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 I. rész HATÁROZATOK

A Kor mány ha tá ro za tai

A Kormány

2132/2007. (VII. 17.) Korm.

határozata

a Miniszterelnöki Hivatalban, a minisztériumokban,
az igazgatási és az igazgatás jellegû tevékenységet

ellátó központi költségvetési szerveknél
foglalkoztatottak létszámáról  szóló

2117/2006. (VI. 30.) Korm. határozat módosításáról

1. A Mi nisz ter el nö ki Hi va tal ban, a mi nisz té ri u mok ban, 
az igaz ga tá si és az igaz ga tás jel le gû te vé keny sé get el lá tó
köz pon ti költ ség ve té si szer vek nél fog lal koz ta tot tak lét -
szá má ról  szóló 2117/2006. (VI. 30.) Korm. ha tá ro zat
1. szá mú mel lék le té ben a Mi nisz ter el nö ki Hi va tal meg ne -
ve zést kö ve tõ „686” szö veg rész he lyé be a „691” szö veg,
az Igaz ság ügyi és Ren dé sze ti Mi nisz té ri um meg ne ve zést
kö ve tõ „462” szö veg rész he lyé be a „457” szö veg lép.

2. A Kor mány fel hív ja a kor mány za ti igaz ga tás össze -
han go lá sá ért fe le lõs tár ca nél kü li mi nisz tert, va la mint
az igaz ság ügyi és ren dé sze ti mi nisz tert, hogy az 1. pont -
ban fog lal tak kal kap cso lat ban szük sé ges in téz ke dé se ket
te gyék meg.

3. Ez a ha tá ro zat a köz zé té te lét kö ve tõ na pon lép
 hatályba és a köz zé té te lét kö ve tõ hó nap elsõ nap ján a ha tá -
lyát vesz ti.

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

A Kormány

2133/2007. (VII. 17.) Korm.

határozata

a 2007. évi központi költségvetés általános
tartalékának felhasználásáról

A Kor mány

1. az ál lam ház tar tás ról  szóló 1992. évi XXXVIII. tör -
vény (a továb biak ban Áht.) 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 – a mel lék let sze rint –
3500,0 mil lió fo rint át cso por to sí tá sát;

Fe le lõs: pénz ügy mi nisz ter
egész ség ügyi mi nisz ter

Ha tár idõ: azon nal

2. az át cso por to sí tott 3500,0 mil lió fo rint ra az Áht.
26.  §-ának (4) be kez dé se alap ján az Egész ség ügyi Mi nisz -
té ri um, il let ve a fel ügye le te alá tar to zó in téz mé nyek va -
gyon ke ze lé sé ben levõ in gat la nok ér té ke sí té sé bõl szár ma -
zó be vé tel bõl tör té nõ vissza pót lá si kö te le zett sé get ír elõ.

Fe le lõs: egész ség ügyi mi nisz ter
pénz ügy mi nisz ter

Ha tár idõ: a tel jes vissza pót lás össze gé ig fo lya ma tos

Gyur csány Fe renc s. k.,

mi nisz ter el nök

246 HATÁROZATOK TÁRA 2007/35. szám



Mel lék let a 2133/2007. (VII. 17.) Korm. ha tá ro zat hoz

X. Mi nisz ter el nök ség
XXI. Egész ség ügyi Mi nisz té ri um
              Fe je zet szá ma, 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

XXI. Egész ség ügyi Mi nisz té ri um

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

263978 2 Egész ség ügyi el lá tá si és fej lesz té si fel ada tok

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés

1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 3500,0

X. Mi nisz ter el nök ség

20 Tar ta lé kok

001414 1 Költ ség ve tés ál ta lá nos tar ta lé ka –3500,0

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

Ál lam-
ház tar tá si

egye di
azo no sí tó

Fe je zet-
szám

Cím-
szám

Al-
cím-
szám

Jog-
cím-

csop.-
szám

Jog-
cím-
szám

Elõ-
ir.-
cso-
port-
szám

Ki-
emelt
elõ-
ir.-

szám

Fe je-
zet-
név

Cím-
név

Al-
cím-
név

Jog-
cím-

csop.-
név

Jog-
cím-
név

Elõ-
ir.-

csop.-
név

BEVÉTELEK
A mó do sí tás

jog cí me

Mó do sí tás
(+/–)

A mó do-
sít ás

kö vet-
ke zõ
év re

át hú zó dó
ha tá sa

A mó do-
sít ást

el ren de lõ
jog-

sza bály/
ha tá-
ro zat
szá ma

Ki emelt elõ irány zat ne ve

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

Ál lam-
ház tar tá si

egye di
azo no sí tó

Fe je zet-
szám

Cím-
szám

Al-
cím-
szám

Jog-
cím-

csop.-
szám

Jog-
cím-
szám

Elõ-
ir.-
cso-
port-
szám

Ki-
emelt
elõ-
ir.-

szám

Fe je-
zet-
név

Cím-
név

Al-
cím-
név

Jog-
cím-

csop.-
név

Jog-
cím-
név

Elõ-
ir.-

csop.-
név

TÁMOGATÁSOK
A mó do sí tás

jog cí me

Mó do sí tás
(+/–)

A mó do-
sít ás

kö vet-
ke zõ
év re

át hú zó dó
ha tá sa

A mó do-
sít ást

el ren de lõ
jog-

sza bály/
ha tá-
ro zat
szá ma

Ki emelt elõ irány zat ne ve

XXI. Egész ség ügyi Mi nisz té ri um

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

263978 2 Egész ség ügyi el lá tá si és fej lesz té si fel ada tok 3500,0

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

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

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

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

Az adat lap 5 pél dány ban töl ten dõ ki
Az elõ irány za tok felhasználása/zá ro lá sa

