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 I. rész HATÁROZATOK

A Kor mány ha tá ro za tai

A Kormány

2139/2007. (VII. 27.) Korm.

határozata

a nemzetközi terrorizmus elleni harc keretében
biztosított haditechnikai eszközök átadásáról

Az ENSZ Biz ton sá gi Ta ná csa és az Eu ró pai Unió Ta ná -
csa ha tá ro za ta i nak a nem zet kö zi ter ro riz mus el le ni harc
 támogatására fel hí vó ren del ke zé se i re, il let ve a NATO
köz re mû kö dé sé vel fo lyó, a nem zet kö zi ter ro riz mus el le ni
harc fel té te le i nek meg te rem té sét elõ se gí tõ szé les körû
nem zet kö zi együtt mû kö dés re, va la mint a Ma gyar Hon -
véd ség ren del ke zé sé re álló és át ad ha tó kész le te i re fi gye -
lem mel – az Ame ri kai Egye sült Ál la mok Kor má nyá nak
ké rel mé re – a Kor mány

1. az ál lam ház tar tás ról  szóló 1992. évi XXXVIII. tör -
vény 109/K.  §-ának (11) be kez dé sé ben fog lal tak alap ján
hoz zá já rul a mel lék let ben meg ha tá ro zott ha di tech ni kai
esz kö zök és azok tar to zé kai té rí tés men tes át adá sá hoz
– ma gyar hoz zá já ru lás ként – az Ame ri kai Egye sült Ál la -
mok Kor má nya ré szé re a ter ro riz mus el le nes nem zet kö zi
fel ada tok ke re té ben tör té nõ fel hasz ná lás ra;

Fe le lõs: hon vé del mi mi nisz ter
Ha tár idõ: azon nal

2. fel hív ja a hon vé del mi mi nisz tert, hogy a vég fel hasz -
ná lói iga zo lás be szer zé se ér de ké ben az Ame ri kai Egye sült
Ál la mok Vé del mi Mi nisz té ri u mát ke res se meg;

Fe le lõs: hon vé del mi mi nisz ter
Ha tár idõ: azon nal

3. fel hív ja a gaz da sá gi és köz le ke dé si mi nisz tert, hogy
az 1. pont sze rin ti esz kö zök ki vi te lé vel kap cso la tos en ge -
dé lyek so ron kí vü li ki adá sa ér de ké ben in téz ked jen;

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

4. fel hív ja a hon vé del mi mi nisz tert, hogy a 3. pont ban
meg ha tá ro zott en ge dé lyek ren del ke zés re ál lá sa ese tén az
1. pont ban meg ha tá ro zott ha di tech ni kai esz kö zö ket az
Ame ri kai Egye sült Ál la mok kép vi se lõ i nek adja át.

Fe le lõs: hon vé del mi mi nisz ter
Ha tár idõ: azon nal

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

Melléklet
a 2139/2007. (VII. 27.) Korm. határozathoz

KIMUTATÁS
az átadásra kerülõ anyagi készletekrõl

Fsz. Anya gi kész le tek meg ne ve zé se Me. Mennyi ség Meg jegy zés

1.
7,62 mm-es PKMSz
gép pus ka (tisz tí tó kész -
let tel)

db 200

ma gyar
gyár tá sú
esz kö zök

2.
7,62 mm-es 39M pán -
cél tö rõ-gyúj tó lö ve dé kû 
töl tény B–32

db 50 160

3.
7,62 mm-es 39M fény -
jel zõ lö ve dé kû töl tény
T–46

db 50 160

4. fegy ver lá da db 200

5. gya log sá gi lõ sze res  láda db 114

A Kormány

2140/2007. (VII. 27.) Korm.

határozata

a Bolgár Köztársaságnak és Romániának
az Európai Gazdasági Térségben való részvételérõl

 szóló Megállapodás szövegének végleges
megállapításáról és kihirdetésérõl

A Kor mány

1. egyet ért a Bol gár Köz tár sa ság nak és Ro má ni á nak
az Eu ró pai Gaz da sá gi Tér ség ben való rész vé te lé rõl  szóló
Meg ál la po dás és a zá ró ok mány (a továb biak ban: Meg ál la -
po dás) be mu ta tott szö ve gé vel;

2. fel ha tal maz za a kül ügy mi nisz tert vagy az ál ta la ki je -
lölt sze mélyt, hogy az Eu ró pai Unió Ta ná csá ban a Meg -
állapodás alá írá sá ról és ide ig le nes al kal ma zá sá ról  szóló
 tanácsi ha tá ro za tot fo gad ja el;

3. fel ha tal maz za a kül ügy mi nisz tert vagy az ál ta la ki je -
lölt sze mélyt a Meg ál la po dás 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;

4. fel hív ja a kül ügy mi nisz tert, hogy a Meg ál la po dás
szö ve gé nek vég le ges meg ál la pí tá sá hoz szük sé ges meg -
hatalmazási ok ira tot adja ki;

5. el fo gad ja a Meg ál la po dás ki hir de té sé rõl  szóló tör -
vénytervezetet, és el ren de li a Meg ál la po dás vég le ges szö -
ve gé nek meg ál la pí tá sát köve tõen an nak az Or szág gyû lés -
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hez tör té nõ be nyúj tá sát. A tör vényjavaslat elõ adó já nak
a Kor mány a kül ügy mi nisz tert je lö li ki.

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

A Kormány

2141/2007. (VII. 27.) Korm.

határozata

a lakossági EU tájékoztatási feladatokhoz kapcsolódó
éven túli kötelezettségvállalások engedélyezésérõl

A Kor mány az ál lam ház tar tás ról  szóló 1992. évi
XXXVIII. tör vény 12/A.  § (5) be kez dé se alap ján – a köz -
be szer zé si el já rá sok meg in dí tá sa ér de ké ben – en ge dé lye zi, 
hogy a Kül ügy mi nisz té ri um az EU vo nal Te le fo nos Tá jé -
koz ta tó Szol gá lat 2008. és 2009. évi mû köd te té se és
 promóciója ér de ké ben éven túli kö te le zett sé get vál lal jon.

Ha tár idõ: azon nal

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

A Kormány

2142/2007. (VII. 27.) Korm.

határozata

az Új Magyarország Fejlesztési Terv Környezet
és Energia Operatív Programja, Elektronikus

Közigazgatás Operatív Programja, az Államreform
Operatív Programja, Társadalmi Megújulás Operatív 

Programja, a Társadalmi Infrastruktúra Operatív
Programja, valamint a Regionális Operatív
Programok 2007–2008. évekre vonatkozó

Akcióterveinek jóváhagyásáról

A Kor mány

1. a ma gyar tár sa da lom és gaz da ság hosszú távú fej -
lesz té sé nek meg ala po zá sa, to váb bá az or szág elõtt meg -
nyí ló uni ós tá mo ga tá sok ered mé nyes és ha té kony fel hasz -
ná lá sa ér de ké ben jó vá hagy ja

a) a Kör nye zet és Ener gia Ope ra tív Prog ram,
b) az Elekt ro ni kus Köz igaz ga tás Ope ra tív Prog ram,
c) az Ál lam re form Ope ra tív Prog ram,
d) a Tár sa dal mi Meg úju lás Ope ra tív Prog ram,
e) a Tár sa dal mi Inf ra struk tú ra Ope ra tív Prog ram,
f) a Dél-al föl di Ope ra tív Prog ram, az Észak-al föl di

Ope ra tív Prog ram, a Dél-du nán tú li Ope ra tív Prog ram,

a Kö zép-du nán tú li Ope ra tív Prog ram, az Észak-magyar -
országi Ope ra tív Prog ram, a Nyu gat-du nán tú li Ope ra tív
Prog ram és a Kö zép-ma gyar or szá gi Ope ra tív Prog ram
2007–2008. évek re vo nat ko zó Ak ció ter vét;

2. egyet ért az zal, hogy az Irá nyí tó Ha tó ság a ha tá ro zat
1. szá mú mel lék le té ben fel so rolt ki emelt pro jek tek re
 vonatkozó tá mo ga tá si szer zõ dé se ket, a 2007–2013 prog -
ra mo zá si idõ szak ban az Eu ró pai Re gi o ná lis Fej lesz té si
Alap ból, az Eu ró pai Szo ci á lis Alap ból és a Ko hé zi ós
Alap ból szár ma zó tá mo ga tá sok fel hasz ná lá sá nak alap ve tõ 
sza bá lya i ról és fe le lõs in téz mé nye i rõl  szóló 255/2006.
(XII. 8.) Korm. ren de let sze rin ti ér té ke lést köve tõen, a ha -
tá ro zat hatályba lépésétõl szá mí tott 6 hó na pon be lül meg -
köt he ti;

Fe le lõs: fej lesz tés po li ti ká ért fe le lõs mi nisz ter
Ha tár idõ: 2008. ja nu ár 31.

3. egyet ért az zal, hogy a pro jekt-gaz dák a ha tá ro zat
2. szá mú mel lék le té ben fel so rolt pro jekt-ja vas la to kat
 továbbfejlesszék an nak ér de ké ben, hogy azok ki emelt pro -
jekt ként az ak ció ter vek ben ne ve sí tés re ke rül hes se nek;

Fe le lõs: fej lesz tés po li ti ká ért fe le lõs mi nisz ter
 az érin tett mi nisz te rek be vo ná sá val

Ha tár idõ: fo lya ma tos, a min den ko ri ak ció ter vek
 üte me zé sé hez iga zod va

4. el ren de li, hogy
a) ké szül jön je len tés a Kor mány ré szé re a 2. pont ban

meg ha tá ro zott fel adat vég re haj tá sá ról;

Fe le lõs: fej lesz tés po li ti ká ért fe le lõs mi nisz ter
Ha tár idõ: el sõ al ka lom mal: 2007. ok tó ber 31.,

 majd há rom ha von ta

b) ké szül jön elõ ter jesz tés a Kor mány ré szé re a 3. pont -
ban meg ha tá ro zott fel adat vég re haj tá sá ról;

Fe le lõs: fej lesz tés po li ti ká ért fe le lõs mi nisz ter
Ha tár idõ: el sõ al ka lom mal: 2007. no vem ber 30.,

 majd az ak ció ter vek üte me zé sé hez iga zod va

5. el ren de li, hogy ké szül jön elõ ter jesz tés a Kor mány
ré szé re a Tár sa dal mi Inf ra struk tú ra Ope ra tív Prog ram
2. Egész ség ügyi Inf ra struk tú ra Fej lesz té se pri o ri tás, va la -
mint a Re gi o ná lis Ope ra tív Prog ra mok egész ség ügyi inf ra -
struk tú ra fej lesz té sé vel kap cso la tos pá lyá za ti fel hí vá sá nak 
köz zé té te lét meg elõ zõ en az Egész ség biz to sí tá si Alap gyó -
gyí tó-meg elõ zõ el lá tás ki adá si elõ irány za tát érin tõ inf ra -
struk tu rá lis fej lesz tés sel össze füg gõ tá mo ga tá sok ról, a fej -
lesz tés sel össze füg gõ mû kö dé si ki adá sok 5 évre vonat -
kozó, éves szin tû be mu ta tá sá val.

