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 I. rész HATÁROZATOK

A Kor mány ha tá ro za tai

A Kormány

2114/2007. (VI. 25.) Korm.

határozata

az Európa Tanács terrorizmus megelõzésérõl  szóló,
Varsóban, 2005. május 16-án kelt Egyezménye

szövegének végleges megállapítására adott
felhatalmazásról

A Kor mány

1. egyet ért az Euró pa Ta nács ter ro riz mus meg elõ zé sé -
rõl  szóló, Var só ban, 2005. má jus 16-án kelt Egyez mé nye
(a továb biak ban: Egyez mény) 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 az Egyez mény szö ve -
gé nek – a meg erõ sí tés fenn tar tá sá val tör té nõ – vég le ges
meg ál la pí tá sá ra, és ezzel egy ide jû leg arra, hogy az Egyez -
mény alá írá sa kor az aláb bi nyi lat ko za tot te gye: „Az
Egyez mény 5. Cikk elsõ be kez dé sé ben sze rep lõ ter ror cse -
lek mény el kö ve té sé re való fel hí vás te kin te té ben a Ma gyar
Köz tár sa ság a tény ál lás ban sze rep lõ ve szély fo gal ma alatt
nyil ván va ló és köz vet len ve szélyt ért”;

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.

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

2115/2007. (VI. 25.) Korm.

határozata

a Magyar Köztársaság Kormánya és az Üzbég
Köztársaság Kormánya között a kettõs adóztatás

elkerülésérõl és az adóztatás kijátszásának
megakadályozásáról a jövedelem- és a vagyonadók
területén tárgyú Egyezmény szövegének végleges

megállapításáról és kihirdetésérõl

A Kor mány

1. egyet ért a Ma gyar Köz tár sa ság Kor mány a és az
 Üzbég Köz tár sa ság Kor mány a kö zött a ket tõs adóz ta tás el -

ke rü lé sé rõl és az adóz ta tás ki ját szá sá nak meg aka dá lyo zá -
sá ról a jö ve de lem- és a va gyon adók te rü le tén tár gyú
Egyez mény (a továb biak ban: Egyez mény) be mu ta tott szö -
ve gé vel;

2. fel ha tal maz za a pénz ügy mi nisz tert vagy az ál ta la ki -
je lölt sze mélyt az Egyez mény be mu ta tott szö ve gé nek – a
meg erõ sí tés 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 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 annak az Or szág gyû lés -
hez tör té nõ be nyúj tá sát.

A tör vényjavaslat elõ adó já nak a pénz ügy mi nisz tert je -
lö li ki.

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

2116/2007. (VI. 25.) Korm.

határozata

egyes szociális szolgáltatások finanszírozásával
összefüggõ kormányzati intézkedésekrõl

A Kor mány egyes szo ciá lis szol gál ta tá sok fej lesz té sé -
vel, illetve dif fe ren ci ált nor ma tív ál lam i tá mo ga tá sá nak
be ve ze té sé vel össze füg gés ben az aláb bi ha tá ro za tot
 hozza:

1. Ki kell dol goz ni a szo ciá lis igaz ga tás ról és szo ciá lis
el lá tá sok ról  szóló 1993. évi III. tör vény sze rin ti ét kez te tés, 
házi se gít ség nyúj tás és idõs ott ho ni el lá tás ese té ben az el lá -
tá so kat igény be ve võk jö ve del mi hely ze te sze rint dif fe ren -
ci ált nor ma tív ál lam i hoz zá já ru lás rend sze rét. A rend szert
úgy kell ki ala kí ta ni, hogy azon el lá tott után, aki nek a csa -
lád já ban az egy fõre jutó havi jö ve de lem, illetve idõs ott ho -
ni el lá tás ese té ben az el lá tott havi jö ve del me

a) az öreg sé gi nyug díj min den ko ri leg ki sebb havi
össze gé nek 150%-át nem ha lad ja meg, ma ga sabb össze gû,

b) az öreg sé gi nyug díj min den ko ri leg ki sebb havi
össze gé nek 150%-át meg ha lad ja, az a) pont sze rin ti nor -
ma tív ál lam i hoz zá já ru lás nál ala cso nyabb össze gû,
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c) ét kez te tés ese té ben az öreg sé gi nyug díj min den ko ri
leg ki sebb össze gé nek 300%-át meg ha lad ja, a b) pont sze -
rin ti nor ma tív ál lam i hoz zá já ru lás nál ala cso nyabb össze gû

nor ma tív ál lam i hoz zá já ru lás il le ti meg a fenn tar tót.