(mó do sí tás +/–)
Össze sen

I.
ne gyed év

II.
ne gyed év

III.
ne gyed év

IV.
ne gyed év

Fe je zet 1 pél dány   

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

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

Pénz ügy mi nisz té ri um 2 pél dány   egyéb: azon nal 3500,0

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

2134/2007. (VII. 17.) Korm.

határozata

a villamosenergia-ipari társaságok privatizációjával
kapcsolatosan felmerült ágazati humánpolitikai
kérdések tárgyában, 1995. július 4-én megkötött

Megállapodás 2.1. pontjának végrehajtásáról,
valamint a privatizációt követõ liberalizáció és az

EU csatlakozási folyamat  miatt várhatóan keletkezõ
humánpolitikai problémák kezelésérõl  szóló

1998. május 8-án aláírt és többször módosított
Megállapodás további módosításáról

A Kor mány

1. meg tár gyal ta és el fo gad ta a vil la mos ener gia-ipa ri
tár sa sá gok pri va ti zá ci ó já val kap cso la to san fel me rült ága -
za ti hu mán po li ti kai kér dé sek tár gyá ban, 1995. jú li us 4-én
meg kö tött Meg ál la po dás 2.1. pont já nak vég re haj tá sá ról,
va la mint a pri va ti zá ci ót kö ve tõ li be ra li zá ció és az EU csat -
la ko zá si fo lya mat  miatt vár ha tó an ke let ke zõ hu mán po li ti -
kai prob lé mák ke ze lé sé rõl  szóló 1998. má jus 8-án alá írt és
több ször mó do sí tott Meg ál la po dás 420,1 mil lió fo rint tal
tör té nõ ki egé szí té sét, va la mint a mel lék let sze rin ti mó do sí -
tá sát,

2. egy ide jû leg el ren de li a Meg ál la po dás mó do sí tás
egy sé ges szer ke zet be fog lalt szö ve gé nek a Ma gyar Köz -
löny ben tör té nõ köz zé té te lét,

3. fel ha tal maz za a pénz ügy mi nisz tert, va la mint a szo -
ci á lis és mun ka ügyi mi nisz tert a mó do sí tott Meg ál la po dás
alá írá sá ra,

4. tu do má sul ve szi, hogy a fe lek le zárt nak te kin tik a
Meg ál la po dás ban rész le te zett jog cí mek sze rin ti igé nyek
ki elé gí té sét.

Ha tár idõ: azon nal
Fe le lõs: pénz ügy mi nisz ter

szo ci á lis és mun ka ügyi mi nisz ter

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

Melléklet
a 2134/2007. (VII. 17.) Korm. határozathoz

I. A vil la mos ener gia-ipa ri tár sa sá gok pri va ti zá ci ó já val
kap cso la to san fel me rült ága za ti hu mán po li ti kai kér dé sek
tár gyá ban, 1995. jú li us 4-én meg kö tött Meg ál la po dás
2.1. pont já nak vég re haj tá sá ról, va la mint a pri va ti zá ci ót
kö ve tõ li be ra li zá ció és az EU csat la ko zá si fo lya mat  miatt
vár ha tó an ke let ke zõ hu mán po li ti kai prob lé mák ke ze lé sé -
rõl  szóló 1998. má jus 8-án alá írt és több ször mó do sí tott
Meg ál la po dás (a továb biak ban: Meg ál la po dás) I. pont ja

(3) be kez dé sé nek má so dik mon da ta he lyé be a kö vet ke zõ
szö veg lép:

„A Meg ál la po dás ban fog lal tak fi nan szí ro zá sá ra szol -
gáló ke ret mér té ke 10 295,1 mil lió Ft”

II. A Meg ál la po dás II. 3. pont já ban a „9 875,0 mil lió Ft”
szö veg rész he lyé be a „10 295,1 mil lió Ft” szö veg rész lép.

III. A Meg ál la po dás II. 4. pont já ban a „9 875,0 mil lió Ft”
szö veg rész he lyé be a „10 295,1 mil lió Ft” szö veg rész lép.

IV. A Meg ál la po dás II. 21. pont já nak szö ve ge az aláb -
bi ra mó do sul:

„A Pénz ügy mi nisz té ri um irá nyí tá sá val mû kö dõ tár ca -
kö zi bi zott ság ban dön té si jog gal a Pénz ügy mi nisz té ri um,
a Szo ci á lis és Mun ka ügyi Mi nisz té ri um, a Gaz da sá gi és
Köz le ke dé si Mi nisz té ri um, va la mint az Ok ta tá si Minisz -
térium és az ÁPV Zrt. 2-2 fõ vel vesz részt.”

V. A Meg ál la po dás ki egé szül az aláb bi 22. pont tal:
„22. A fe lek ki nyil vá nít ják, hogy a 19. cso mag ki fi ze té -

sé vel le zárt nak te kin tik az igé nyek ki elé gí té sét.”

VI. A Meg ál la po dás mó do sí tá sá nak ér vény be lé pé sé -
hez a meg ál la po dó fe lek elõ ze tes alá írá sa szük sé ges.