Fe le lõs: egész ség ügyi mi nisz ter
Ha tár idõ: 2007. au gusz tus 30.

Gyur csány Fe renc s. k.,
mi nisz ter el nök
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1. számú melléklet a 2142/2007. (VII. 27.) Korm. határozathoz

A tá mo ga tá si szer zõ dés vég le ges, rész le tes fel té te le i rõl az Irá nyí tó Ha tó ság dönt. Va la mennyi ki emelt pro jekt ese té -
ben a tá mo ga tá si szer zõ dés meg kö té sé nek ál ta lá nos fel té te le a Nem ze ti Fej lesz té si Ügy nök ség ál tal elõ írt tar tal mú rész -
le tes pro jekt ja vas lat el ké szí té se, mely tar tal maz za a pénz ügyi fenn tart ha tó sá got és a be vé tel-ter me lé si ké pes sé get is
 bemutató meg va ló sít ha tó sá gi ta nul mányt, költ ség-ha szon elem zést, va la mint az ÚMFT in di ká tor rend sze ré be való
 illeszkedést.

Or szá gos/ré gi ós/me gyei* Pro jekt cí me

1. Dél-Al föld
Bács-Kis kun

A vi zek mennyi sé gi és mi nõ sé gi vé del mét és a kis tér sé gek, va la -
mint ön kor mány za tok víz kár el há rí tá si fej lesz té se it elõ se gí tõ fej -
lesz té sek a Du na-völgy ben

2. Dél-Al föld
Bé kés

Bel víz ren de zés az él he tõbb te le pü lé se kért

3. Dél-Al föld
Bács-Kis kun
Kecs ke mét

Kecs ke mét, Cs 3–0–0 je lû csa pa dék víz csa tor na E–75 sz. út
és a Batt hy ány u. kö zöt ti sza ka szá nak épí té se

4. Dél-Al föld
Csong rád
Mó ra ha lom–Do ma szék

Kom plex víz vissza tar tá si ak ció prog ram a Nagy szék sós-tó víz -
rend sze ré ben

5. Dél-Al föld
Bé kés
Kö rös la dány, Gyo ma end rõd

4232. j. Kö rös la dány–Gyo ma end rõd össze kö tõ út
2+000–8+100 kmsz. kö zöt ti sza kasz fel újí tá sa

6. Dél-Al föld
Bé kés
Okány, Vész tõ

4235. j. Okány–Vész tõ össze kö tõ út 1+267–3+000 kmsz. kö zöt ti 
sza kasz fel újí tá sa

7. Dél-Al föld
Bé kés
Zsa dány, Okány

4236. j. Zsa dány–Okány össze kö tõ út 0+000–4+988 kmsz.
 közötti sza kasz fel újí tá sa

8. Dél-Al föld
Csong rád
Kü bek há za és Klá ra fal va

4302. j. össze kö tõ út Kü bek há za és Klá ra fal va
(12+500–20+709 kmsz.) kö zöt ti szak aszá nak fel újí tá sa

9. Dél-Al föld
Csong rád
Hód me zõ vá sár hely és Föl de ák

4415. j. össze kö tõ út Hód me zõ vá sár hely és Föl de ák
(3+050–10+500 kmsz.) kö zöt ti sza ka szá nak fel újí tá sa

10. Dél-Al föld
Bé kés
Med gye segy há za, Med gyes bo dzás,
Pusz ta föld vár, Oros há za

4429. j. Ke ver mes–Med gye segy há za–Oros há za össze kö tõ út
16+543–21+283 és a 38+996–43+538 kmsz. kö zöt ti sza ka sza i -
nak fel újí tá sa

11. Dél-Al föld
Csong rád
Szen tes, Szeg vár

4521. j. össze kö tõ út 0+720–6+070 kmsz. (Szen tes és Szeg vár)
kö zöt ti sza ka szá nak fel újí tá sa

12. Dél-Al föld
Bács-Kis kun
Ke rek egy há za, Fü löp há za

5215. j. Ke rek egy há za–Fü löp há za össze kö tõ út
0+000–3+500 kmsz. kö zöt ti sza ka szá nak fel újí tá sa

13. Dél-Al föld
Bács-Kis kun
Kis kõ rös, Ka lo csa

5301. j. Kis kõ rös–Ke cel–Ka lo csa össze kö tõ út
43+108–73+004 kmsz. kö zöt ti sza ka szá nak fel újí tá sa

14. Dél-Al föld
Bács-Kis kun
Kis kun ha las, Kun fe hér tó, Já nos hal ma

5412. j. Kis kun ha las–Csá voly össze kö tõ út
0+000–20+200 kmsz. kö zöt ti sza ka szá nak fel újí tá sa
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Or szá gos/ré gi ós/me gyei* Pro jekt cí me

15. Dél-Du nán túl
Ba ra nya
Pécs

Eu ró pa Kul tu rá lis Fõ vá ros – Pécs, 2010

16. Dél-Du nán túl
Tol na
Õcsény, Decs, Sár pi lis

5113. sz. Szek szárd–Vár domb össze kö tõ út fel újí tá sa

17. Dél-Du nán túl
Ba ra nya
Som be rek, Pa lo ta bo zsok, Vé ménd,
Lo vász he tény, Pécs vá rad

5606. j. Som be rek–Pécs vá rad ök. út 0+000–32+615 kmsz.
kö zöt ti sza kasz fel újí tá sa

18. Dél-Du nán túl
Ba ra nya
Pécs, Kö kény

5826. j. Pécs– dél nyu ga ti el ke rü lõ út 0+000–4+680 kmsz. kö zöt ti 
sza kasz fel újí tá sa

19. Dél-Du nán túl
Tol na
Sár szent lõ rinc, Pál fa, Si mon tor nya

6317. j. Szek szárd–Si mon tor nya össze kö tõ út szi lárd bur ko lat tal
tör té nõ ki épí té se

20. Dél-Du nán túl
Tol na
Hõ gyész, Dúzs

6532. j. Hõ gyész–Dom bó vár össze kö tõ út 0+000–3+700 kmsz.
kö zöt ti sza ka szá nak kor sze rû sí té se

21. Dél-Du nán túl
So mogy
Tab–Sér sek szõ lõs–Lul la

65137. j. lul lai be kö tõ út 0+000–5+600 kmsz. kö zöt ti sza kasz fel -
újí tá sa

22. Dél-Du nán túl
So mogy
Lul la–Ba la to nend réd

65137. j. lul lai be kö tõ út 0+000–5+600 kmsz. kö zöt ti sza kasz fel -
újí tá sa

23. Dél-Du nán túl
Ba ra nya
Má gocs, Dom bó vár

65195. j. dom bó vá ri be kö tõ út 0+000–6+211 kmsz. kö zöt ti
 szakasz fel újí tá sa

24. Dél-Du nán túl
Tol na
Dom bo vár

65195. j. Má gocs–Dom bó vár össze kö tõ út dom bó vá ri be kö té se

25. Dél-Du nán túl
Ba ra nya
Hosszú he tény

Hosszú he tény el ke rü lõ út épí té se

26. Észak-Al föld
Haj dú
Haj dú szo bosz ló

Haj dú szo bosz ló gyógy he lyi fej lesz té se – Aqua-Pa la ce Él mény -
für dõ

27. Észak-Ma gyar or szág
BAZ
Mis kolc

Me chat ro ni kai Park (Mis kolc)

28. Észak-Ma gyar or szág
He ves

2412. sz. Si rok–Pé ter vá sá ra öe. út 5+171–13+339 kmsz. kö zöt ti
sza ka szá nak fel újí tá sa

29. Észak-Ma gyar or szág
He ves

2416. sz. Gyön gyös–Ver pe lét–Eger öe. út 33+100–37+670
kmsz. kö zöt ti sza ka szá nak fel újí tá sa

30. Észak-Ma gyar or szág
BAZ

2505. j. össze kö tõ út 36+350–51+718 kmsz. kö zöt ti sza ka szá nak 
fel újí tá sa

31. Észak-Ma gyar or szág
He ves

2505. sz. Eger–Hol lós te tõ–Mis kolc öe. út 0+000–7+300 kmsz.
kö zöt ti sza ka szá nak fel újí tá sa

32. Észak-Ma gyar or szág
He ves

2505. sz. Eger–Hol lós te tõ–Mis kolc öe. út 7+300–18+879 kmsz.
kö zöt ti sza ka szá nak fel újí tá sa
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33. Észak-Ma gyar or szág
BAZ
Bor sod ná dasd

2507. j. Bor sod ná dasd–Mó nos bél össze kö tõ út
0+000–5+215 kmsz. kö zöt ti sza ka szá nak fel újí tá sa

34. Észak-Ma gyar or szág
BAZ

2601. j. ök. út 0+000–18+535 kmsz. kö zöt ti fel újí tá sa

35. Észak-Ma gyar or szág
BAZ

2603. j. össze kö tõ út 19+622–45+980 kmsz. kö zöt ti sza ka szá nak 
fel újí tá sa

36. Észak-Ma gyar or szág
He ves

3203. sz. Gyön gyös–Jász be rény össze kö tõ út
0+000–11+000 kmsz. kö zöt ti sza ka szá nak fel újí tá sa

37. Észak-Ma gyar or szág
He ves

3209. sz. Heves–Pusz ta tas kony össze kö tõ út
10+184–18+000 kmsz. kö zöt ti sza ka szá nak fel újí tá sa

38. Észak-Ma gyar or szág
He ves

3210. sz. Gyön gyös–Ad ács össze kö tõ út
0+000–6+127 kmsz. kö zöt ti sza ka szá nak fel újí tá sa

39. Észak-Ma gyar or szág
He ves

3213. sz. Kis kö re–Porosz ló össze kö tõ út
0+000–10+000 kmsz. kö zöt ti sza ka szá nak fel újí tá sa

40. Észak-Ma gyar or szág
BAZ
Be kecs

3611. j. Kö röm–Ti sza lúc–Sze rencs össze kö tõ út
25+600–26+800 kmsz. kö zöt ti sza ka szá nak fel újí tá sa

41. Észak-Ma gyar or szág
BAZ
Kesz nyé ten

3613. j. Ti sza lúc–Kesz nyé ten össze kö tõ út 0+000–5+532 kmsz.
kö zöt ti sza ka szá nak fel újí tá sa

42. Észak-Ma gyar or szág
BAZ

3616. j. Tar cal–Bod rog ke resz túr ök. út 0+000–3+482 kmsz.
 közötti fel újí tá sa

43. Észak-Ma gyar or szág
BAZ

3617. j. Tar cal–Prügy ök. út 0+000–9+712 kmsz. kö zöt ti
 felújítása

44. Észak-Ma gyar or szág
BAZ
Er dõ bé nye

3705. j. össze kö tõ út 23+223–29+697 kmsz. kö zöt ti sza ka szá nak 
fel újí tá sa

45. Észak-Ma gyar or szág
BAZ
Ri cse

3804. j. Ci gánd–Zemp lé na gárd össze kö tõ út
2+681–7+051 kmsz. kö zöt ti sza ka szá nak fel újí tá sa