Fe le lõs: pénz ügy mi nisz ter
szo ciá lis és mun ka ügyi mi nisz ter

Ha tár idõ: a 2008. évi költ ség ve té si tör vény elõ ké szí-
 té sé vel egy ide jû leg

2. A költ ség ve té si tör vényjavaslat a dif fe ren ci ált nor -
ma tív ál lam i hoz zá já ru lá sok faj la gos össze ge it il le tõ en
– az elõ ze tesen be csült el lá tot ti lét szá mok ra ala poz va –
irány szá mo kat ha tá roz meg. E faj la gos össze gek a he lyi
ön kor mány za ti tá mo ga tá so kat és hoz zá já ru lá so kat meg -
ala po zó mu ta tó szám-fel mé rés ered mé nyei alap ján vál toz -
nak. Év köz ben és az év végi el szá mo lás kor több let mu ta -
tó szám  miatt pót ló la gos ál lam i tá mo ga tást nem le het igé -
nyel ni.

Fe le lõs: pénz ügy mi nisz ter
szo ciá lis és mun ka ügyi mi nisz ter

Ha tár idõ: a 2008. évi költ ség ve té si tör vény elõ ké szí-
 té sé vel egy ide jû leg

3. Az ét kez te tés és a házi se gít ség nyúj tás fej lesz té se ér -
de ké ben a költ ség ve té si tör vényjavaslatban

a) a Szo ciá lis és Mun ka ügyi Mi nisz té rium fe je ze té ben
meg kell te rem te ni a költ ség ve té si le he tõ sé gét a szol gál ta -
tás-hi á nyos te le pü lé sek 2008. évi, pá lyá za ti úton tör té nõ
tá mo ga tá sá nak; a tá mo ga tá sok fej lesz té si ki adá sok ra,
valamint a 2008. év köz ben be lé põ el lá tá sok mû köd te té sé -
nek idõ ará nyos tá mo ga tá sá ra hasz nál ha tók fel,

b) a több cé lú kis tér sé gi tár su lá sok szo ciá lis alap szol -
gál ta tá si fel ada ta i nak tá mo ga tá sa kö ré ben a költ ség ve té si
tör vény ben biz to sí ta ni kell a házi se gít ség nyúj tás mel lett
az ét kez te tés sze re pel te té sét a tá mo ga tás ra jo go sí tó alap -
szol gál ta tá sok kö zött.

Fe le lõs: pénz ügy mi nisz ter
szo ciá lis és mun ka ügyi mi nisz ter

Ha tár idõ: a 2008. évi költ ség ve té si tör vény elõ ké szí-
 té sé vel egy ide jû leg

4. A 2. pont ban hi vat ko zott mu ta tó szám-fel mé rés ered -
mé nye is me re té ben az érin tett nor ma tív hoz zá já ru lá sok
kö zöt ti, valamint ezek és a pá lyá za tok ter ve zett össze gei
kö zöt ti át cso por to sí tás sal kell se gí te ni az el lá tot ti lét szá -
mok prog nosz ti zált nö ve lé sé nek meg va ló su lá sát.

Fe le lõs: pénz ügy mi nisz ter
szo ciá lis és mun ka ügyi mi nisz ter

Ha tár idõ: a 2008. évi költ ség ve té si tör vény elõ ké szí-
 té sé vel egy ide jû leg

5. A szo ciá lis szol gál ta tá sok el len õr zé si rend sze ré nek
fej lesz té sét 2008. évre a költ ség ve té si tör vényjavaslatban
for rá sok biz to sí tá sá val kell elõ se gí te ni.