A Kormány

2135/2007. (VII. 17.) Korm.

határozata

a minisztériumok és a Miniszterelnöki Hivatal
bérkeretének teljesítményelvet támogató

módosításáról

A tel je sít mény ala pú és tel je sít mé nyösz tön zõ bér rend -
szer ki ala kí tá sá nak elõ se gí té se, va la mint a mi nisz té ri u mi
bér szin tek egy sé ge sí té se cél já ból a Kor mány

1. a Ma gyar Köz tár sa ság 2007. évi költ ség ve té sé rõl
 szóló CXXVII. tör vény 51.  §-ának (2) be kez dés ben ka pott
fel ha tal ma zá sa alap ján a mel lék let sze rin ti átcsoportosí -
tásokat ren de li el;

Fe le lõs: pénz ügy mi nisz ter
érin tett mi nisz te rek

Ha tár idõ: azon nal

2. fel hív ja a mi nisz te re ket, hogy a tel je sít mény ér té ke -
lé si és ju tal ma zá si rend szer hez (TÉR) kap cso ló dó át la gos
szin tû ju ta lom ki fi ze té se cél já ból az 1. pont ban fog lalt át -
cso por to sí tás után ki ala ku ló sze mé lyi jut ta tá si elõ irány za -
ton  belül gon dos kod ja nak bel sõ át cso por to sí tás sal, vagy
az át cso por to sí tott for rás ból az ele mi költ ség ve tés ben sze -
rep lõ nem rend sze res sze mé lyi jut ta tás nor ma tív ju ta lom
elõ irány za tá nak az aláb bi összeg gel va ló meg nö ve lé sé rõl:
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Ada tok: mil lió fo rint ban

Ele mi költ ség ve tés –
ter ve zett nor ma tív

ju ta lom

Mo dell szá mí tás –
kö ze pes TÉR-hez
szük sé ges for rás

Át cso por to sí tan dó
for rás

Mi nisz ter el nö ki Hi va tal 242,5 343,4 100,9

Ön kor mány za ti és Te rü let fej lesz té si Mi nisz té ri um 183,3 272,8 89,5

Föld mû ve lés ügyi és Vi dék fej lesz té si Mi nisz té ri um 160,1 251,4 91,3

Hon vé del mi Mi nisz té ri um 475,8 311,3 0

Igaz ság ügyi és Ren dé sze ti Mi nisz té ri um 76,3 261,2 184,9

Gaz da sá gi és Köz le ke dé si Mi nisz té ri um 259,1 324,5 65,5

Kör nye zet vé del mi és Víz ügyi Mi nisz té ri um 163,3 231,8 68,6

Kül ügy mi nisz té ri um 232,8 400,4 167,6

Ok ta tá si és Kul tu rá lis Mi nisz té ri um 200,0 303,4 103,4

Egész ség ügyi Mi nisz té ri um 73,8 142,2 68,4

Pénz ügy mi nisz té ri um 174,9 303,6 128,8

Szo ci á lis és Mun ka ügyi Mi nisz té ri um 166,5 305,8 139,3

Fe le lõs: érin tett mi nisz te rek
Ha tár idõ: azon nal

3. el ren de li, hogy az 1. pont sze rin ti át cso por to sí tás alap ján ka pott elõ irány za tot a ked vez mé nye zett szer vek nek
a TÉR-rend szer ke re té ben fi ze ten dõ ju tal ma zá si cél ra kell fel hasz nál ni a 2. pont ban fog lal tak figye lembe véte lével;

4. fel ha tal maz za az érin tett mi nisz te re ket, hogy az aláb bi sze mé lyi jut ta tá si elõ irány za tok já ru lék kal nö velt – éves
szin tû – össze gei ere jé ig egy sze ri vagy tar tós sze mé lyi ki fi ze tés re a jog sza bá lyi ke re tek kö zött kö te le zett sé get vállal -
janak:

mil lió fo rint ban

Meg ne ve zés Sze mé lyi jut ta tás

Mi nisz ter el nö ki Hi va tal 67,0

Föld mû ve lés ügyi és Vi dék fej lesz té si Mi nisz té ri um 71,2

Kör nye zet vé del mi és Víz ügyi Mi nisz té ri um 43,1

Kül ügy mi nisz té ri um 58,1

Egész ség ügyi Mi nisz té ri um 111,4

Pénz ügy mi nisz té ri um 209,6

Szo ci á lis és Mun ka ügyi Mi nisz té ri um 72,4

Össze sen: 632,8

Gyur csány Fe renc s. k.,
mi nisz ter el nök
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Mel lék let a 2135/2007. (VII. 17.) Kor m. 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

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 –2,9

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

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

001535 1 Ön kor mány za ti és Te rü let fej lesz té si Mi nisz té ri um

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

1 Sze mé lyi jut ta tá sok –70,7

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok –22,6

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

004240 1 Föld mû ve lés ügyi és Vi dék fej lesz té si 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 –25,1

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok –8,0

XIII. Hon vé del mi Mi nisz té ri um

1 Hon vé del mi Mi nisz té ri um

002587 1 Hon vé del mi Mi nisz té ri um igaz ga tá sa

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

1 Sze mé lyi jut ta tá sok –79,2

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok –25,3

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

003704 1 Igaz ság ügyi és Ren dé sze ti Mi nisz té ri um igaz ga tá sa

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

1 Sze mé lyi jut ta tá sok –39,7

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok –12,7

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

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

006343 1 Gaz da sá gi és Köz le ke dé si Mi nisz té ri um 

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

1 Sze mé lyi jut ta tá sok –138,2

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok –44,2

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

006585 1 Kör nye zet vé del mi és Víz ügyi Mi nisz té ri um igaz ga tá sa

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

1 Sze mé lyi jut ta tá sok –17,5

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

XVIII. 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 –14,7

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok –4,7

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

1 Ok ta tá si és Kul tu rá lis Mi nisz té ri um igaz ga tá sa

005214 1 Ok ta tá si és Kul tu rá lis Mi nisz té ri um igaz ga tá sa

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

1 Sze mé lyi jut ta tá sok –58,8

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok –18,8

XXI. Egész ség ügyi Mi nisz té ri um

1 Egész ség ügyi Mi nisz té ri um igaz ga tá sa

002949 1 EüM Köz pon ti Igaz ga tás

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 116,8

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 37,4

XXII. Pénz ügy mi nisz té ri um

1 Pénz ügy mi nisz té ri um igaz ga tá sa

004767 1 Pénz ügy mi nisz té ri um igaz ga tá sa

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 129,5

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 41,4
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XXVI. Szo ci á lis és Mun ka ügyi Mi nisz té ri um

