta lék

269712 1 Fe je ze ti egyen sú lyi tar ta lék –1 100,0

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

256401 7 Ár fo lyam koc ká zat és egyéb, EU ál tal ne m té rí tett  kiadások 4 800,0

14 Fe je ze ti tar ta lék

265045 2  Fe je ze ti egyen sú lyi tar ta lék –4 800,0

XIII. Hon vé del mi Mi nisz té rium

1 Hon vé del mi  Mi nisz té rium

198279 2 HM hi va ta lai 2 884,5

2 Ma gyar Hon véd ség

206895 1 Hon véd Ve zér kar köz vet len szer ve ze tei 1 707,5

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

2 Ága za ti cél elõ irány za tok

39 Fe je ze ti tar ta lék

265078 2 Fe je ze ti egyen sú lyi tar ta lék –4 592,0

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

003737 5 Bün te tés-vég re haj tás 500,0

001580 7 Rend õr ség 700,0

001656 8 Ha tár õr ség 800,0

001755 10 Be ván dor lá si és Ál lam pol gár sá gi Hi va tal 100,0

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

9 Fe je ze ti tar ta lék

265089 2  Fe je ze ti egyen sú lyi tar ta lék –2 100,0

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

229166 3 Vál lal ko zá si cél elõ irány za tok

3  Kis- és kö zép vál lal ko zói cél elõ irány zat 1 850,0

265112 40 Fe je ze ti tar ta lék

2  Fe je ze ti egyen sú lyi tar ta lék –1 850,0

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

006585 1             Kör nye zet vé del mi és Víz ügyi Mi nisz té rium Igaz ga tá sa 130,0

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

1 Be ru há zás

7 Víz kár el há rí tás

249501 5 Vá sár he lyi terv to vább fej lesz té se 490,0

10 Fe je ze ti tar ta lék

265123 2 Fe je ze ti egyen sú lyi tar ta lék –620,0

XVIII. Kül ügy mi nisz té ri um

1 Kül ügy mi nisz té ri um
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TÁMOGATÁSOK A mó do sí tás
jog cí me

Mó do sí tás
(+/–)
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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

004107 1 Kül ügy mi nisz té ri um köz pon ti igaz ga tá sa 297,7

004118 2 Kül kép vi se le tek igaz ga tá sa 38,0

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

6 Nem zet kö zi tag dí jak és euró pai uni ós be fi ze té sek

004174 1 Nem zet kö zi tag dí jak 34,0

50 Fe je ze ti tar ta lék

265156 2 Fe je ze ti egyen sú lyi tar ta lék –369,7

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

005214 1 Ok ta tá si és Kul tu rá lis Mi nisz té rium Igaz ga tá sa 80,0

218672 3 Köz gyûj te mé nyek 100,0

016357 6 Egyéb kul tu rá lis in téz mé nyek 400,0

226901 7 Egyéb ok ta tá si in téz mé nyek 420,0

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

1 Be ru há zás

4 Kul tu rá lis be ru há zás

197623 1 Mú ze um i re konst ruk ci ók 350,0

252056 5 Örök ség vé del mi fej lesz té sek 88,0

7 Egyéb fel ada tok tá mo ga tá sa

4 Nem ze ti sé gi, ki sebb sé gi és in teg rá ci ós prog ra mok

271423 3 Nem ze ti sé gi, ki sebb sé gi és in teg rá ci ós prog ra mok tá mo -
ga tá sa 25,0

10 Ala pít vá nyok, köz ala pít vá nyok tá mo ga tá sa

2 Kul tu rá lis ala pít vá nyok, köz ala pít vá nyok tá mo ga tá sa

271445 2 Egyéb kul tu rá lis ala pít vá nyok, köz ala pít vá nyok támoga -
tása 120,0

11 Nem zet kö zi kul tu rá lis és ok ta tá si kap cso la tok prog ram jai

255912 10 Kul tu rá lis és ok ta tá si szak dip lo má ci ai fel ada tok 181,0

15 Köz hasz nú tár sa sá gok tá mo ga tá sa

270256 7 Ok ta tá si köz hasz nú tár sa sá gok ál tal el lá tott fel ada tok támoga tása 150,0

270267 8 Kul tu rá lis köz hasz nú tár sa sá gok ál tal el lá tott fel ada tok tá mo ga tá -
sa 400,3