Fe le lõs: pénz ügy mi nisz ter
szo ciá lis és mun ka ügyi mi nisz ter

Ha tár idõ: a 2008. évi költ ség ve té si tör vény elõ ké szí-
 té sé vel egy ide jû leg

6. A te rü le ti ki egyen lí tés és a szol gál ta tá si szín vo nal
biz to sí tá sa ér de ké ben a tá mo ga tó szol gál ta tás és a kö zös -
sé gi el lá tá sok mû kö dé si költ sé ge i hez 2009. év tõl pá lyá za ti 
úton biz to sí tott köz pon ti költ ség ve té si tá mo ga tás dön -
tés-elõ ké szí té si rend sze ré be az el lá tot ti cso por tok ér dek -
kép vi se le tét el lá tó tár sa dal mi szer ve ze te ket és a szak mai
szer ve ze te ket be kell von ni.

Fe le lõs: szo ciá lis és mun ka ügyi mi nisz ter
Ha tár idõ: 2009. év so rán

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

2117/2007. (VI. 25.) Korm.

határozata

a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak
2007. év után járó tizenharmadik havi illetménye

ez évi részletének finanszírozásáról

A Kor mány

1. a költ ség ve té si szer vek nél fog lal koz ta tot tak szá má ra 
a 2007. év után járó ti zen har ma dik havi il let mény egy ré -
szé nek jú li us–de cem ber hó na pok ban, hat havi rész let ben
fi ze ten dõ össze gé nek fe de ze té re – 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: KvTv.) 4.  §-ának (5) és (8) be kez -
dé sé ben fog lal tak alap ján – el ren de li a X. Mi nisz ter el nök -
ség fe je zet 20. Tar ta lé kok cím, 2. Cél tar ta lé kok al cím,
1. Kü lön fé le sze mé lyi ki fi ze té sek jog cím cso port ter hé re
– a mel lék let sze rint – 74,7 mil li árd fo rint átcsoportosí -
tását;

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. el ren de li, hogy a IX. He lyi ön kor mány za tok tá mo ga -
tá sai fe je zet 2. Köz pon to sí tott elõ irány za tok cím re át cso -
por to sí tott elõ irány zat a KvTv. 5. szá mú mel lék let ben sze -
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rep lõ 9. He lyi szer ve zé si in téz ke dé sek hez kap cso ló dó
több let ki adá sok tá mo ga tá sa jog cí men az 1. pont ban meg -
je lölt cél ra hasz nál ha tó fel;

Fe le lõs: ön kor mány za ti és te rü let fej lesz té si miniszter

Ha tár idõ: fo lya ma tos

3. fel hív ja az érin tett fe je ze tek fel ügye le tét el lá tó szer -
vek ve ze tõ it, hogy a tá mo ga tás igény lé sé rõl, to váb bá az
igény be vett tá mo ga tás sal össze füg gõ el szá mo lá si, elõ -

irány zat-vissza ren de zé si kö te le zett ség tel je sí té sé rõl a
költ ség ve té si szer vek nél fog lal koz ta tot tak 2007. év után
járó ti zen har ma dik havi il let mé nye ez évi rész le té nek
finan szírozásáról  szóló 145/2007. (VI. 25.) Korm. ren de -
le té ben fog lal tak sze rint in téz ked je nek.

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 2117/2007. (VI. 25.) Korm. ha tá ro zat hoz

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELÕIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA*

Költ ség ve té si év: 2007.

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-
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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

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-
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szám

Jog-
cím-
szám

Elõ-
ir.-
cso-
port-
szám

Ki-
emelt
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név

Cím-
név

Al-
cím-
név

Jog-
cím-

csop.-
név

Jog-
cím-
név

Elõ-
ir.-

csop.-
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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 7 1 4 9 0 0