240789 1 Szo ci á lis és Mun ka ügyi Mi nisz té ri um igaz ga tá sa

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 200,5

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 64,2

Az elõ irány zat-mó do sí tás ér vé nyes sé ge: b) a kö vet ke zõ évi költ ség ve tés be be épü lõ
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Az elõ irány zat-mó do sí tás ér vé nyes sé ge: b) a kö vet ke zõ évi költ ség ve tés be be épü lõ
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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 tás –3,8

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

001535 1 Ön kor mány za ti és Te rü let fej lesz té si Mi nisz té ri um –93,3

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

004240 1 Föld mû ve lés ügyi és Vi dék fej lesz té si Mi nisz té ri um köz pon ti igaz ga tá sa –33,1

XIII. Hon vé del mi Mi nisz té ri um

1 Hon vé del mi Mi nisz té ri um

002587 1 Hon vé del mi Mi nisz té ri um igaz ga tá sa –104,5

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

003704 1 Igaz ság ügyi és Ren dé sze ti Mi nisz té ri um igaz ga tá sa –52,4

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

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

006343 1 Gaz da sá gi és Köz le ke dé si Mi nisz té ri um –182,4

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

006585 1 Kör nye zet vé del mi és Víz ügyi Mi nisz té ri um igaz ga tá sa –23,1

XVIII. Kül ügy mi nisz té ri um

004107 1 Kül ügy mi nisz té ri um köz pon ti igaz ga tá sa –19,4

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

1 Ok ta tá si és Kul tu rá lis Mi nisz té ri um igaz ga tá sa

005214 1 Ok ta tá si és Kul tu rá lis Mi nisz té ri um igaz ga tá sa –77,6

XXI. Egész ség ügyi Mi nisz té ri um

1 Egész ség ügyi Mi nisz té ri um igaz ga tá sa

002949 1 EüM Köz pon ti Igaz ga tás 154,2

XXII. Pénz ügy mi nisz té ri um

1 Pénz ügy mi nisz té ri um igaz ga tá sa

004767 1 Pénz ügy mi nisz té ri um igaz ga tá sa 170,9

XXVI. Szo ci á lis és Mun ka ügyi Mi nisz té ri um

240789 1 Szo ci á lis és Mun ka ügyi Mi nisz té ri um igaz ga tá sa 264,7

Az elõ irány zat-mó do sí tás ér vé nyes sé ge: b) a kö vet ke zõ évi költ ség ve tés be be épü lõ

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: b) a kö vet ke zõ évi költ ség ve tés be be épü lõ

Az adat lap 5 pél dány ban töl ten dõ ki
A tá mo ga tás fo lyó sí tá sa/zá ro lá sa

(mó do sí tás +/–)
Össze sen

I.
ne gyed év

II.
ne gyed év

III.
ne gyed év

IV.
ne gyed év

Fe je zet 1 pél dány   

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

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

Pénz ügy mi nisz té ri um 2 pél dány   egyéb: azon nal 589,8

* 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.

2007/35. szám HATÁROZATOK TÁRA 251



A Kormány

2136/2007. (VII. 17.) Korm.

határozata

az egészségbiztosítási rendszer átalakításának
idõszerû feladatairól

1. A ko a lí ci ós kor mány pár tok ál tal meg kö tött meg ál la -
po dás ban fog lal tak ra fi gye lem mel a Kor mány ka bi net
 számára elõ kell ké szí te ni az egész ség biz to sí tá si rend szer
át ala kí tá sá nak rész le tes kon cep ci ó ját.

Fe le lõs: egész ség ügyi mi nisz ter
pénz ügy mi nisz ter
igaz ság ügyi és ren dé sze ti mi nisz ter
kor mány za ti igaz ga tás össze han go lá sá ért
 fe le lõs tár ca nél kü li mi nisz ter

Ha tár idõ: 2007. jú li us 24.

2. A Kor mány fel hív ja az érin tett mi nisz te re ket, hogy
az egész ség biz to sí tá si rend szer át ala kí tá sá nak a ko a lí ci ós
meg ál la po dás ban fog lalt alap kon cep ci ó já ra fi gye lem mel
elõ ze tesen te kint sék át a fel adat kö rük be tar to zó jog sza bá -
lyo kat, és az 1. pont sze rin ti rész le tes kon cep ció alap ján
 tájékoztassák az egész ség ügyi mi nisz tert a tör vények
 tekintetében azok ja va solt mó do sí tá sá ról.

Ha tár idõ: 2007. au gusz tus 17. a jog sza bá lyok át te-
 kin té sé re és a mó do sí tá si ja vas la tok
 meg té te lé re

3. Az egész ség biz to sí tá si rend szer át ala kí tá sá nak gör -
dü lé keny le bo nyo lí tá sa, az ez zel össze füg gõ ál lam igaz ga -
tá si fel ada tok el lá tá sa ér de ké ben a köz tiszt vi se lõk jog ál lá -
sá ról  szóló 1992. évi XXIII. tör vény 78/A.  §-a sze rin ti
össz kor mány za ti pro jek tet kell in dí ta ni.