46. Észak-Ma gyar or szág
He ves

24124. sz. fe dé me si be kö tõ út 0+000–4+812 kmsz. kö zöt ti
 szakaszának fel újí tá sa

47. Észak-Ma gyar or szág
He ves

24128. sz. eger szó lá ti be kö tõ út 6+500–15+105 kmsz. kö zöt ti
sza ka szá nak fel újí tá sa

48. Észak-Ma gyar or szág
BAZ
Ci gánd

Ci gánd tér sé ge or szá gos köz út ja i nak fel újí tá sa

49. Észak-Ma gyar or szág
BAZ

Encs–Gönc tér sé gi or szá gos köz utak fel újí tá sa

50. Észak-Ma gyar or szág
Nóg rád

Kis-Zagy va völ gyi tér sé gi és Mát ra nyu ga ti meg kö ze lí té sét szol -
gá ló or szá gos köz utak fel újí tá sa

51. Észak-Ma gyar or szág
BAZ

Me zõ csá ti kis tér ség or szá gos köz út ja i nak fel újí tá sa

52. Észak-Ma gyar or szág
BAZ

Me zõ kö ve sdi kis tér ség or szá gos köz út ja i nak fel újí tá sa

53. Észak-Ma gyar or szág
BAZ

Sa jó-völ gyi be kö tõ utak fel újí tá sa

54. Észak-Ma gyar or szág
Nóg rád

Sal gó tar ján tér sé gi or szá gos köz utak fel újí tá sa
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55. Észak-Ma gyar or szág
Nóg rád

Szé csé nyi kis tér sé gi or szá gos köz utak fel újí tá sa

56. Kö zép-Du nán túl
Veszp rém
Ba la ton fü red

Ba la ton-part ék kö ve: a re form ko ri vá ros köz pont fel vi rá goz ta tá sa 
Ba la ton fü re den II. pro jekt

57. Kö zép-Du nán túl
Ko má rom-Esz ter gom
Esz ter gom

Esz ter go mi Ba zi li ka kör nye ze té ben le võ pin ce rend szer meg óvá -
sa és ide gen for gal mi hasz no sí tá sa (Prí más pin ce)

58. Kö zép-Du nán túl
Fej ér
Rác al más

Rác al más ó fa lu si part fal sza kasz vé del mi munkái

59. Kö zép-Du nán túl
Ko má rom-Esz ter gom

Ta tai Öreg-tó és Ál tal-ér re ha bi li tá ci ó ja

60. Kö zép-Du nán túl
Ko má rom-Esz ter gom
Esz ter gom

1111. j. Bu da ka lász–Do bo gó kõ–Esz ter gom össze kö tõ út
33+122–35+776 kmsz. kö zöt ti sza ka szá nak fel újí tá sa

61. Kö zép-Du nán túl
Veszp rém

7309. j. Aj ka–Pu la össze kö tõ út 0+000–18+048 kmsz. kö zöt ti
sza ka szá nak fel újí tá sa

62. Kö zép-Du nán túl
Veszp rém

7317. j. De ve cser–Ta pol ca össze kö tõ út 0+000–6+500 kmsz.
 közötti sza ka szá nak fel újí tá sa

63. Kö zép-Du nán túl
Veszp rém

7319. j. Ta pol ca–Sü meg össze kö tõ út 1+000–15+300 kmsz.
 közötti sza ka szá nak fel újí tá sa

64. Kö zép-Du nán túl
Veszp rém

7324. j. De ve cser–Sü meg össze kö tõ út 6+000–16+400 kmsz.
 közötti sza ka szá nak fel újí tá sa

65. Kö zép-Du nán túl
Ko má rom-Esz ter gom

8119. j. Ve len ce–Csák vár–Ta ta össze kö tõ út
43+311–48+510 kmsz. kö zöt ti sza ka szá nak fel újí tá sa

66. Kö zép-Du nán túl
Ko má rom-Esz ter gom
Ta ta

8119. j. Ve len ce–Csák vár–Ta ta össze kö tõ út
56+177–60+460 kmsz. kö zöt ti sza ka szá nak fel újí tá sa

67. Kö zép-Du nán túl
Fej ér

8119. j. Ve len ce–Csák vár–Ta ta össze kö tõ út
26+393–31+403 kmsz. kö zöt ti sza ka szá nak fel újí tá sa

68. Kö zép-Du nán túl
Fej ér

8119. j. Ve len ce–Csák vár–Tata össze kö tõ út
31+403–36+546 kmsz. kö zöt ti sza ka szá nak fel újí tá sa

69. Kö zép-Du nán túl
Fej ér

8123. j. Szé kes fe hér vár–Zá moly–Gánt össze kö tõ út
2+150–27+540 kmsz. kö zöt ti sza ka szá nak fel újí tá sa

70. Kö zép-Du nán túl
Ko má rom-Esz ter gom

8135. j. Ta ta bá nya–Kis bér össze kö tõ út 0+000–6+508 kmsz.
 közötti sza ka szá nak fel újí tá sa

71. Kö zép-Du nán túl
Ko má rom-Esz ter gom

8143. j. Orosz lány–Bo kod össze kö tõ út 2+402–9+728 kmsz.
 közötti sza ka szá nak fel újí tá sa

72. Kö zép-Ma gyar or szág
Pest
Bu da pest

A Budai Palo ta kul tu rá lis tu risz ti kai fej lesz té se

73. Kö zép-Ma gyar or szág
Pest

Ben ta pa tak me der re ha bi li tá ció

74. Kö zép-Ma gyar or szág
Bu da pest

Bu da pest-Jó zsef vá ros Mag dol na Ne gyed Prog ram II.
(2007–2010)

75. Kö zép-Ma gyar or szág
Pest

Kõ rös-éri bel víz fõ csa tor na me der fej lesz té se és re konst ruk ci ó ja
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76. Kö zép-Ma gyar or szág
Pest
Szent end re

Mú ze u mok Min den ki nek

77. Kö zép-Ma gyar or szág
Pest
Szent end re

Skan zen Örök ség Prog ram (SÖP)

78. Kö zép-Ma gyar or szág
Bu da pest

Szép mû vé sze ti Mú ze um tér szint alat ti bõ ví té se – lá to ga tó
és  turisztikai köz pont lét re ho zá sa

79. Kö zép-Ma gyar or szág
Pest
Bu da pest

Liszt Fe renc Ze ne aka dé mia, az eu ró pai ze nei élet meg úju ló
 központja Bu da pes ten

80. Kö zép-Ma gyar or szág
Pest
Apaj

Szú nyo gi szi vattyú te lep re konst ruk ci ó ja

81. Kö zép-Ma gyar or szág
Pest
Bu da ka lász

1108. j. össze kö tõ út buda ka lá szi (3+117–4+850 kmsz. kö zöt ti)
sza ka szá nak fel újí tá sa

82. Kö zép-Ma gyar or szág
Pest
Mo gyo ród

2101. j. össze kö tõ út mogyo ró di (9+300–15+235 kmsz. kö zöt ti)
sza ka szá nak fel újí tá sa

83. Kö zép-Ma gyar or szág
Pest

2102. j. össze kö tõ út Cso mád és Fót (17+700–18+300 kmsz.)
kö zöt ti sza ka szá nak fel újí tá sa

84. Kö zép-Ma gyar or szág
Pest

2102. j. össze kö tõ út Er dõ ker tes és Gal ga má csa
(25+700–33+300 kmsz.) kö zöt ti sza ka szá nak fel újí tá sa

85. Kö zép-Ma gyar or szág
Pest
Ver seg

2106. j. össze kö tõ út ver se gi (39+409–41+639 kmsz. kö zöt ti)
sza ka szá nak fel újí tá sa

86. Kö zép-Ma gyar or szág
Pest
Ver seg

2109. j. össze kö tõ út ver se gi (9+700–11+820 kmsz. kö zöt ti)
 szakaszának fel újí tá sa

87. Kö zép-Ma gyar or szág
Pest
Pé cel

3103. j. össze kö tõ út péce li (4+425–6+600 kmsz. kö zöt ti) sza ka -
szá nak fel újí tá sa

88. Kö zép-Ma gyar or szág
Pest
Süly sáp

3105. j. össze kö tõ út süly sá pi (32+200–32+700 kmsz. kö zöt ti)
sza ka szá nak fel újí tá sa

89. Kö zép-Ma gyar or szág
Pest

3105. j. össze kö tõ út Tu ra és Zsám bok (15+000–20+000 kmsz.)
kö zöt ti sza ka szá nak fel újí tá sa

90. Kö zép-Ma gyar or szág
Pest

3105. j. össze kö tõ út Zsám bok és Kó ka
(20+700–26+435 kmsz.) kö zöt ti sza ka szá nak fel újí tá sa

91. Kö zép-Ma gyar or szág
Pest
Zsám bok

3106. j. össze kö tõ út Zsám bok és me gye ha tár
(6+700–10+900 kmsz.) kö zöt ti sza ka szá nak fel újí tá sa

92. Kö zép-Ma gyar or szág
Pest

3107. j. össze kö tõ út Zsám bok és Tó al más
(0+000–6+030 kmsz.) kö zöt ti sza ka szá nak fel újí tá sa

93. Kö zép-Ma gyar or szág
Pest
Pé te ri

3111. j. össze kö tõ út péte ri (10+825–12+725 kmsz. kö zöt ti)
 szakaszának fel újí tá sa

94. Kö zép-Ma gyar or szág
Pest
Mo nor

3112. j. össze kö tõ út mono ri (0+000–1+100 kmsz. kö zöt ti)
 szakaszának fel újí tá sa
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95. Kö zép-Ma gyar or szág
Pest
Nagy kõ rös

4601. j. össze kö tõ út nagy kõr õsi (76+600–78+575 kmsz.
 közötti) sza ka szá nak fel újí tá sa

96. Kö zép-Ma gyar or szág
Pest
Al só né me di

4602. j. össze kö tõ út M5 au tó pá lya és Al só né me di
(8+971–12+935 kmsz.) kö zöt ti sza ka szá nak fel újí tá sa

97. Kö zép-Ma gyar or szág
Pest
Ül lõ

4603. j. össze kö tõ út üllõi (6+800–9+400 kmsz. kö zöt ti) sza ka -
szá nak fel újí tá sa

98. Kö zép-Ma gyar or szág
Pest
Al só né me di

4604. j. össze kö tõ út alsó né me di (0+000–6+250 kmsz. kö zöt ti)
sza ka szá nak fel újí tá sa

99. Kö zép-Ma gyar or szág
Pest
Al só né me di

4617. j. össze kö tõ út alsó né me di el ke rü lõ (0+000–2+385 kmsz.
kö zöt ti) sza ka szá nak fel újí tá sa

100. Kö zép-Ma gyar or szág
Pest

5202. j. össze kö tõ út Tak sony és Bu gyi (2+861–15+700 kmsz.)
kö zöt ti sza ka szá nak fel újí tá sa