I. Or szág gyû lés

000099 1 Or szág gyû lés Hi va ta la

000110 1 Or szág gyû lés hi va ta li szer vei 172 290

246345 2 Ál lam biz ton sá gi Szol gá la tok Tör té ne ti Le vél tá ra 17 515

264956 5 Köz be szer zé sek Ta ná csa

019161 1 Köz be szer zé sek Ta ná csa 26 265

II. Köz tár sa sá gi Elnök ség

000033 1 Köz tár sa sá gi El nö ki Hi va tal 16 361

III. Alkot mány bíró ság

000385 1 Alkot mány bíró ság Hi va ta la 35 937

IV. Or szág gyû lé si Biz to sok Hiva ta la

007218 1 Or szág gyû lé si Biz to sok Hi va ta la 36 469

V. Ál la mi Szám ve võ szék

000462 1 Ál la mi Szám ve võ szék Gaz dál ko dó Szer ve ze te 187 392

VI. Bí ró sá gok

209126 1 Bí ró sá gok 1 999 001

VIII. Ma gyar Köz tár sa ság Ügyész sé ge

026338 1 Ügyész sé gek 882 479

X. Mi nisz ter el nök ség

000495 1  Mi nisz ter el nö ki Hi va tal

000505 1 Mi nisz ter el nö ki Hi va tal igaz ga tás 161 754

000516 2 Köz pon ti Szol gál ta tá si Fõ igaz ga tó ság 116 854

018571 2  Kor mány za ti Sze mély ügyi, Szol gál ta tó és Köz igaz ga tá si Kép zé si Köz pont 6 587

001766 3 Köz igaz ga tá si és Elekt ro ni kus Köz szol gál ta tá sok Köz pon ti Hi va tal 94 519

235006 5 Szer ve zett Bû nö zés El le ni Ko or di ná ci ós Köz pont 3 095

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 6 914

000637 11 Pol gá ri Nem zet biz ton sá gi Szol gá la tok
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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 7 1 4 9 0 0

000648 1 Nem zet biz ton sá gi Hi va tal 232 439

000659 2 In for má ci ós Hi va tal 122 760

019370 3 Nem zet biz ton sá gi Szak szol gá lat 396 000

XI. Ön kor mány za ti és Te rü let fej lesz té si Minisz té ri um

001535 1 Ön kor mány za ti és Te rü let fej lesz té si Mi nisz té rium igaz ga tá sa 116 300

015558 5 Köz igaz ga tá si hi va ta lok 255 152

001711 7 Or szá gos Ka taszt ró fa vé del mi Fõ igaz ga tó ság 266 844

258612 11 Nem ze ti Után pót lás-ne ve lé si és Sport szol gál ta tó In té zet 62 817

XII. Föld mû ve lés ügyi és Vidék fej lesz té si Minisz té ri um

004240 1 Föld mû ve lés ügyi és Vi dék fej lesz té si Mi nisz té rium köz pon ti igaz ga tá sa 102 882

004262 2 Szak igaz ga tá si in téz mé nyek

004273 1 Me zõ gaz da sá gi Szak igaz ga tá si Hi va tal 708 099

241090 7 Nem ze ti Föld alap ke ze lõ Szer ve zet 27 209

004327 3 Föld hi va ta lok, Föld mé ré si és Táv ér zé ke lé si In té zet 478 710

004338 4 Ál la mi Mé nes gaz da ság 2 404

212087 5 Me zõ gaz da sá gi és Vi dék fej lesz té si Hi va tal 199 864

004349 6 Me zõ gaz da sá gi kö zép fo kú szak ok ta tás és szak ta nács adás in téz mé nyei 136 409