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

A Kormány

2137/2007. (VII. 17.) Korm.

határozata

az úthasználattal arányos elektronikus
díjfizetési rendszer magyarországi bevezetésének

megvalósításáról

Az ará nyo sabb fel hasz ná lói te her vi se lés meg va ló sí tá sa, 
az EU vo nat ko zó irány el ve i nek tör té nõ meg fe le lés és
a gyors for gal mi út há ló zat fi nan szí ro zá sá nak korszerûsí -
tése ér de ké ben a Kor mány a meg tett út tal ará nyos, elekt ro -

ni kus út díj fi ze té si rend szer (ED) Ma gyar or szá gon tör té nõ
be ve ze té sét ha tá roz za el.

1. A Kor mány egyet ért az zal, hogy a meg tett út tal ará -
nyos, elekt ro ni kus út díj fi ze té si rend szer (ED)

a) a 3,5 ton na meg en ge dett össz tö me get meg ha la dó
gép jár mû vek és jár mû sze rel vé nyek (az ún. J2, J3 és J4 ka -
te gó ri á jú jár mû vek) kö ré ben ke rül jön be ve ze tés re az au tó -
pá lyá kon, au tó uta kon és az or szá gos fõ utak egyes ele -
mein;

Fe le lõs: gaz da sá gi és köz le ke dé si mi nisz ter
Ha tár idõ: 2009. ja nu ár 1.

b) meg va ló sí tá sa a ma gán tõ ke for rá sa i nak be vo ná sá val 
tör tén jen. A köz re mû kö dõ ma gán be fek te tõt köz be szer zé si 
el já rás ke re té ben kell ki vá lasz ta ni oly mó don, hogy a ha zai 
köz uta kon hasz nál ha tó elekt ro ni kus út díj sze dõ rend -
szerekrõl  szóló 47/2007. (IV. 17.) GKM ren de let ben
(2004/52/EK irány elv) meg ha tá ro zott ke re te ken be lül, de
az ott fel so rolt tech ni kai meg ol dá sok kö zül egyi ket sem
pre fe rál va ír ják ki a pá lyá za tot, va la mint hogy a szolgál -
tató ki vá lasz tá sá nak fõbb kri té ri u mai a fi ze ten dõ szol gál -
ta tói díj mér té ke, a ren del ke zés re ál lás mér té ke, a be ve ze -
tés vár ha tó idõ pont ja és az aján lott rend szer sza ka szos
 bõvíthetõségének költ sé gei le gye nek;

Fe le lõs: gaz da sá gi és köz le ke dé si mi nisz ter
Ha tár idõ: a köz be szer zé si el já rás meg in dí tá sá ra:

 2007. au gusz tus 28.

c) az el len õr zé sé hez kap cso ló dó el len õr zé si-be haj tá si
fel ada tok hoz a köz re mû kö dõ be fek te tõt köz be szer zé si
 eljárás ke re té ben kell ki vá lasz ta ni. A meg va ló sí tás so rán
biz to sí ta ni kell, hogy az el len õr zé si-be haj tá si és a díj fi ze -
té si rend szer össz hang ban le gyen.

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

Ha tár idõ: a köz be szer zé si el já rás meg in dí tá sá ra:
 2007. au gusz tus 28.

2. A Kor mány az 1. a)–c) pon tok ban fog lal tak ra fi gye -
lem mel fel hív ja a gaz da sá gi és köz le ke dé si mi nisz tert,
hogy

a) a pro jekt meg va ló sí tá sát ha la dék ta la nul kezd je meg,
a pro jekt elõ ké szí té sé vel és meg va ló sí tá sá val össze füg gõ
ope ra tív és ad mi niszt ra tív te en dõ ket – az ál ta la ki ne ve zett
meg bí zott irá nyí tá sa mel lett – a Köz le ke dés fej lesz té si
 Koordinációs Köz pont út ján lás sa el;

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

b) ha tal maz za fel a Köz le ke dés fej lesz té si Koordiná -
ciós Köz pon tot a meg tett út tal ará nyos elekt ro ni kus díj -
fizetési rend szer, va la mint az el len õr zé si rend szer meg -
valósítására vo nat ko zó szer zõ dés meg kö té sét meg elõ zõ
köz be szer zé si el já rá sok ki írá sá ra és le foly ta tá sá ra. A köz -
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be szer zé si el já rás ba a Pénz ügy mi nisz té ri um és a Köz pon ti
Szol gál ta tá si Fõ igaz ga tó ság kép vi se lõ jét be kell von ni;

Fe le lõs: gaz da sá gi és köz le ke dé si mi nisz ter
Ha tár idõ: a köz be szer zé si el já rás meg in dí tá sá ra:

 2007. au gusz tus 28.

c) a szer zõ dés kö tés elõtt a szer zõ dés ter ve ze te ket a PPP
Tár ca kö zi Bi zott ság gal vé le mé nyez tes se, a köz be szer zé si
el já rás aján lat té te li sza ka szá ban, az aján la ti kö tött ség be -
áll ta elõtt a szer zõ dé ses konst ruk ci ót a Kor mány nak jó vá -
ha gyás cél já ból mu tas sa be;