101. Kö zép-Ma gyar or szág
Pest

5204. j. össze kö tõ út Bu gyi és Kis kun lac há za
(0+000–9+855 kmsz.) kö zöt ti sza ka szá nak fel újí tá sa

102. Kö zép-Ma gyar or szág
Pest
Pi lis vö rös vár

11108. j. be kö tõ út pilis vö rös vá ri (0+000–1+828 kmsz. kö zöt ti)
sza ka szá nak fel újí tá sa

103. Kö zép-Ma gyar or szág
Pest
Ma jos há za

51108. j. be kö tõ út majos há zi (0+000–2+590 kmsz. kö zöt ti)
 szakaszának fel újí tá sa

104. Kö zép-Ma gyar or szág
Pest
Du na var sány

52101. j. be kö tõ út duna var sá nyi (0+000–5+200 kmsz. kö zöt ti)
sza ka szá nak fel újí tá sa

105. Kö zép-Ma gyar or szág
Pest
Dél egy há za

52102. j. be kö tõ út dél egy há zi (0+000–4+566 kmsz. kö zöt ti)
sza ka szá nak fel újí tá sa

106. Kö zép-Ma gyar or szág
Bu da pest

Bu da pest, Sza bad ság híd re konst ruk ci ó ja

107. Kö zép-Ma gyar or szág
Pest
Bu gyi

Bu gyi nagy köz sé get el ke rü lõ út 1. sza kasz

108. Kö zép-Ma gyar or szág
Pest
Mo nor

Cso mó pont át épí té se Mo no ron

109. Kö zép-Ma gyar or szág
Pest

Tá pió sze le–Új szil vás–Abony össze kö tõ út épí té se, fel újí tá sa

110. Nyu gat-Du nán túl
Gyõr-Mo son-Sop ron
Ka pu vár

Lum ni czer Sán dor Kór ház an gi o ló gi ai re ha bi li tá ci ós köz pont
 kialakításának re konst ruk ci ós prog ram ja

111. Nyu gat-Du nán túl
Gyõr-Mo son-Sop ron

Nagy-Pán dzsa víz gyûj tõ re vi ta li zá ció (Gyõr)

112. Nyu gat-Du nán túl
Vas
Sár vár

Tér sé gi re ha bi li tá ci ós köz pont lé te sí té se Sár vá ron

113. Nyu gat-Du nán túl
Gyõr-Mo son-Sop ron

1401. j. Gyõr–Mo son ma gya ró vár össze kö tõ út 2+059–3+789 és
23+025–24+950 kmsz. kö zöt ti sza ka szá nak fel újí tá sa
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114. Nyu gat-Du nán túl
Za la
Za la

7328. j. Sü meg–Za la eger szeg össze kö tõ út 12+000–17+100 km
sza kasz bur ko lat meg erõ sí té se

115. Nyu gat-Du nán túl
Za la
Batyk

7328. j. Sü meg–Za la eger szeg össze kö tõ út 19+700–21+450 km
sza kasz bur ko lat meg erõ sí té se

116. Nyu gat-Du nán túl
Za la

7328. j. Sü meg–Za la eger szeg össze kö tõ út 25+710–31+000 km
sza kasz bur ko lat meg erõ sí té se

117. Nyu gat-Du nán túl
Za la

7328. j. Sü meg–Za la eger szeg össze kö tõ út 31+000–33+900 km
sza kasz bur ko lat meg erõ sí té se

118. Nyu gat-Du nán túl
Za la

7328. j. Sü meg–Za la eger szeg össze kö tõ út 33+900–37+200 km
sza kasz bur ko lat meg erõ sí té se

119. Nyu gat-Du nán túl
Vas

7416. j. ök. út Ra mo csa–Ba ján se nye 21+058–24+469 kmsz.
 közötti sza ka szá nak fel újí tá sa

120. Nyu gat-Du nán túl
Vas

7417. j. ök. út Szat ta–Nagy rá kos 2+711–7+902 kmsz. kö zöt ti
sza ka szá nak fel újí tá sa

121. Nyu gat-Du nán túl
Vas

7451. j. ök. út Ma gyar szom bat fa–Csá kány do rosz ló
0+000–0+600, 28+800–31+000 kmsz. kö zöt ti sza ka sza i nak fel -
újí tá sa

122. Nyu gat-Du nán túl
Vas
Szent gott hárd

7459. j. Szent gott hárd–Rá ba fü zes ök. út 0+600–3+166, a 7454 j. 
ök. út Szent gott hárd át ke lés (9+037–12+362) és a 74328. j. út
Szent gott hárd át ke lés (0+000–1+006) kmsz. kö zöt ti sza ka sza i -
nak fel újí tá sa

123. Nyu gat-Du nán túl
Za la
Lo vá szi

7538. j. Le te nye–Len ti össze kö tõ út 19+500–23+200 km sza kasz 
bur ko lat meg erõ sí té se (Lo vá szi)

124. Nyu gat-Du nán túl
Gyõr-Mo son-Sop ron

8222. j. össze kö tõ út 16+511–18+554 kmsz. kö zöt ti sza ka szá nak 
fel újí tá sa

125. Nyu gat-Du nán túl
Vas

8404. j. ök. út To korcs–Sár vár (31+500–34+487,
41+500–42+500) és a 8453. j. ök. út (0+000–1+030)
 Tokorcs–Ke me nes mi hály fa kö zöt ti sza ka szá nak fel újí tá sa

126. Nyu gat-Du nán túl
Vas
Táp lán szent ke reszt

84143. j. út Táp lán szent ke reszt 0+000–1+200 kmsz. kö zöt ti
 szakaszának fel újí tá sa

127. Nyu gat-Du nán túl
Gyõr-Mo son-Sop ron

8417. j. Tét–Lé bény össze kö tõ út 16+511–18+554 és
30+086–32+199 kmsz. kö zöt ti sza ka szá nak fel újí tá sa

128. Nyu gat-Du nán túl
Gyõr-Mo son-Sop ron
Egye d

8419. j. össze kö tõ út 13+623–15+284 kmsz. kö zöt ti sza ka szá nak 
fel újí tá sa

129. Nyu gat-Du nán túl
Gyõr-Mo son-Sop ron

8518. j. össze kö tõ út 2+934–7+000 kmsz. kö zöt ti sza ka szá nak
fel újí tá sa

130. Nyu gat-Du nán túl
Gyõr-Mo son-Sop ron
Gyõr

86107. j. be kö tõ út 2+440–3+000 kmsz. kö zöt ti sza ka szá nak
 felújítása

131. Nyu gat-Du nán túl
Gyõr-Mo son-Sop ron

8611. j. össze kö tõ út 3+469–5+507 és 17+308–23+983 kmsz.
kö zöt ti sza ka szá nak fel újí tá sa

132. Nyu gat-Du nán túl
Vas

8614. j. ök. út Tom pa lá dony–Bük 18+384–29+970 kmsz. kö zöt ti 
sza ka sza i nak fel újí tá sa

133. Nyu gat-Du nán túl
Vas

8624. j. ök. Tor más li get–Csep reg 2+900–8+800, és a 8634. j. út
Saj tos kál–Bük 0+000–7+661 kmsz. kö zöt ti sza ka sza i nak fel -
újítása
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134. Nyu gat-Du nán túl
Vas
Bük

8637. j. ök. út Bük–Acsád 0+000–2+093 kmsz. kö zöt ti szaka -
szainak fel újí tá sa

135. Nyu gat-Du nán túl
Vas

8707. j. út Kör mend–Nagy köl ked 0+000–7+600 kmsz. kö zöt ti
sza ka sza i nak fel újí tá sa

136. Nyu gat-Du nán túl
Vas
Ba la gu nyom

8712. j. Ba lo gu nyom–Ják ök. út 0+000–0+542 kmsz. kö zöt ti
sza ka szá nak fel újí tá sa

137. Nyu gat-Du nán túl
Vas

8718. j. ök. út Bo zsok 8+722–10+148, va la mint 8719. j. út
6+130–6+422 kmsz. kö zöt ti sza ka sza i nak fel újí tá sa

138. Nyu gat-Du nán túl
Vas

8721. j. út Szom bat hely–Gyön gyös fa lu 0+000–9+462, és a
87128. j. út Gyön gyös fa lu 0+000–0+400 kmsz. kö zöt ti szaka -
szainak fel újí tá sa

139. Nyu gat-Du nán túl
Vas

Káld–Vas hosszú fa lu (8437), út fej lesz té se

140. Nyu gat-Du nán túl
Vas

Kõ szeg–Bo zsok 8719 sz. út, 8718 sz. út fel újí tá sa

141. Nyu gat-Du nán túl
Vas

Sze les te–Sár vár (8446), út fej lesz té se

142. Or szá gos A fel sõ ok ta tá si szol gál ta tá sok rend szer szin tû fej lesz té se

143. Or szá gos A fi zi kai és in fo-kom mu ni ká ci ós aka dály men te sí tés szak mai hát -
te ré nek fej lesz té se

144. Or szá gos A fog lal ko zá si re ha bi li tá ció inf ra struk tu rá lis fel té te le i nek fej -
lesz té se

145. Or szá gos A fog lal ko zá si re ha bi li tá ció inf ra struk tu rá lis fel té te le i nek fej -
lesz té se KMROP 4.1.2

146. Or szá gos A jog ügy le tek biz ton sá ga

147. Or szá gos A kom plex re ha bi li tá ció szak mai hát te ré nek meg erõ sí té se

148. Or szá gos A Köz pon ti Elekt ro ni kus Szol gál ta tó Rend szer bõ ví té se és a
köz mû ve sí tett köz szol gál ta tá sok ki ala kí tá sa, va la mint szol gál ta -
tás fej lesz té se

149. Or szá gos A pá lya ori en tá ció rend sze ré nek fej lesz té se

150. Or szá gos Át fo gó mi nõ ség fej lesz tés a köz ok ta tás ban

151. Or szá gos Be teg jo gi, el lá tott jo gi és gyer mek jo gi kép vi se lõi há ló zat és ci vil
jog vé dõ mun ka fej lesz té se

152. Or szá gos Biz ton sá gos elekt ro ni kus össze köt te tés az NBSZ és meg ren de lõi 
kö zött

153. Or szá gos Cég bí ró sá gi és cég in for má ci ós rend sze rek to vább fej lesz té se és
kor sze rû sí té se

154. Or szá gos De cent ra li zált prog ra mok a hát rá nyos hely ze tû ek fog lal koz ta tá -
sá ért

155. Or szá gos De re gu lá ció

156. Or szá gos Egy sé ges Elekt ro ni kus Kul tu rá lis és Ok ta tá si Szol gál ta tó Fe lü let
Ki ala kí tá sa

157. Or szá gos Elekt ro ni kus köz igaz ga tá si ke ret rend szer ki ala kí tá sa (e-Köz igaz -
ga tá si Ke ret rend szer)

158. Or szá gos Az eu ró pai uni ós dön tés ho za tal ban va ló rész vé tel

159. Or szá gos Gyer mek esély Prog ram in dí tá sá nak szak mai meg ala po zá sa
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160. Or szá gos Haj lék ta lan em be rek tár sa dal mi és mun ka erõ-pi a ci in teg rá ci ó já -
nak mód szer ta ni meg ala po zá sa