004404 7 Köz mû ve lõ dé si in téz mé nyek 13 513

004415 8 Ag rár ku ta tó in té ze tek 105 156

XIII. Hon vé del mi Minisz té ri um

015976 1 Hon vé del mi Mi nisz té rium

002587 1 Hon vé del mi Mi nisz té rium igaz ga tá sa 129 616

198279 2 HM hi va ta lai 226 344

198280 3 HM hát tér in téz mé nyei 47 610

198291 2 Ma gyar Hon véd ség

206895 1 Hon véd Ve zér kar köz vet len szer ve ze tei 870 148

206905 2 Ma gyar Hon véd ség Szá raz föl di csa pa tai 1 175 927

206916 3 Ma gyar Hon véd ség Re pü lõ és lég vé del mi csa pa tai 719 342

198301 3 Ka to nai Nem zet biz ton sá gi Szol gá la tok

002642 1 Ka to nai Fel de rí tõ Hi va tal 268 559

002631 2 Ka to nai Biz ton sá gi Hi va tal 91 042

198312 4 Zrí nyi Mik lós Nem zet vé del mi Egye tem 131 155

002686 5 Ka to nai Ügyész sé gek 33 734

002718 6 MH Egész ség ügyi in té ze tek 236 797

XIV. Igaz ság ügyi és Ren dé sze ti Minisz té ri um

003704 1 Igaz ság ügyi és Ren dé sze ti Mi nisz té rium igaz ga tá sa 101 616

019435 2 Rend vé del mi Szer vek Vé del mi Szol gá la ta 54 219

264045 3 Igaz ság ügyi Hi va tal 143 319

003726 4 Szak ér tõi In té ze tek 49 500

003737 5 Bün te tés-vég re haj tás 845 912

001018 6 Or szá gos Atom ener gia Hi va tal 23 877

001580 7 Rend õr ség 4 832 748

001656 8 Ha tár õr ség 1 146 547

001755 10 Be ván dor lá si és Ál lam pol gár sá gi Hi va tal 109 231

001799 11 Rend õr tisz ti Fõ is ko la 35 392

001843 12 Köz pon ti Kór ház és in téz mé nyei 93 258

228817 13 Köz pon ti Gaz da sá gi Fõ igaz ga tó ság 50 357

236630 15 Ok ta tá si Igaz ga tás 96 621

XV. Gaz da sá gi és Köz le ke dé si Minisz té ri um

014892 1 Gaz da sá gi és Köz le ke dé si Mi nisz té rium Igaz ga tá sa

006343 1 Gaz da sá gi és Köz le ke dé si Mi nisz té rium 125 723

270656 2 Gaz da sá gi és Köz le ke dé si Mi nisz té rium Ku ta tás Fej lesz té si Szer vei

251912 1 Nem ze ti Ku ta tá si és Tech no ló gi ai Hi va tal 16 838

247190 2 Ku ta tás-fej lesz té si Pá lyá za ti és Ku ta tás hasz no sí tá si Iro da 16 150

226055 3 Ma gyar Ke res ke del mi En ge dé lye zé si Hi va tal 90 589

006419 5 Bá nyá sza ti Utó ke ze lõ és Éj je li Sza na tó ri um 2 706

003825 7 Nem ze ti Hír köz lé si Ha tó ság 108 941

252134 8 Nem ze ti In for má ci ós Inf ra struk tú ra Fej lesz té si In té zet 8 488

275101 11 Ma gyar Bá nyá sza ti és Föld ta ni Hi va tal 65 904

015020 12 Ma gyar Ener gia Hi va tal 22 098

000989 13 Ma gyar Sza ba dal mi Hi va tal 50 622

275112 16 Nem ze ti Köz le ke dé si Ha tó ság 314 465

197382 18 Út gaz dál ko dá si és Ko or di ná ci ós Igaz ga tó ság 25 807

003869 19 MÁV Köz egész ség ügyi In té zet 1 947

003870 20 MÁV egész ség ügyi alap el lá tó in téz mé nyek 158 721

265334 22 Köz le ke dés biz ton sá gi Szer ve zet 9 785

265345 23 Ma gyar Vas úti Hi va tal 1 944

XVI. Kör nye zet vé del mi és Víz ügyi Minisz té ri um

006585 1 Kör nye zet vé del mi és Víz ügyi Mi nisz té rium igaz ga tá sa 105 381

275145 2 Kör nye zet vé del mi és Víz ügyi Mi nisz té rium Fej lesz té si Igaz ga tó ság 20 723

006606 3 Or szá gos Me te o ro ló gi ai Szol gá lat 37 368

271134 5 Nem ze ti park igaz ga tó sá gok 92 866

271112 6 Kör nye zet vé del mi, ter mé szet vé del mi és víz ügyi ha tó sá gi szer vek 218 540

271123 7 Kör nye zet vé del mi és víz ügyi igaz ga tó sá gok 359 433
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XVIII. Kül ügy mi nisz té ri um