Fe le lõs: gaz da sá gi és köz le ke dé si mi nisz ter
Ha tár idõ: fo lya ma tos

d) az Or szág gyû lés dön té sé tõl füg gõ ha tály ba lé pés sel
kös se meg a szer zõ dé se ket, és a díj fi ze té si rend szer re
 vonatkozó szer zõ dést jó vá ha gyás cél já ból az Or szág gyû -
lés ré szé re mu tas sa be;

Fe le lõs: gaz da sá gi és köz le ke dé si mi nisz ter
Ha tár idõ: a szer zõ dés kö tés re: 2008. ja nu ár 31.

az Or szág gyû lés ré szé re tör té nõ be mu ta tá sá ra:
 2008. feb ru ár 28.

e) az 1. a) pont meg va ló sí tá sa ér de ké ben kez de mé -
nyez ze a köz úti köz le ke dés rõl  szóló 1988. évi I. tör vény
mó do sí tá sát;

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

Ha tár idõ: 2007. szep tem ber 26.

f) a pénz ügy mi nisz ter egyet ér té sé vel dol goz za ki az út -
hasz ná lat tal ará nyos elekt ro ni kus díj fi ze té si rend szer díj -
po li ti kai stra té gi á ját, amely so rán figye lembe ve szi a díj -
sze dés ha tá sát a köz út há ló zat fej lesz té sé nek Eu ró pai
 Uniós for rás ból tör té nõ fi nan szí ro zá sá ra, és azt a Kor -
mány, va la mint az Or szág gyû lés ré szé re tá jé koz ta tás cél -
já ból mu tas sa be;

Fe le lõs: gaz da sá gi és köz le ke dé si mi nisz ter
pénz ügy mi nisz ter
fej lesz tés po li ti kai kor mány biz tos

Ha tár idõ: 2008. ja nu ár 31.

g) az út hasz ná lat tal ará nyos elekt ro ni kus díj fi ze té si
rend szer be ve ze té sé vel kap cso la tos in téz ke dé sek so rán a
költ ség ve té si és Eu ró pai Uni ós for rá sok fel hasz ná lá sa és
el len õr zé se te kin te té ben az át lát ha tó ság kö ve tel mé nyét
 lehetõ leg na gyobb mér ték ben ér vé nye sít se, en nek tel je sí -
té sé re:

ga) az út hasz ná lat tal ará nyos elekt ro ni kus díj fi ze té si
rend szer be ve ze té sé vel kap cso la tos in téz ke dé sek jogi,
szak mai és gaz da sá gi kont roll já ra hoz zon lét re Pro jekt
Mo ni tor ing Bi zott sá got (a továb biak ban: Bi zott ság),

gb) a Bi zott ság ban való rész vé tel re kér je fel az Ál la mi
Szám ve võ szé ket, a Ma gyar Út ügyi Tár sa sá got, az In for -
ma ti kai Vál lal ko zá sok Szö vet sé gét, va la mint a Hi va ta los
Köz be szer zé si Ta nács adók Or szá gos Szö vet sé gét,

gc) a Bi zott ság fo ko zott fel ügye le té re le he tõ sé get kell
adni, a Bi zott ság je len té sét a szer zõ dés ter ve ze tek c) pont
sze rin ti, a PPP Tár ca kö zi Bi zott ság ré szé re tör té nõ be mu -
ta tá sá hoz mel lé kel ni kell.

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

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

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

A Kormány

2138/2007. (VII. 17.) Korm.

határozata

a NATO iraki Kiképzõ Missziójában történõ
magyar katonai részvételrõl  szóló

1091/2006. (IX. 28.) Korm. határozat módosításáról

1. A NATO ira ki Ki kép zõ Misszi ó já ban tör té nõ to váb -
bi ma gyar ka to nai rész vé tel rõl  szóló 1091/2006. (IX. 28.)
Korm. ha tá ro zat 1. pont ja he lyé be a kö vet ke zõ szö veg lép:

(A Kor mány ...)
„1. hoz zá já rul ah hoz, hogy a Ma gyar Hon véd ség ál lo -

má nyá ból ön ként je lent ke zés alap ján ki vá lasz tott 20 fõ
(egyé ni be osz tást be töl tõ törzs tisz tek, ki kép zõk, va la mint
ki kép zés ter ve zõk, ta nács adók, össze kö tõk és tech ni kai
 koordinációs tisz tek) – vál tá si idõ szak ban leg fel jebb
30 fõ – a NATO ira ki Ki kép zõ Misszi ó já nak (a továb biak -
ban: Misszió) ke re té ben a mû ve let be fe je zé sé ig ki kép zé si,
ki kép zés-ter ve zõi, ta nács adói, össze kö tõi és az ezek kel
kap cso la tos sze mé lyes biz ton ság ér de ké ben vég re haj tan -
dó fel ada to kat lás son el. A rész vé tel ide jé be a ha za te le pü -
lés idõ tar ta ma nem szá mít be;”

2. Ez a ha tá ro zat a köz zé té te lét kö ve tõ 5. na pon lép ha -
tály ba.

Gyur csány Fe renc s. k.,
mi nisz ter el nök
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A Mi nisz ter el nök ha tá ro za tai

A Miniszterelnök

29/2007. (VII. 17.) ME

határozata

a Reagáló Haderõk Hadmûveleti Parancsnoksága
(RFOC), Ulm, személyi állományának biztosításáról,
finanszírozásáról és támogatásáról  szóló többoldalú
Megállapodás létrehozására adott felhatalmazásról

A nem zet kö zi szer zõ dé sek kel kap cso la tos el já rás ról
 szóló 2005. évi L. tör vény 5.  §-ának (1) be kez dé se sze rin ti
ha tás kö röm ben el jár va, a hon vé del mi mi nisz ter és a kül -
ügy mi nisz ter elõ ter jesz tése alap ján