32 Köz kul tú ra, kul tu rá lis vi dék fej lesz tés

271478 7 Köz kul tú ra, kul tu rá lis vi dék fej lesz tés tá mo ga tá sa 95,0

34 Mû vé sze ti te vé keny sé gek

271489 4 Mû vé sze ti te vé keny sé gek tá mo ga tá sa 234,0

35 Ci vil és nonpro fit szer ve ze tek tá mo ga tá sa

271490 5 Kul tu rá lis tár sa dal mi szer ve ze tek, szö vet sé gek, tes tü le tek, egye -
sü le tek, bi zott sá gok 74,0

50 Fe je ze ti tar ta lék

269634 1 Fe je ze ti ál ta lá nos tar ta lék 25,0

269645 2 Fe je ze ti egyen sú lyi tar ta lék –2 742,3

XXI. Egész ség ügyi Mi nisz té rium

2972 4 Gyó gyí tó-meg elõ zõ el lá tás or szá gos szak in té ze tei 812,0

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 egyen sú lyi tar ta lék –812,0

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

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

271523 60 Szo ci ál po li ti kai tár sa dal mi szer ve ze tek tá mo ga tá sa 47,0

36 Fe je ze ti tar ta lék

265289 2  Fe je ze ti egyen sú lyi tar ta lék –47,0

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

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

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

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

Az adat lap 5 pél dány ban töl ten dõ ki A tá mo ga tás folyósítása/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 20 886,2 20 886,2

* 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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3. szá mú mel lék let a 2083/2007. (V. 15.) Korm. ha tá ro zat hoz

XIV. Igaz ság ügyi és Ren dé sze ti Mi nisz té rium
X. Mi nisz ter el nök ség

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELÕIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA*
a Kor mány ha tás kö ré ben

Költ ség ve té si év: 2007.

Mil lió fo rint ban, egy ti ze des sel
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Jog-
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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

11 Pol gá ri Nem zet biz ton sá gi Szol gá la tok

000648 1 Nem zet biz ton sá gi Hi va tal

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 28,5

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 9,1

3 Do lo gi ki adá sok 10,1

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés

1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 5,8

019370 3 Nem zet biz ton sá gi Szak szol gá lat

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 20,4

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 6,5

3 Do lo gi ki adá sok 1,8

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

001580 7 Rend õr ség

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 1 374,1

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 439,7

3 Do lo gi ki adá sok 229,8

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés

1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 11,5

X. Mi nisz ter el nök ség

20 Tar ta lé kok

271734 3 Köz pon ti egyen sú lyi tar ta lék –2 137,3

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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Ki emelt elõ irány zat ne ve

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

X. Mi nisz ter el nök ség

11 Pol gá ri Nem zet biz ton sá gi Szol gá la tok

000648 1 Nem zet biz ton sá gi Hi va tal 53,5

019370 3 Nem zet biz ton sá gi Szak szol gá lat 28,7

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

001580 7 Rend õr ség 2 055,1

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

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

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

Az elõ irány zat-mó do sí tás ér vé nyes sé ge: a) a költ ség ve té si év ben egy sze ri jel le gû
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Az adat lap 5 pél dány ban töl ten dõ ki A tá mo ga tás folyósítása/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 2 137,3 2 137,3

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

A Mi nisz ter el nök ha tá ro za tai

A Miniszterelnök

21/2007. (V. 15.) ME

határozata

a Magyar Köztársaság Kormánya és a Horvát
Köztársaság Kormánya között az V/B összeurópai

közlekedési folyosó Letenye és Gorièan közötti
autópálya határhídjának építésérõl a Mura folyón

2004. december 16-án, Budapesten aláírt Egyezmény
módosításáról  szóló Egyezmény szövegének végleges

megállapítására adott felhatalmazásról

A nem zet kö zi szer zõ dé sek kel kap cso la tos el já rás ról
 szóló 2005. évi L. tör vény 5.  §-ának (2) be kez dé se sze rin ti
ha tás kö röm ben el jár va, a gaz da sá gi és köz le ke dé si mi nisz -
ter és a kül ügy mi nisz ter elõ ter jesz té se alap ján

1. fel ha tal ma zom a gaz da sá gi és köz le ke dé si mi nisz tert 
va gy az ál ta la ki je lölt sze mélyt a Ma gyar Köz tár sa ság
Kor mány a és a Hor vát Köz tár sa ság Kor mány a kö zött az
V/B össz eu ró pai köz le ke dé si fo lyo só Le te nye és Go ri è an
kö zöt ti au tó pá lya ha tár híd já nak épí té sé rõl a Mu ra fo lyón
2004. de cem ber 16-án, Bu da pes ten alá írt Egyez mény mó -
do sí tá sá ról  szóló Egyez mény (a továb biak ban: Egyez -
mény) be mu ta tott szö ve gé nek – a jó vá ha gyás fenn tar tá sá -
val tör té nõ – vég le ges megál la pí tá sá ra;

2. fel hí vom 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;

3. fel hí vom a gaz da sá gi és köz le ke dé si mi nisz tert,
hogy az Egyez mény ki hir de té sé rõl  szóló kor mány ren de let
ter ve ze tét az Egyez mény vég le ges szö ve gé nek meg ál la pí -
tá sát köve tõen ha la dék ta la nul ter jessze a Kor mány elé.