241789 1 Kül ügy mi nisz té ri um

004107 1 Kül ügy mi nisz té ri um köz pon ti igaz ga tá sa 145 341

004118 2 Kül kép vi se le tek igaz ga tá sa 211 965

270856 4 Ma gyar Kül ügyi In té zet 3 041

XIX. EU Integ rá ció

247834 1 Nem ze ti Fej lesz té si Ügy nök ség 62 262

XX. Ok ta tá si és Kul tu rá lis Minisz té ri um

269612 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 126 923

227942 2 Egye te mek, fõ is ko lák 6 184 932

218672 3 Köz gyûj te mé nyek 325 725

218605 4 Mû vé sze ti in téz mé nyek 215 990

016357 6 Egyéb kul tu rá lis in téz mé nyek 161 509

226901 7 Egyéb ok ta tá si in téz mé nyek 86 728

XXI. Egész ség ügyi Minisz té ri um

247090 1 Egész ség ügyi Mi nisz té rium igaz ga tá sa

002949 1 EüM Köz pon ti Igaz ga tás 35 454

247101 2 EüM En ge dé lye zé si és Köz igaz ga tá si Hi va tal 3 361

267167 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 484 481

247045 2 Ma gyar Élel mi szer-biz ton sá gi Hi va tal 2 611

017233 3 Szak- és to vább kép zõ in téz mé nyek, könyv tá rak, do ku men tá ci ós köz pon tok,
ku ta tó in té ze tek

28 516

002972 4 Gyó gyí tó-meg elõ zõ el lá tás or szá gos szak in té ze tei 709 327

002994 5 Or szá gos Men tõ szol gá lat 443 907

233507 7 Or szá gos Vér el lá tó Szol gá lat 155 562

275701 8 Egész ség biz to sí tá si Fel ügye let 9 797

XXII. Pénz ügy mi nisz té rium

270023 1 Pénz ügy mi nisz té rium igaz ga tá sa

004767 1 Pénz ügy mi nisz té rium igaz ga tá sa 110 925

270034 4 PM In for ma ti kai Szol gál ta tó Köz pont 56 900

004790 5 Adó- és Pénz ügyi El len õr zé si Hi va tal 1 809 924

004800 6 Vám- és Pénz ügy õr ség 905 804

004822 9 Kincs tá ri Va gyo ni Igaz ga tó ság

004833 1 Kincs tá ri Va gyo ni Igaz ga tó ság 44 248

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

237287 10 Ma gyar Ál lam kincs tár 447 777

223614 36 Kor mány za ti El len õr zé si Hi va tal

004888 1 Kor mány za ti El len õr zé si Hi va tal 26 917

XXVI. Szo ciá lis és Mun ka ügyi Minisz té ri um

240789 1 Szo ciá lis és Mun ka ügyi Mi nisz té rium igaz ga tá sa 152 540

013389 2 Fog lal koz ta tá si és Szo ciá lis Hi va tal 44 732

013400 3 Re gi o ná lis Mun ka ügyi Köz pon tok 541 428

004646 4 Or szá gos Mun ka biz ton sá gi és Mun ka ügyi Fõ fel ügye lõ ség 153 970

004624 5 Re gi o ná lis kép zõ köz pon tok 48 707

272723 6 Nem ze ti Szak kép zé si és Fel nõtt kép zé si In té zet 35 761

262290 7 Egyen lõ Bá nás mód Ha tó ság 3 581

258745 8 Szo ci ál po li ti kai és Mun ka ügyi In té zet 16 403

006453 11 Fo gyasz tó vé del mi Fõ fel ügye lõ ség 45 730

002983 12 Ál la mi szo ciá lis in té ze tek 42 999

003012 13 Gyer mek- és if jú ság vé de lem in té ze tei 81 836

272734 14 Or szá gos Or vos szak ér tõi In té zet 60 642

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 38 372

XXXI. Köz pon ti Sta tisz ti kai Hiva tal

007087 1 Köz pon ti Sta tisz ti kai Hi va tal 249 054

007119 4 KSH Könyv tár és Le vél tár 6 366

007120 5 KSH Né pes ség tu do má nyi Ku ta tó In té zet 3 372

XXXIII. Ma gyar Tudo má nyos Aka dé mia

006826 1 MTA Tit kár sá ga

006837 1 MTA Tit kár ság Igaz ga tá sa 32 092

011307 2 MTA Szé che nyi Iro dal mi és Mû vé sze ti Aka dé mia 397

006860 3 MTA Könyv tá ra 10 807

006871 4 MTA Ma te ma ti kai és ter mé szet tu do má nyi ku ta tó in té ze tek 270 752