161. Or szá gos Ha té kony in for ma ti kai inf ras tuk tú ra a köz ok ta tás ban

162. Or szá gos Hát rá nyos hely ze tû ek fog lal koz ta tá sát ösz tön zõ já ru lék ked vez -
mé nyek

163. Or szá gos In for má ció me nedzs ment a fel sõ ok ta tás ban

164. Or szá gos In for má ci ós adat bá zi sok az egész ség ügy ben

165. Or szá gos In teg rált fog lal koz ta tá si és szo ci á lis szol gál ta tó rend szer ki ala kí -
tá sa

166. Or szá gos In teg rált rend szer ke re te i nek meg te rem té se a fog lal koz ta tá si
szol gá lat inf ra struk tú rá já nak fej lesz té sé vel

167. Or szá gos Kép zés be Ágya zott Fog lal koz ta tás

168. Or szá gos
Bu da pest

Ki emelt költ ség ve té si in téz mé nyek szer ve zet fej lesz té se II. ütem

169. Or szá gos Költ ség ve tés Gaz dál ko dá si Rend szer (KGR)

170. Or szá gos Köz pon ti elekt ro ni kus fi ze té si meg ol dás (e-Fiz)

171. Or szá gos Köz pon ti szo ci á lis in for má ci ós fej lesz té sek

172. Or szá gos Lépj egyet elõ re

173. Or szá gos Meg vál to zott mun ka ké pes sé gû em be rek re ha bi li tá ci ó já nak és
fog lal koz ta tá sá nak se gí té se

174. Or szá gos Mi nõ ség fej lesz tés a fel sõ ok ta tás ban

175. Or szá gos Moz gás kor lá to zott em be rek fog lal koz ta tá sát, ön ál ló élet vi te lét
se gí tõ esz köz fej lesz tõ mû hely és szol gál ta tá si há ló zat

176. Or szá gos Mû sza ki jog sza bá lyok egy sze rû sí té se

177. Or szá gos
Az OFA-ROP Há ló zat je len le gi re gi o ná lis
iro dái: Bu da pest, Deb re cen, Mis kolc,
Pécs, Sze ged, Veszp rém

OFA Há ló zat–Part ner ség, Együtt mû kö dés a Re gi o ná lis tu dá sért

178. Or szá gos Ok ta tá si esély egyen lõ ség és in teg rá ció

179. Or szá gos Pre hos pi ta lis el lá tó rend szer in for ma ti kai fej lesz té se

180. Or szá gos Sür gõs sé gi el lá tás fej lesz té se

181. Or szá gos Szo ci á lis szol gál ta tá sok mo der ni zá ci ó ja (5.6.1 konst ruk ció)

182. Or szá gos Szû rõ prog ra mok or szá gos kom mu ni ká ci ó ja

183. Or szá gos Tel je sít mény ér té ke lé si kép zé sek (A köz igaz ga tás ban dol go zók
fej lesz té sét, a vál to zás me ne dzse lést szol gá ló ve ze tõ kép zé sek és
köz tiszt vi se lõi to vább kép zé sek öt rész ben)

184. Or szá gos Tu dás ala pú igaz ság szol gál ta tás-fej lesz tés – Ma gyar or szá gi bí rák 
és igaz ság ügyi al kal ma zot tak kép zé se és in teg rált tu dás bá zis ki -
ala kí tá sa

185. Or szá gos Új Pá lya prog ram

186. Or szá gos Új ta nu lá si for mák és rend sze rek + Di gi tá lis Kö zép is ko la
 almodul

187. Or szá gos Vám el já rá sok hoz és áru moz gás hoz kap cso ló dó ma gyar or szá gi
egy ab la kos ügy in té zés meg te rem té se

188. Or szá gos XXI. szá za di köz ok ta tás

189. Or szá gos A fog lal koz ta tá si szol gá lat fej lesz té se az in teg rált mun ka ügyi és
szo ci á lis rend szer ré sze ként
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190. Or szá gos A mun ka erõ-pi a ci szol gál ta tá sok ki szer ve zé sé hez szük sé ges
 akkreditációs rend szer ki ala kí tá sa

191. Or szá gos A szak kép zés és fel nõtt kép zés mi nõ sé gé nek és tar tal má nak fej -
lesz té se

* Ré gió, me gye meg je lö lé sé vel.

2. számú melléklet a 2142/2007. (VII. 27.) Korm. határozathoz

Or szá gos/ré gi ós/me gyei* Pro jekt cí me

1. Dél-Al föld
Bé kés
Bé kés csa ba

Bé kés csa ba bel vá ro sá nak re ha bi li tá ci ó ja

2. Dél-Al föld
Bács-Kis kun
Kecs ke mét

Kecs ke mé ti Kor zó–Rá kó czi út re vi ta li zá ci ó ja

3. Dél-Al föld
Csong rád
Sze ged

Sze ged, Mars tér ren de zé se

4. Dél-Al föld
Csong rád
Hód me zõ vá sár hely

Tor nyai Já nos kul tu rá lis vá ros-re ha bi li tá ci ós prog ram

5. Dél-Al föld
Csong rád
Sze ged

Új sze ge di für dõ komp le xum fej lesz té se

6. Észak-Al föld
Haj dú
Deb re cen

Air port Deb re cen Üz le ti Park inf ra struk tú rá já nak ki ala kí tá sa

7. Észak-Al föld
Haj dú
Deb re cen

Deb re cen Fej lesz té si Pó lus Re gi o ná lis Ki ál lí tás- és Vásár -
központ (DFP RKVK)

8. Észak-Al föld
Jász-Nagy kun-Szol nok
Jász be rény

Jász be ré nyi Be szál lí tói Tu dás köz pont (JBTK) lét re ho zá sa a volt
Hu szár lak ta nya épü le té ben

9. Észak-Al föld
Sza bolcs
Nyír egy há za

Nyír egy há zi Ipar i Park II. fej lesz té sû üte me inf ra struk tú rá já nak
ki épí té se

10. Észak-Al föld
Sza bolcs
Nyír egy há za

Óce ná ri um, Esõ er dõ ház és Tar zan Ös vé nye (Nyír egy há za)

11. Észak-Al föld
Jász-Nagy kun-Szol nok
Szol nok

Szol nok a Ti sza Fõ vá ro sa – Ter mál für dõ és Rek re á ci ós Köz pont

12. Észak-Al föld
Sza bolcs
Ti sza dob

Ti sza do bi And rás sy-kas tély és kap cso ló dó te rü le te i nek turisz -
tikai hasz no sí tá sa

13. Észak-Al föld
Sza bolcs
Zá hony

Zá hony prog ram: In ter mo dá lis köz for gal mú ipa ri-lo gisz ti kai
 terület ki ala kí tá sa Fé nyes lit ke–Ko mo ró tér sé gé ben

14. Észak-Al föld
Sza bolcs

Hit és Egész ség Má ria pócs és Nyir bá tor össze fo gá sa a val lá si
 turizmus fej lesz té sé ért
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15. Észak-Ma gyar or szág
BAZ
Mis kolc

Avas és Mis kolc bel vá ro sá nak re ha bi li tá ci ó ja

16. Észak-Ma gyar or szág
BAZ
Ede lény

Kas tély szi get Kul tu rá lis Köz pont (Ede lény)

17. Észak-Ma gyar or szág
Nóg rád
Sal gó tar ján

Te ret a jö võ nek! – Sal gó tar ján vá ros köz pont re konst ruk ció
II. ütem

18. Észak-Ma gyar or szág
BAZ
To kaj

To ka ji Fesz ti vál kat lan kia la kí tá sa

19. Kö zép-Du nán túl
Veszp rém
Ba la ton ke ne se

Ba la to na ka rattya, vas út fe let ti ma gas part fal (Kis fa lu dy sé tány–
Kop pány sor kö zöt ti sza kasz) vé del me

20. Kö zép-Du nán túl
Veszp rém
Ba la ton vi lá gos

Ba la ton vi lá gos-vas úti pá lya mel let ti part sza kasz sta bi li zá ci ó ja

21. Kö zép-Du nán túl
Ko má rom-Esz ter gom
Ta ta

Ki rá lyi Vá ro sok In teg rált Pro jekt: A ta tai Esz ter há zy-kas tély -
együt tes kul tu rá lis és rep re zen tá ci ós köz pont (ki rá lyi vá ro sok
 része)

22. Kö zép-Du nán túl
Fej ér
Szé kes fe hér vár

Ki rá lyi Vá ro sok In teg rált Pro jekt: Ki rá lyi Sé ta – Tör té nel mi idõ -
uta zás az ezer éves Szé kes fe hér vá ron

23. Kö zép-Du nán túl
Veszp rém
Veszp rém

Ki rá lyi Vá ro sok In teg rált Pro jekt: Ko los to rok és ker tek
a Veszp ré mi Vár tö vé ben

24. Kö zép-Du nán túl
Fej ér
Du na új vá ros

Kõtár alat ti part fal sza kasz vé del me, meg lévõ védmû vel va ló
össze han go lá sa (Öreg hegy és a Sik lói út kö zöt ti part vé dõmû)

25. Kö zép-Du nán túl
Ko má rom-Esz ter gom
Ko má rom

Mo nos to ri erõd – eu ro re gi o ná lis kul tu rá lis és tu risz ti kai köz pont

26. Kö zép-Du nán túl
Ko má rom-Esz ter gom
Nyer ges új fa lu

Nyer ges új fa lu, 10-es fõ út mel let ti szik la fal sta bi li zá ció

27. Kö zép-Du nán túl
Fej ér

Séd–Ná dor–Ga ja víz rend szer re ha bi li tá ci ó ja és te rü let fej lesz té si
prog ram ja

28. Kö zép-Du nán túl
Fej ér
Ve len ce

Ve len cei-tó Ka pu ja

29. Kö zép-Ma gyar or szág
Bu da pest

Bu da pest Szí ve Prog ram – Kis õrút észa ki sza kasz forgalom -
csillapítása, kör nye zet tu da tos vá ro si köz le ke dés fej lesz té se

30. Kö zép-Ma gyar or szág
Bu da pest

Bu da pest Szí ve Prog ram – új bel vá ros-ten gely ki ala kí tá sa
I. és II. ütem

31. Kö zép-Ma gyar or szág
Bu da pest

Bu da pest Szí ve Prog ram – vi lág örök sé gi te rü let tu risz ti kai vonz -
ere jé nek nö ve lé se I. ütem

32. Kö zép-Ma gyar or szág
Bu da pest

Gel lért für dõ fej lesz té se
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33. Kö zép-Ma gyar or szág
Pest
Gö döl lõ

Gö döl lõi Ki rá lyi Kas tély kom plex új já épí té se, kul tu rá lis, ren dez -
vé nyi funk ci ók kal va ló el lá tá sa az épü let együt tes ed dig fe l nem
újí tott ré sze i nek re konst ruk ci ó já val

34. Kö zép-Ma gyar or szág
Bu da pest

Lu kács für dõ fej lesz té se

35. Kö zép-Ma gyar or szág
Bu da pest

Nagy be fo ga dó ké pes sé gû kong resszu si köz pont (Tüs ke csar nok)