1. egyet ér tek a Re a gá ló Had erõk Had mû ve le ti Pa rancs -
nok sá ga (RFOC), Ulm, sze mé lyi ál lo má nyá nak biz to sí tá -
sá ról, fi nan szí ro zá sá ról és tá mo ga tá sá ról  szóló több ol da lú
Meg ál la po dás (a továb biak ban: Meg ál la po dás) lét re ho zá -
sá val;

2. fel ha tal ma zom a hon vé del mi mi nisz tert, hogy – az
érin tett mi nisz te rek kel egyet ér tés ben – a tár gya lá so kon
részt vevõ sze mé lye ket ki je löl je;

3. fel ha tal ma zom a hon vé del mi mi nisz tert vagy az ál ta -
la ki je lölt sze mélyt, hogy a tár gya lá sok ered mé nye ként
elõ ál ló szö veg ter ve ze tet kéz je gyé vel lás sa el;

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

5. fel hí vom a hon vé del mi mi nisz tert és a külügy -
minisztert, hogy a Meg ál la po dás lét re ho zá sát köve tõen a
Meg ál la po dás vég le ges szö ve gé nek meg ál la pí tá sá ra való
fel ha tal ma zás ról  szóló ha tá ro zat ter ve ze tét ha la dék ta la nul
ter jesszék a Kor mány elé.

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

A Miniszterelnök

30/2007. (VII. 17.) ME

határozata

a Magyar Köztársaság Kormánya és a Szlovák
Köztársaság Kormánya között az államhatáron

átvezetõ turistaútvonalakon turisztikai céllal történõ
államhatár-átlépésrõl  szóló, Budapesten,

2006. május 10-én aláírt Megállapodás módosításáról
 szóló Megállapodás létrehozására adott

felhatalmazásról

A nem zet kö zi szer zõ dé sek kel kap cso la tos el já rás ról
 szóló 2005. évi L. tör vény 5.  §-ának (1) be kez dé se sze rin ti
ha tás kö röm ben el jár va, az igaz ság ügyi és ren dé sze ti mi -
nisz ter, va la mint a kül ügy mi nisz ter elõ ter jesz tése alap ján

1. egyet ér tek a Ma gyar Köz tár sa ság Kor má nya és a
Szlo vák Köz tár sa ság Kor má nya kö zött az ál lam ha tá ron
átve zetõ tu ris ta út vo na la kon tu risz ti kai cél lal tör té nõ
 államhatár-átlépésrõl  szóló, Bu da pes ten, 2006. má jus
10-én  aláírt Meg ál la po dás mó do sí tá sá ról  szóló Meg ál la -
po dás (a továb biak ban: Meg ál la po dás) lét re ho zá sá val;

2. fel ha tal ma zom az igaz ság ügyi és ren dé sze ti mi nisz -
tert, hogy – az érin tett mi nisz te rek kel egyet ér tés ben –
a tár gya lá so kon részt ve võ sze mé lye ket ki je löl je;

3. fel ha tal ma zom az igaz ság ügyi és ren dé sze ti mi nisz -
tert vagy az ál ta la ki je lölt sze mélyt, hogy a tár gya lá sok
ered mé nye ként elõ ál ló szö veg ter ve ze tet kéz je gyé vel lás -
sa el;

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

5. fel hí vom az igaz ság ügyi és ren dé sze ti mi nisz tert, va -
la mint a kül ügy mi nisz tert, hogy a Meg ál la po dás lét re ho -
zá sát köve tõen a Meg ál la po dás vég le ges szö ve gé nek meg -
ál la pí tá sá ra való fel ha tal ma zás ról  szóló ha tá ro zat ter ve ze -
tét ha la dék ta la nul ter jesszék a Kor mány elé.

Gyur csány Fe renc s. k.,
mi nisz ter el nök
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He lyes bí tés: A Ha tá ro za tok Tá ra 2007. évi 33. szá má ban köz zé tett 2128/2007. (VII. 3.) Kor m. ha tá ro zat
– mel lék le té ben sze rep lõ adat la po kon az elõ irány zat fel hasz ná lá sa az „egyéb azon na li” sor ból az „idõ ará nyos” sor ba ke rül;
– a mel lék le tét ké pe zõ, a X. Mi nisz ter el nök ség fe je zet hez tar to zó adat lap he lye sen:

X. Mi nisz ter el nök ség
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.

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 7 1 4 9 0 0 0 9

X. Mi nisz ter el nök ség

1  Mi nisz ter el nö ki Hi va tal

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

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 105 495

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 33 758

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 6 560

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 2 099

X. Mi nisz ter el nök ség

20 Tar ta lé kok

2 Cél tar ta lé kok

235149 1 Kü lön fé le sze mé lyi ki fi ze té sek –147 912

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

Ál lam-
ház tar tá si

egye di
azo no sí tó

Fe je zet-
szám

Cím-
szám

Al-
cím-
szám

Jog-
cím-

csop.-
szám

Jog-
cím-
szám

Elõ-
ir.-
cso-
port-
szám

Ki-
emelt
elõ-
ir.-

szám

Fe je-
zet-
név

Cím-
név

Al-
cím-
név

Jog-
cím-

csop.-
név

Jog-
cím-
név

Elõ-
ir.-

csop.-
név

BEVÉTELEK A mó do sí tás
jog cí me

Mó do sí tás
(+/–)