015338 5 MTA Élet tu do má nyi ku ta tó in té ze tek 165 843

006882 6 MTA Tár sa da lom tu do má nyi ku ta tó in té ze tek 140 627

006893 7 MTA Te rü le ti aka dé mi ai köz pon tok 4 869

270345 8 MTA Aka dé mi ai lé te sít mé nyek fenn tar tá sa és üze mel te té se 9 843

270356 9 MTA Ku ta tás szer ve zé si és nem zet kö zi kap cso la tai 8 771

006925 10 MTA Tá mo ga tott Ku ta tó he lyek 68 614

006936 11 MTA Jó lé ti in téz mé nyek 8 109

032564 12 OTKA Iro da 6 527



2007/30. szám HATÁROZATOK TÁRA 209

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 7 1 4 9 0 0

LXXI. Nyug díj biz to sí tá si Ala p

233080 5 Nyug díj biz to sí tá si költ ség ve té si szer vek és köz pon ti ke ze lé sû elõ irány za tok

219404 1 Köz pon ti hi va ta li szerv 49 953

219415 2 Igaz ga tá si szer vek 433 522

LXXII. Egész ség biz to sí tá si Ala p

233101 5 Egész ség biz to sí tá si költ ség ve té si szer vek és köz pon ti ke ze lé sû elõ irány za tok

219217 1 Köz pon ti hi va ta li szerv 424 392

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 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 74 718 438

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

* 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

2118/2007. (VI. 25.) Korm.

határozata

a nem költségvetési szervként mûködõ, normatív
támogatásban részesülõ szociális szolgáltatóknál,

valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi
intézményekben foglalkoztatottak 2007. év után járó

tizenharmadik havi illetménye ez évi részletének
felmérésérõl

1. A Kor mány fel hív ja a szo ciá lis és mun ka ügyi mi -
nisz tert és a pénz ügy mi nisz tert, hogy a szo ciá lis igaz ga tás -
ról és el lá tás ról  szóló 1993. évi III. tör vény 94/L.  §-ának
(4) be kez dé se, valamint a gyer me kek vé del mé rõl és a
gyám ügyi igaz ga tás ról  szóló 1997. évi XXXI. tör vény
145.  §-ának (3) be kez dé se sze rin ti in téz mé nyi kör ben, az
ott sze rep lõ tör vényi kö te le zett ség alap ján érin tett mun ka -
vál la lók ra vo nat ko zó an ké szül jön fel mé rés ar ról, hogy a
2007. év után járó ti zen har ma dik havi il let mény ez évi
rész le té nek ki fi ze té se mi lyen költ ség ve té si tá mo ga tá si
igénnyel jár na.

Fe le lõs: szo ciá lis és mun ka ügyi mi nisz ter
pénz ügy mi nisz ter

Ha tár idõ: azon nal

2. Az 1. pont sze rin ti fel mé rés alap ján ké szül jön so ron
kí vül elõ ter jesz tés a Kor mány ré szé re a költ ség ve té si
támogatásról.

Fe le lõs: pénz ügy mi nisz ter
szo ciá lis és mun ka ügyi mi nisz ter

Ha tár idõ: 2007. jú li us 25.

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

2119/2007. (VI. 25.) Korm.

határozata

a Fõvárosi Önkormányzat útépítési és -fejlesztési
támogatásáról  szóló 2008/2006. (I. 26.) Korm.

határozat módosításáról

1. A Fõ vá ro si Ön kor mány zat út épí té si és -fej lesz té si
tá mo ga tá sá ról  szóló 2008/2006. (I. 26.) Korm. ha tá ro zat
mel lék le te he lyé be e ha tá ro zat mel lék le te lép.