36. Kö zép-Ma gyar or szág
Bu da pest

Szé che nyi Gyógy für dõ fej lesz té se

37. Kö zép-Ma gyar or szág
Bu da pest
Bu da pest

SOTE – Ko rá nyi pro jekt

38. Kö zép-Ma gyar or szág
Bu da pest
Bu da pest

Szent Im re Kór ház re gi o ná lis eü. köz pont re konst ruk ció, II. ütem

39. Kö zép-Ma gyar or szág
Bu da pest
Bu da pest

Nem ze ti Ki vá ló sá gok Kol lé gi u ma

40. Kö zép-Ma gyar or szág
Pest
Szob

Szob–Nagy bör zsöny kis vas út tel jes fel újí tá sa, II. ütem

41. Kö zép-Ma gyar or szág
Bu da pest
Bu da pest

Uzso ki ut cai Kór ház re gi o ná lis eü. köz pont re konst ruk ció,
II. ütem

42. Kö zép-Ma gyar or szág
Bu da pest

Vá ros li ge ti Mû jég pá lya pá lya- és épü let re konst ruk ció

43. Kö zép-Ma gyar or szág
Bu da pest

M5 – Ipacs fa u. út ki épí té se

44. Kö zép-Ma gyar or szág
Bu da pest

5101. j. ök. út Cse pel szi ge ti ge rinc út új nyom vo na lá nak I. üte me 
(ha lász tel ki ág nél kül)

45. Kö zép-Ma gyar or szág
Bu da pest

A for ga lom irá nyí tá si és utas tá jé koz ta tá si rend szer fej lesz té se,
kor sze rû sí té se a fel szí ni kö zös sé gi köz le ke dés ben

46. Kö zép-Ma gyar or szág
Bu da pest

Bu da pest, Mar git híd re konst ruk ci ós mun kái

47. Kö zép-Ma gyar or szág
Bu da pest

Bu da pest XXI. Cse pe li ge rinc út ki épí té se I.
(Sza bad ki kö tõ u.–Posz tó gyár u.)

48. Kö zép-Ma gyar or szág
Bu da pest

Bu da pest XXI. Cse pe li ge rinc út ki épí té se II.
(Posz tó gyár u.–Ma g u.)

49. Kö zép-Ma gyar or szág
Bu da pest

Rá kos ke reszt úri au tó busz fo lyo só ki ala kí tá sa

50. Nyu gat-Du nán túl
Vas
Kör mend

A Batt hy ány-Stratt mann vár kas tély ér ték nö ve lõ meg újí tá sa
(NYDOP 2.2 in téz ke dés)

51. Nyu gat-Du nán túl
Vas
Bük

Bü ki Gyógy für dõ fej lesz té se

52. Nyu gat-Du nán túl
Gyõr-Mo son-Sop ron
Fer tõd

Esz ter há za Kö zép-Eu ró pai Kul tu rá lis Köz pont
(A Sop ron–Fer tõd kis tér ség in teg rált pro jekt ré sze)
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53. Nyu gat-Du nán túl
Za la
Keszt hely

Fes te tics örök sé gek fej lesz té se és be mu tat ha tó vá té te le (Ló vál tó
ál lo más, Ama zon szál ló, Isz lám Mû vé sze ti Mú ze um)

54. Nyu gat-Du nán túl
Za la
Hé víz

Hé víz gy ógy für dõ – Új Für dõ és Te rá pi ás Cent rum lé te sí té se

55. Nyu gat-Du nán túl
Vas
Lu kács há za

Lu kács há zi-tá ro zó

56. Nyu gat-Du nán túl
Gyõr-Mo son-Sop ron
Pan non hal ma

Pan non hal mi Fõ apát ság tu risz ti kai vonz erõ – fej lesz té si prog -
ram ja: II., III. és IV. ütem

57. Nyu gat-Du nán túl
Vas
Szom bat hely

Szom bat he lyi tör té nel mi-ré gé sze ti vá ros rész ki ala kí tá sa, II. ütem 
– Az Ise um re konst ruk ci ó ja

58. Nyu gat-Du nán túl
Za la
Za la ka ros

Új fo ga dó épü let gyógy- és well ness szol gál ta tá sok kal, fedett -
fürdõ át ala kí tá sa (Za la ka ros)

59. Nyu gat-Du nán túl
Vas

7447-es szá mú Hegy hát szent ja kab–Va dá sa tó-víz tá ro zó–Õri -
magyarósd kö zöt ti 1 km-es ön kor mány za ti út sza kasz fel újí tá sa

60. Nyu gat-Du nán túl
Gyõr-Mo son-Sop ron

So koró pát ka–Ka jár péc te le pü lés kö zi út épí té se

61. Or szá gos A csa lád tá mo ga tá si el lá tá sok fo lyó sí tá sá nak kor sze rû sí té se,
TÉBA (Tá mo ga tá si Élet út Bá zis Ada tok)

62. Or szá gos
 

A fog lal koz ta tás tá mo ga tá sa az alap el lá tás egyen lõt len sé ge i nek
ki kü szö bö lé sé re

63. Or szá gos A part ner ség és a pár be széd szak mai hát te ré nek meg erõ sí té se

64. Or szá gos A tár sa dal mi ko hé zió erõ sí té se bûn meg elõ zé si és re in teg rá ci ós
prog ra mok kal

65. Or szá gos Adó alany cent ri kus adat szol gál ta tá si mo dell meg va ló sí tá sa

66. Or szá gos Az okmá nyi ro dai ügy in té zés elekt ro ni zá lá sa

67. Or szá gos Egész ség ügyi Hu mán erõ for rás Mo ni tor ing

68. Or szá gos Elekt ro ni kus Köz be szer zé si Szol gál ta tá si Rend szer és inf ra struk -
tú ra ki ala kí tá sa

69. Or szá gos El len õr zés In for ma ti kai Kor sze rû sí té se az APEH-ban pro jekt

70. Or szá gos Föld hi va ta li ada tok elekt ro ni kus non stop szol gál ta tó rend szer e
ügy fél kap un ke resz tül

71. Or szá gos Hu mán erõ for rás fej lesz tés II.

72. Or szá gos Il le ték ke ze lés hát tér-in for má ci ós rend szer

73. Or szá gos Ka taszt ró fa vé del mi Or szá gos In for má ci ós Rend szer (KOIR)

74. Or szá gos Kis tér sé gi tár su lá sok fel adat el lát ásá nak tá mo ga tá sa

75. Or szá gos Köz igaz ga tá si infor ma ti kai köz mû – Elekt ro ni kus azo no sí tó
rend szer bev eze té se

76. Or szá gos Köz igaz ga tá si szol gál ta tá sok bel sõ fo lya ma ta i nak meg újí tá sa

77. Or szá gos Köz igaz ga tá si Szol gál ta tó Köz pon tok ki ala kí tá sa I.

78. Or szá gos Mi nõ sé gi jog al ko tás meg te rem té se a köz pon ti köz igaz ga tás ban

79. Or szá gos Rend õr ség Elekt ro ni kus Ügy in té zé sé nek meg te rem té se

* Ré gió, me gye meg je lö lé sé vel.
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A Kormány

2143/2007. (VII. 27.) Korm.

határozata

a nem költségvetési szervként mûködõ, normatív
állami hozzájárulásban részesülõ szociális
intézményeknél, szolgáltatóknál, valamint

a gyermekjóléti és gyermekvédelmi intézményeknél
foglalkoztatottak 2007. év után járó tizenharmadik
havi illetménye ez évi részletének finanszírozásáról

A Kor mány

1. el ren de li mind azon nem költ ség ve té si szerv ként mû -
kö dõ, nor ma tív ál la mi hoz zá já ru lás ban ré sze sü lõ szo ci á lis
in téz mé nyek nél, szol gál ta tók nál, va la mint a gyer mek jó lé ti 
és gyer mek vé del mi in téz mé nyek nél al kal ma zás ban ál lók
szá má ra, akik nek bé rét (ke re se tét) az 1993. évi III. tör vény 
94/L.  §-ának (4) be kez dé se vagy az 1997. évi XXXI. tör -
vény 145.  §-ának (3) be kez dé se alap ján ál la pít ják meg,
a 2007. év után járó ti zen har ma dik havi il let mény egy ré -
szé nek – a ti zen har ma dik havi il let mény ki fi ze té si rend jét
mó do sí tó 2007. évi XXXIII. tör vény alap ján tör té nõ – ki fi -
ze té sét. A 2007. jú li us– de cem ber hó na pok ban ki fi ze ten dõ
ti zen har ma dik havi il let mény és já ru lé kai 1/12 ré szé nek
meg fe le lõ össze gek 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 4.  §-ának (8) be kez dé sé ben fog lal tak alap ján a Kor -
mány el ren de li a X. Mi nisz ter el nök ség fe je zet, 20. Tarta -
lékok 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 –
953,0 mil lió fo rint át cso por to sí tá sát;

Fe le lõs: pénz ügy mi nisz ter

Ha tár idõ: azon nal

2. el ren de li, hogy a Ma gyar Ál lam kincs tár az 1. pont
sze rin ti in téz mé nyek, szol gál ta tók fenn tar tói ré szé re
– e ha tá ro zat köz zé té te lét köve tõen – ha von ta a tárgy hó ra
vo nat ko zó an (elõ ször a jú li us és az au gusz tus havi ki fi ze -
té se ket össze von va) a nor ma tív ál la mi hoz zá já ru lás sal
egy ide jû leg, de at tól el kü lö nül ve fo lyó sít sa – a 188/1999.
(XII. 16.) Korm. ren de let ben rög zí tett el já rás rend nek meg -
fele lõen – a 2007. év után járó ti zen har ma dik havi il let -
mény és já ru lé kai 1/12 ré szé nek meg fe le lõ tá mo ga tá si
össze get. A fi nan szí ro zás alap ja a fenn tar tó ál tal tett – az
egy há zi és más nem ál la mi szo ci á lis és gyer mek vé del mi
szol gál ta tók nál fog lal koz ta tot tak ról  szóló 2118/2007.
(VI. 25.) Korm. ha tá ro zat 1. pont já ban meg ha tá ro zott,
 június hó nap ban tel je sí tett – adat szol gál ta tás, amely egy -
ben igény be je len tés nek mi nõ sül. A fenn tar tó és a mun kál -
ta tó az ál la mi hoz zá já ru lást csak a 2007. évi ti zen har ma dik 
havi il let mény egy ré szé nek elõ re ho zott, havi rész le tek ben 
tör té nõ ki fi ze té sé re hasz nál hat ja fel;

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

Ha tár idõ: fo lya ma tos

3. a 2. pont alap ján fo lyó sí tott tá mo ga tá si elõ le get – a
nor ma tív ál la mi hoz zá já ru lás és tá mo ga tás el szá mo lá sá val
egy ide jû – utó la gos el szá mo lás mel lett biz to sít ja. A
2. pont ban fog lalt jú ni us havi adat szol gál ta tás hoz ké pest
be kö vet ke zõ vál to zá sok – a ti zen har ma dik havi il let mény -
re jo go sul tak szá má nak idõ köz be ni csök ke né se vagy
 növekedése –  miatti tá mo ga tás kor rek ci ó já ra a tény le ges
ki fi ze té se ken ala pu ló el szá mo lás ke re té ben ke rül sor.