A mó do-
sít ás

kö vet-
ke zõ
év re

át hú zó dó
ha tá sa

A mó do-
sít ást

el ren de lõ
jog-

sza bály/
ha tá-
ro zat
szá ma

Ki emelt elõ irány zat ne ve

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

Ál lam-
ház tar tá si

egye di
azo no sí tó

Fe je zet-
szám

Cím-
szám

Al-
cím-
szám

Jog-
cím-

csop.-
szám

Jog-
cím-
szám

Elõ-
ir.-
cso-
port-
szám

Ki-
emelt
elõ-
ir.-

szám

Fe je-
zet-
név

Cím-
név

Al-
cím-
név

Jog-
cím-

csop.-
név

Jog-
cím-
név

Elõ-
ir.-

csop.-
név

TÁMOGATÁSOK A mó do sí tás
jog cí me

Mó do sí tás
(+/–)

A mó do-
sít ás

kö vet-
ke zõ
év re

át hú zó dó
ha tá sa

A mó do-
sít ást

el ren de lõ
jog-

sza bály/
ha tá-
ro zat
szá ma

Ki emelt elõ irány zat ne ve 7 1 4 9 0 0 0 9

X. Mi nisz ter el nök ség

1  Mi nisz ter el nö ki Hi va tal

000516 2 Köz pon ti Szol gál ta tá si Fõ igaz ga tó ság 139 253

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 8 659

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 147 912 73 956 73 956

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: 

* 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.

(Tech ni kai hi ba)
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ELÕFIZETÉSI FELHÍVÁS

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

A Határozatok Tára megrendelhetõ a Magyar Hivatalos Közlönykiadó címén (Budapest VIII., Somogyi Béla u. 6.;
postacím: 1394 Budapest 62, Pf. 357) vagy a 318-6668 faxszámán.
Éves elõfizetési díja 2007. évre: 22 932 Ft áfával.
Példányonként megvásárolható a Budapest VII., Rákóczi út 30. (bejárat a Dohány u. és Nyár u. sarkán) szám alatti
Közlöny Centrumban (tel.: 321-5971, fax: 321-5275, e-mail: kozlonycentrum@mhk.hu), illetve megrendelhetõ
a kiadó ügyfélszolgálatán (fax: 318-6668, 338-4746, e-mail: kozlonybolt@mhk.hu) vagy a www.mhk.hu/kozlonybolt
internetcímen.

MEGRENDELÕLAP
Megrendelem a

HATÁROZATOK TÁRA

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

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

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

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

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

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

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

fél évre: 11 466 Ft áfával.

Csekket kérek a befizetéshez

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

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

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

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

A Miniszterelnöki Hivatal, valamint az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium közös szer-
kesztésében havonta megjelenõ

ÖNKORMÁNYZATOK KÖZLÖNYE

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

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

Példányonként megvásárolható a Budapest VII., Rákóczi út 30. (bejárat a Dohány u. és Nyár u. sarkán)
szám alatti Közlöny Centrumban (tel.: 321-5971, fax: 321-5275, e-mail: kozlonycentrum@mhk.hu), illetve
megrendelhetõ a kiadó ügyfélszolgálatán (fax: 318-6668, 338-4746, e-mail: kozlonybolt@mhk.hu) vagy
a www.mhk.hu/kozlonybolt internetcímen.

MEGRENDELÕLAP

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

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

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

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

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

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

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

Keltezés: ………………………………………

……………………………………………
cégszerû aláírás
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ELÕFIZETÉSI FELHÍVÁS
Az

EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI KÖZLÖNY

– az egészségbiztosítási ágazat központi igazgatási szerve, az Országos Egészségbiztosítási Pénztár
hivatalos lapja – az elõfizetõi érdekeket szem elõtt tartva, kedvezõ áron kívánja az egészségügyi
ágazatban érdekeltek rendelkezésére bocsátani a jogszabályok szövegét, valamint a munkához szük-
séges aktuális OEP-közleményeket, -felhívásokat, -tájékoztatókat. Lapunk címzettjei elsõsorban: az alap-
elátásban részt vevõ háziorvosok; fekvõbeteg-ellátó és szakellátó intézmények; gyógyszert, gyógyászati
segédeszközt gyártók, illetve forgalmazók; gyógyfürdõk; oktatási intézmények; társadalombiztosítási kifi-
zetõhelyek, foglalkoztatók; könyvelõk; adótanácsadók stb.

Az Egészségbiztosítási Közlöny elõfizetésben megrendelhetõ a Magyar Hivatalos Közlönykiadó
(1085 Budapest, Somogyi Béla u. 6.) címén (postacím: 1394 Budapest 62. Pf. 357) vagy a 318-6668 fax-
számán.

2007. évi éves elõfizetési díj: 22 176 Ft áfával, féléves elõfizetés: 11 088 Ft áfával.

Példányonként megvásárolható a Budapest VII., Rákóczi út 30. (bejárat a Dohány u. és Nyár u. sarkán)
szám alatti Közlöny Centrumban (tel.: 321-5971, fax: 321-5275, e-mail: kozlonycentrum@mhk.hu), illetve
megrendelhetõ a kiadó ügyfélszolgálatán (fax: 318-6668, 338-4746, e-mail: kozlonybolt@mhk.hu) vagy
a www.mhk.hu/kozlonybolt internetcímen.

MEGRENDELÕLAP

Megrendeljük az Egészségbiztosítási Közlöny címû lapot ................. példányban.

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

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

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

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

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

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

Keltezés: ………………………………………

……………………………………………
cégszerû aláírás



2007/35. szám HATÁROZATOK TÁRA 259



260 HATÁROZATOK TÁRA 2007/35. szám

A Határozatok Tárát 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: 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.
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