2. 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



Melléklet
a 2119/2007. (VI. 25.) Korm. határozathoz

Sor -
szám

Út szám Meg ne ve zés
Hossz

(m)

1. 11 III. ke r. Szent end rei út 6229

2. M3 XV. ke r. M3 be ve ze tõ  szakasz
(Szent mi há lyi út–XIV. ke r. ha tár) 2333

3. 4 IX. ke r. Ül lõi út 4827

4. 5 XX. ke r. Hel sin ki út;
IX. ke r. So rok sá ri út 5385

5. 7 XXII. ke r. Ba la to ni út 
(Ke rü let ha tár–Bp. ha tár) 5337

6. 5101 XXI. ke r. II. Rá kó czi Fe renc út
(Vas Ge re ben u.–Bp. ha tár) 3791

A Kormány

2120/2007. (VI. 25.) Korm.

határozata

a külföldön létesítendõ oktatási-kulturális
szakdiplomata álláshelyekrõl

A Kor mány

1. az ál lam ház tar tás ról  szóló 1992. évi XXXVIII. tör -
vény 39.  § (1) be kez dé sé ben, valamint a köz tiszt vi se lõk
tar tós kül szol gá la tá ról  szóló 104/2003. (VII. 18.) Korm.
ren de let 7.  §-ában fog lal tak ra fi gye lem mel en ge dé lye zi,
hogy a kül ügy mi nisz ter a Magyar Köztársaság

pe kin gi nagy kö vet sé gén 2007. szep tem ber 1.
sang ha ji fõ kon zu lá tu sán 2007. szep tem ber 1.
tel-avi vi nagy kö vet sé gén 2007. no vem ber 1.
belg rá di nagy kö vet sé gén 2007. de cem ber 1.
zág rá bi nagy kö vet sé gén 2008. ja nu ár 1.

kez dõ nap pal az Ok ta tá si és Kul tu rá lis Mi nisz té rium szak -
mai irá nyí tá sá val össze sen 5 fõ ok ta tá si-kul tu rá lis szak -
dip lo ma ta stá tuszt lé te sít sen, és ezzel egy ide jû leg a Kül -
ügy mi nisz té ri um en ge dé lye zett lét szá ma 5 fõ vel nö ve ked -
jen, a Ba las si In té zet lét szá ma egy ide jû leg 5 fõ vel csök -
ken jen;

Fe le lõs: kül ügy mi nisz ter
ok ta tá si és kul tu rá lis miniszter

Ha tár idõ: 2007. jú li us 1.

2. egyet ért az zal, hogy a Kül ügy mi nisz té ri um költ ség -
ve té si fe je zet 2007. évi ki adá si és tá mo ga tá si elõ irány za ta
a Ma gyar Köz tár sa ság Pe king ben, Sang haj ban, Tel-Aviv -
ban, valamint Belg rád ban mû kö dõ kül kép vi se le te in szol -
gá la tot tel je sí tõ ok ta tá si-kul tu rá lis szak dip lo ma ták stá tu -
szá nak lé te sí té sé hez, és azok te vé keny sé gé hez szük sé ges
2007. évi idõ ará nyos pénz ügyi fe de zet tel, egy sze ri jel leg -
gel 72,695 mil lió fo rint tal, valamint a 2008-as év tõl tör té -
nõ fi nan szí ro zás ér de ké ben a zág rá bi szak dip lo ma ta stá -
tusz lé te sí té sé hez egy sze ri jel leg gel 8,086 mil lió fo rint tal,
az 5 szak dip lo ma ta stá tusz mû köd te té sé hez pe dig bá zis
jel leg gel 208,818 mil lió fo rint tal meg emel ked jen az Ok ta -
tá si és Kul tu rá lis Mi nisz té rium ál tal tör té nõ elõ irány zat át -
adá sa út ján;

Fe le lõs: ok ta tá si és kul tu rá lis mi nisz ter
kül ügy mi nisz ter

Ha tár idõ: 2007. au gusz tus 1.

3. egyet ért az zal, hogy a pe kin gi, sang ha ji, tel-avi vi,
belg rá di, valamint zág rá bi ok ta tá si-kul tu rá lis szak dip lo -
ma ták te vé keny sé gé nek ki adá sa it 2008. év tõl a Külügy -
minisztérium költségvetésében kell ter vez ni.

Fe le lõs: kül ügy mi nisz ter
Ha tár idõ: ér te lem sze rû en

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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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., www.mhk.hu. 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: 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.
2007. évi éves elõ fi ze té si díj: 22 932 Ft áfá val. Egy pél dány ára: 420 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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07.2092 – 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 igaz ga tó.