Ha tár idõ: 2008. ja nu ár 31.

Gyur csány Fe renc s. k.,
mi nisz ter el nök
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Mel lék let a 2143/2007. (VII. 27.) Korm. ha tá ro zat hoz

X. Mi nisz ter el nök ség
XXVI. Szo ci á lis és Mun ka 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
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cím-
szám
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KIADÁSOK
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

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

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

48 Szo ci á lis cé lú hu mán szol gál ta tá sok

276790 4 13. ha vi il let mény tá mo ga tá sa



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-
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cso-
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szám
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Cím-
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csop.-
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cím-
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Elõ-
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KIADÁSOK
A mó do sí tás

jog cí me
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sít ás

kö vet-
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év re

át hú zó dó
ha tá sa
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jog-

sza bály/
ha tá-
ro zat
szá ma

Ki emelt elõ irány zat ne ve

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

5 Egyéb mû kö dé si cé lú tá mo ga tá sok,
ki adá sok 953,0

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 –953,0

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-
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Jog-
cím-
szám
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név
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név

Elõ-
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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

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

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

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

48 Szo ci á lis cé lú hu mán szol gál ta tá sok

276790 4 13. ha vi il let mény tá mo ga tá sa 953,0

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 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 ri um 2 pél dány   egyéb: azon nal 953,0

* 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

2144/2007. (VII. 27.) Korm.

határozata

a fejezeti bevételek és kiadások 2007. I. félévi
teljesülésérõl, a fejezetek egyensúlyi tartalékának

felhasználásáról

1. A Kor mány

a) meg ál la pít ja, hogy a 2007. elsõ fél évi je len té sek alap -
ján a fe je ze tek ki adá sai és be vé te lei a Kor mány ál tal prog -

nosz ti zál tak sze rint, az év egé szét te kint ve pe dig az el fo ga -
dott költ ség ve té si tör vény ben rög zí tet tek nek meg fele lõen
ala kul tak,

b) a fe je ze ti egyen sú lyi tar ta lé kok fe je ze ten be lü li, fe je -
ze tek, il let ve az ál lam ház tar tás al rend sze rei kö zöt ti át cso -
por to sí tá sá ra ja vas la tot nem tesz, ar ról 2007. har ma dik
 negyedévének vé gén dönt.

2. 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

2145/2007. (VII. 27.) Korm.

határozata

az Állami Egészségügyi Központ és elõdintézményei
2007. II. félévi gazdálkodásával összefüggõ egyes

kérdésekrõl

A Kor mány el ren de li, hogy

1. az Ál la mi Egész ség ügyi Köz pont (a továb biak ban:
ÁEK) ki ala kí tá sá val össze füg gõ inf ra struk tu rá lis és
 logisztikai több let ki adá sok fe de ze té rõl úgy kell gon dos -
kod ni, hogy az Egész ség ügyi Mi nisz té ri um fe je zet be tar -
to zó költ ség ve té si szer vek va gyon ke ze lé sé ben lévõ in gat -
la nok net tó ér té ke sí té si be vé te lé bõl e cél lal – an nak
 elsõbbséget biz to sít va – a 2007. év ben két rész let ben
904,4 mil lió fo rint + 899,8 mil lió fo rint, a 2008. év ben
669,6 mil lió fo rint át cso por to sí tás ra ke rül jön;

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

Ha tár idõ: azon nal, majd a több let ki adá sok
 üte mé tõl füg gõ en

2. az ÁEK 2007. jú li us 1-jé tõl ha tá lyos költ ség ve té sé -
nek is me re té ben ké szül jön elõ ter jesz tés a II. fél évi za var -
ta lan mû kö dés hez szük sé ges több let költ ség ve té si tá mo -
ga tá sok te kin te té ben;

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

Ha tár idõ: 2007. szep tem ber 30.

3. az egyes köz pon to sí tott egész ség ügyi szol gál ta tók
ál tal nyúj tott szol gál ta tá sok igény be vé te lé rõl, va la mint a
kü lön meg ha tá ro zott sze mé lyek te kin te té ben fenn ál ló
egész ség ügyi el lá tás rend jé rõl  szóló 175/2007. (VI. 30.)
Korm. ren de let (a továb biak ban: R.) 7.  §-ában fog lalt al -
kal mas sá gi, szû rõ, or vos szak ér tõi és egyéb, az Or szá gos
Egész ség biz to sí tá si Pénz tár ál tal nem fi nan szí ro zott, az
ÁEK ré szé rõl nyúj tott egész ség ügyi szol gál ta tá sok ter ve -
zett igény be vé te lé nek meg fele lõen – a ki adá sok költ ség -
ve té si fe de ze té nek biz to sí tá sa ér de ké ben – az igény be vé -
tel re ter ve zett szol gál ta tá sok kal össze füg gõ költ sé gek fel -
mé ré sét, a fe de zet igé nyek Kor mány hoz tör té nõ be nyúj tá -
sát, to váb bá az ál lam ház tar tás mû kö dé si rend jé rõl  szóló
217/1998. (XII. 30.) Korm. ren de let 46.  §-a sze rin ti fe je ze -
tek in téz mé nyei kö zöt ti elõ irány zat-át cso por to sí tás ra vo -
nat ko zó meg ál la po dás meg kö té sét;

Fe le lõs: hon vé del mi mi nisz ter
érin tett mi nisz te rek

Ha tár idõ: azon nal

4. az R. 7.  §-ának (5) be kez dé se sze rin ti szak mai al kal -
mas sá gi vizs gá lat költ ség té rí té si sza bá lyai és fi nan szí ro zá -
si rend je ke rül jön ki dol go zás ra;

Fe le lõs: hon vé del mi mi nisz ter
érin tett mi nisz te rek

Ha tár idõ: azon nal

5. az ÁEK elõd in téz mé nye i nél fel hal mo zó dott kö te le -
zett sé gek, to váb bá a meg ala kí tás sal, va la mint a fel szá mo -
lás sal kap cso la to san az elõd in téz mé nyek nél, fenn tar tó tár -
cák nál fel me rü lõ ki adá sok ren de zé sé re ké szül jön ja vas lat.

Fe le lõs: hon vé del mi mi nisz ter
érin tett mi nisz te rek

Ha tár idõ: 2007. ok tó ber 31.

6. 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

A Kormány

2146/2007. (VII. 27.) Korm.

határozata

a fekete gazdaság elleni küzdelemmel kapcsolatos
feladatokról, a végrehajtásban érintett intézmények

erõforrásigényérõl

A Kor mány

1. fi gye lem mel az ál lam ház tar tás ról  szóló 1992. évi
XXXVIII. tör vény 36.  § (2) be kez dé sé ben fog lal tak ra
 elrendeli az Adó- és Pénz ügyi El len õr zé si Hi va tal
(a továb biak ban: APEH) lét szá má nak 1717 fõ vel, a Vám-
és Pénz ügy õr ség (a továb biak ban: VP) hi va tá sos ál lo má -
nyú tag jai lét szá má nak 130 fõ vel, a Ma gyar Ál lam kincs tár
(a továb biak ban: Kincs tár) lét szá má nak 335 fõ vel, a Kor -
mány za ti El len õr zé si Hi va tal (KEHI) lét szá má nak 40 fõ -
vel, az Or szá gos Mun ka biz ton sá gi és Mun ka ügyi Fõ fel -
ügye lõ ség (OMMF) lét szá má nak 150 fõ vel tör té nõ meg -
eme lé sét, en nek meg fele lõen az APEH en ge dé lye zett
 létszámát 15 635 fõ ben, a VP en ge dé lye zett lét szá mát
7066 fõ ben, a Kincs tár lét szá mát 3769 fõ ben, a KEHI lét -
szá mát 167 fõ ben, az OMMF lét szá mát 912 fõ ben ha tá roz -
za meg. A lét szám bõ ví tést az év vé gé ig üte me zett lét szám -
fel vé tel lel kell vég re haj ta ni;

Fe le lõs: pénz ügy mi nisz ter
Ha tár idõ: 2007. au gusz tus 1-jé tõl kez dõ dõ en

 fo lya ma tos
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2. az ál lam ház tar tás ról  szóló 1992. évi XXXVIII. tör -
vény 38.  §-ának (1) be kez dé sé ben biz to sí tott jog kö ré ben
a 2007. évi köz pon ti költ ség ve tés ál ta lá nos tar ta lé ká ból az
APEH, a VP, a Kincs tár, a KEHI és az OMMF ré szé re
– lét szám fej lesz tés  miatt – 2056,2 mil lió fo rint több let for -
rást biz to sít a mel lék let sze rint.

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

Gyur csány Fe renc s. k.,
mi nisz ter el nök
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Mel lék let a 2146/2007. (VII. 27.) Korm. ha tá ro zat hoz

X. Mi nisz ter el nök ség
XXII. Pénzügyminisztérium
              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-
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szám

Jog-
cím-
szám

Elõ-
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cso-
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elõ-
ir.-

szám

Fe je-
zet-
név

Cím-
név
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cím-
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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

XXII. Pénz ügy mi nisz té ri um

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

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 583,5

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lék 151,6

004800 6 Vám- és Pénz ügy õr ség

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 118,5

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 35,1

3 Do lo gi ki adá sok 44,8

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés

1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 175,0

237287 10 Ma gyar Ál lam kincs tár

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 203,2

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 72,3

3 Do lo gi ki adá sok 106,6

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés

1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 323,0

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

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 50,7

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 16,4

3 Do lo gi ki adá sok 15,0

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

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

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 121,6

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 38,9

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 –2056,2

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
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jog-
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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



Ál lam-
ház tar tá si

egye di
azo no sí tó
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Cím-
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Jog-
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TÁMOGATÁSOK
A mó do sí tás

jog cí me

Mó do sí tás
(+/–)
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sít ás
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át hú zó dó
ha tá sa
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Ki emelt elõ irány zat ne ve

XXII. Pénz ügy mi nisz té ri um

004790 5 Adó- és Pénz ügyi El len õr zé si Hi va tal 735,1

004800 6 Vám- és Pénz ügy õr ség 373,4

237287 10 Ma gyar Ál lam kincs tár 705,1

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 82,1

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

004646 4 Or szá gos Mun ka biz ton sá gi és Mun ka ügyi Fõ fel ügye lõ ség 160,5

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

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

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

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

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

(mó do sí tás +/–)
Össze sen

I.
ne gyed év

II.
ne gyed év

III.
ne gyed év

IV.
ne gyed év

Fe je zet 1 pél dány   

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

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

Pénz ügy mi nisz té rium 2 pél dány   egyéb: azon nal 2056,2 2056,2

* 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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 II. rész
KÖZLEMÉNYEK,
HIRDETMÉNYEK,
SZEMÉLYI HÍREK

Megállapodás
a villamosenergia-ipari társaságok privatizációjával

kapcsolatban felmerült ágazati humánpolitikai
kérdések tárgyában, 1995. július 4-én kötött

Megállapodás 2.1. pontjának végrehajtásáról,
valamint a privatizációt követõ liberalizáció

és az EU csatlakozási folyamat  miatt várhatóan
keletkezõ humánpolitikai problémák kezelésérõl*

I. A Fe lek rög zí tik, hogy az 1995. jú li us 4-én kö tött
Meg ál la po dás az zal a cél lal jött lét re, hogy a vil la mos ener -
gia-ipar pri va ti zá ci ó ja foly tán be kö vet ke zõ lét szám vál to -
zá sok ke ze lé se ér de ké ben a tár sa ság cso port pri va ti zá ci ós
be vé te le i nek egy ré sze fe de ze tül szol gál hat az ipar ágon be -
lü li fog lal koz ta tá si já ru lé kos fel té te lek anya gi hát te ré nek
biz to sí tá sá ra. A Meg ál la po dás elõ ír ja, hogy ezen fel té te lek
meg te rem té sé nek fe de ze té re az ÁPV Rt.-nek az ipar ág pri -
va ti zá ci ó já ból szár ma zó be vé te le 5%-a szol gál. A fel hasz -
ná lás a vil la mos ener gia-ipa ri tár sa sá gok pri va ti zá ci ó já val
össze füg gés ben ke let ke zett lét szám vál to zá sok kap csán, az
ál la mi el lá tá si rend szer ben biz to sí tott jog címek mel lett,
azo kat ki egé szít ve tör tén het.