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

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

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

deletek, irányelvek, határozatok.

Az EU Hivatalos Lapjában történõ közzétételt követõen
az évfolyam és a kötet számára, valamint a megjelenés
dátumára hivatkozással, cím szerint, 2004. május 1-jétõl
folyamatosan tájékoztatást adunk a hivatalos lap L kiadá-
saiban megjelenõ jogi aktusokról a Magyar Közlöny mel-
lékleteként megjelenõ Hivatalos Értesítõben.
A lap elõfizetésben megrendelhetõ a Magyar Hivatalos
Közlönykiadó 1085 Budapest, Somogyi Béla u. 6.
címén, levélcím: 1394 Budapest 62., Pf. 357; faxszám:
318-6668.
2007. évi éves elõfizetési díja: 15 372 Ft áfával.
A HIVATALOS ÉRTESÍTÕ egyes számai megvásá-
rolhatók a Budapest VII., Rákóczi út 30. (bejárat
a Dohány u. és Nyár u. sarkán) szám alatti Közlöny
Centrumban (tel.: 321-5971, fax: 321-5275, e-mail:
kozlonycentrum@mhk.hu), illetve megrendelhetõ a kiadó
ügyfélszolgálatán (fax: 318-6668, 338-4746, e-mail:
kozlonybolt@mhk.hu) vagy a www.mhk.hu/kozlonybolt
internetcímen.

M E G R E N D E L Õ L A P

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

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

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

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

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

2007. évi elõfizetési díj fél évre 7 686 Ft áfával

egy évre 15 372 Ft áfával

Számlát kérek a befizetéshez.

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

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

............................................................................
cégszerû aláírás
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Szerkeszti a Miniszterelnöki Hivatal, a Szerkesztõbizottság közremûködésével.
A szerkesztésért felelõs: Gilyán György, a Miniszterelnöki Hivatal államtitkára. Budapest V., Kossuth tér 1–3.
Kiadja a Magyar Hivatalos Közlönykiadó. Felelõs kiadó: dr. Kodela László elnök-vezérigazgató.
Budapest VIII., Somogyi Béla u. 6., www.mhk.hu. Telefon: 266-9290.

Elõfizetésben megrendelhetõ a Magyar Hivatalos Közlönykiadónál,
Budapest VIII., Somogyi Béla u. 6., 1394 Budapest 62. Pf. 357, vagy faxon 318-6668.
Elõfizetésben terjeszti a Magyar Hivatalos Közlönykiadó a FÁMA Rt. közremûködésével. Telefon/fax: 266-6567.
Információ: tel.: 317-9999, 266-9290/245, 357 mellék.
Példányonként megvásárolható a Budapest VII., Rákóczi út 30. (bejárat a Dohány u. és Nyár u. sarkán) szám alatti Közlöny
Centrumban (tel.: 321-5971, fax: 321-5275, e-mail: kozlonycentrum@mhk.hu), illetve megrendelhetõ a kiadó ügyfélszolgálatán
(fax: 318-6668, 338-4746, e-mail: kozlonybolt@mhk.hu) vagy a www.mhk.hu/kozlonybolt internetcímen.
2007. évi éves elõfizetési díj: 22 932 Ft áfával. Egy példány ára: 420 Ft áfával.
A kiadó az elõfizetési díj évközbeni változtatásának jogát fenntartja.

HU ISSN 1217—3533

07.1666 – Nyomja a Magyar Hivatalos Közlönykiadó Lajosmizsei Nyomdája. Felelõs vezetõ: Burján Norbert igazgató.

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

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

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

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

Cégközlöny CD

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

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

Közbeszerzési Értesítõ

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

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

(Áraink az áfát nem tartalmazzák.)

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

10 munkahelyes hálózati változat 160 000 Ft

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

100 munkahelyes hálózati változat 590 000 Ft

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

(Áraink az áfát nem tartalmazzák.)

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

10 munkahelyes hálózati változat 160 000 Ft

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

100 munkahelyes hálózati változat 590 000 Ft

Egyszeri belépési díj: 7000 Ft.

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