* A 2134/2007. (VII. 17.) Kor m. ha tá ro zat alap ján egy be szer kesz tett szö -
veg.

A Meg ál la po dás tel je sí té sé nek jog sza bá lyi fel té te lét
1998. év vo nat ko zá sá ban a Ma gyar Köz tár sa ság 1998. évi
költ ség ve té sé rõl  szóló 1997. évi CXLVI. tör vény 6.  §-ának 
(4) be kez dé se te rem tet te meg, amely elõ ír ja, hogy az ÁPV
Rt. pri va ti zá ci ós tar ta lé ka ké pe zi a Meg ál la po dás tel je sí té -
sé nek fe de ze tét oly mó don, hogy az ab ból tör té nõ ki fi ze té -
sek hez a pénz ügy mi nisz ter és a privatizá cióért fe le lõs tár ca 
nél kü li mi nisz ter elõ ze tes hozzájáru lása szük sé ges. Je len
Meg ál la po dás ban fog lal tak tel je sí té sé nek fo lya ma tos sá gát, 
va la mint a tel je sí tés jog sza bá lyi fel té te le i nek meg te rem té -
sét a pri va ti zá ció be fe je zé sét kö ve tõ idõ szak ra vo nat ko zó -
an a tö me ges pri va ti zá ci ót le zá ró tör vényalkotási fo lya mat
so rán kell biz to sí ta ni.

A Fe lek rög zí tik to váb bá, hogy a fen ti tör vényi ren del ke -
zés ben meg ha tá ro zott pri va ti zá ci ós tar ta lék a ki fi ze tés
1998. évi for rá sa. A Meg ál la po dás ban fog lal tak fi nan szí ro -
zá sá ra szol gá ló ke ret mér té ke 10 295,1 mil lió fo rint.

A Fe lek rög zí tik, hogy a Meg ál la po dás, an nak 2002. évi
mó do sí tá sá val, a pri va ti zá ci ó val köz vet le nül kap cso la tos
prob lé mák ke ze lé sén túl, – a ke ret össze gen be lül – a pri va -
ti zá ci ót kö ve tõ li be ra li zá ci ós fo lya mat, va la mint az EU
csat la ko zás  miatt vár ha tó an ke let ke zõ hu mán po li ti kai kér -
dé sek meg ol dá sát, il let ve a 2181/2000. (VIII. 9.) Korm. ha -
tá ro zat 4. pont já nak vég re haj tá sát is szol gál ja.

II. A Fe lek a Meg ál la po dás ban rög zí tett összeg tel je sí -
té sé re és fel hasz ná lá sá ra vo nat ko zó an az aláb bi el já rás ren -
det ha tá roz zák meg:

1. A ke ret összeg ki fi ze té se és fel hasz ná lá sa éven kén ti
üte me zés ben tör té nik, az ese dé kes összeg tel je sí té sé nek
jog sza bá lyi fel té te lét az adott évi költ ség ve té si tör vény elõ -
ké szí té se so rán kell biz to sí ta ni. A ke ret összeg fel hasz ná lá -



sá ra a II/2. pont ban meg ha tá ro zott tár sa sá gok ese té ben a
d) mel lék let ben meg ha tá ro zott idõ pon to kig ke rül het sor.

2. A ke ret összeg bõl igény be vé tel re jo go sul tak azon mun -
ka vál la lók, akik nek mun ka vi szo nya 2001. jú ni us 30-án vagy
azt meg elõ zõ en meg kez dõ dött, és ezen túl me nõ en az aláb bi
fel té te lek va la me lyi ké nek meg fe lel nek

– a d) mel lék let ben fel so rolt tár sa sá gok bár me lyi ké nél
1995. jú li us 1-jén és azt meg elõ zõ en,

– a d) mel lék let ben fel so rolt tár sa sá gok bár me lyi ké nél
1995. jú li us 1-jét köve tõen,

– a d) mel lék let ben fel so rolt tár sa sá gok tu laj do ná ban
lévõ tár sa sá gok bár me lyi ké nél 1995. jú li us 1-jén,

– a d) mel lék let ben fel so rolt tár sa sá gok ál tal 1995. jú -
lius 1-jét köve tõen ala pí tott tár sa sá gok al kal ma zot tai, és az 
ala pí tást meg elõ zõ en az ala pí tó tár sa ság nál,

– a d) mel lék let ben fel so rolt in teg rá ci ón kí vü li bá nyák -
ban 1999. ja nu ár 1-jén és azt köve tõen vagy meg elõ zõ en
leg alább egy éves fo lya ma tos vagy jog foly to nos nak mi nõ -
sü lõ mun ka vi szonnyal ren del kez tek.

3. Az igény be vé tel re azon mun ka vál la lók sze rez het nek 
jo go sult sá got, akik a II/2. pont ban de fi ni ált fel té te lek nek
meg fe lel nek, és mun ka vi szo nyuk mun kál ta tó ál ta li ren des
fel mon dás sal szûnt meg, vagy kor en ged ménnyel, kor ked -
vez ménnyel ke rül tek nyug díj ba, il let ve bá nyá szok nyug -
díj sze rû rend sze res el lá tá sá ban ré sze sül nek.

A mun ka vál la ló tá mo ga tá si ké rel me be nyúj tá sá nak
vég sõ ha tár ide je a d) mel lék let ben fog lalt ha tár idõ le jár tát
meg elõ zõ 30. nap. Tá mo ga tá si ké re lem azon ban ezt meg -
elõ zõ en sem nyújt ha tó be ab ban az eset ben, ha a Meg ál la -
po dás sze rin ti 10 295,1 mil lió fo rint ke ret to váb bi ki fi ze té -
sek re az ÁPV Rt. kal ku lá ci ó ja sze rint már nem nyújt fe de -
ze tet.

4. A ke ret összeg bõl – a Meg ál la po dás sze rin ti kifi -
zetéseket fo ga na to sí tó ÁPV Rt. vagy an nak jog utód -
ja – a 10 295,1 mil lió fo rint fel hasz ná lá sá ig, de az egyes
tár sa sá gok nál ko ráb ban fog lal koz ta tott – 5. vagy 6. pont
sze rin ti tá mo ga tás ra – jo go sul tak ra vo nat ko zó an leg ké -
sõbb a Tár ca kö zi Bi zott ság hoz a d) mel lék let ben meg ha tá -
ro zott idõ pon tig be nyúj tott ké rel mek re vo nat ko zó an tel je -
sít ki fi ze té se ket a szak szer ve ze tek ré szé re. Et tõl el té rõ en a
9. pont alap ján az ak tív fog lal koz ta tást elõ se gí tõ pro jek -
tek re tör té nõ ki fi ze té sek fo ga na to sí tá sá nak vég sõ ha tár -
ide je 2005. jú ni us 30.

A d) mel lék let ben fel so rolt bá nya erõ mû in teg rá ci ón
 kívüli bá nyák ese té ben az 5. és 6. pont sze rint össze sen
 kifizethetõ tá mo ga tás ma xi mum 430 mil lió fo rint le het.

A két ága za ti ön se gé lye zõ pénz tár ré szé re 2006–2008
kö zöt ti évek ben a pénz ügyi tá mo ga tás fe de ze té re – az
I. pont sze rin ti ke ret össze gen be lül – a II/11. pont ban rög -
zí tett 225,0 mil lió fo rin tot kö te le zõ en biz to sí ta ni kell.

5. A ke ret összeg – 6. pont ban fog lal tak ki vé te lé vel –
ki zá ró lag mun ka jo gi és egyéb jog sza bá lyok ban biz to sí tott
jut ta tá so kat ki egé szí tõ, il let ve ezen fe lü li cé lok ra hasz nál -
ha tó fel az aláb bi ak sze rint:

a) el sõ sor ban ipar ágon be lü li mun ka hely-vál toz ta tás
elõ se gí té se, át te le pü lé si tá mo ga tás, utó la gos el szá mo lá si
kö te le zett ség gel; mér té ke: ma xi mum 525 E Ft/fõ;

b) szak mai kép zés, to vább- és át kép zés tá mo ga tá sa
szük ség sze rin ti elõ fi nan szí ro zás sal, utó la gos el szá mo lá si
kö te le zett ség gel. Az elõ fi nan szí ro zás pénz ügyi konst ruk -
ci ó já ról a tár ca kö zi bi zott ság ál la po dik meg a szak szer ve -
ze tek kel; mér té ke: ma xi mum 292 E Ft/fõ;

c) ház tar tá si ener gi a nem-vál toz ta tás be ru há zá si költ sé -
ge i nek rész be ni fe de ze te, a vil la mos ener gia al kal ma zot ti
ta ri fa el vesz té se ese tén; mér té ke: ma xi mum 292 E Ft/fõ;

d) mun ka nél kü li-já ra dék ki egé szí té se a jo go sult ság
fenn ál lá sá ig; mér té ke: 11,7–29,0 E Ft/fõ/hó;

e) a mun ka vál la lót al kal ma zó tár sa ság felé a d) mel lék -
let ben meg ha tá ro zott idõ pont elõtt ke let ke zett, mun kál ta -
tó val szem ben fenn ál ló la kás cé lú hi tel, il let ve pénz in té zet -
tõl 1993. de cem ber 31. elõtt fel vett la kás cé lú hi tel rész be ni 
vagy tel jes vissza fi ze té sé re for dít ha tó tá mo ga tás; mér té ke: 
ma xi mum 292 E Ft/fõ;

f) kor en ged mé nyes, kor ked vez mé nyes nyug díj és bá -
nyá szok nyug díj sze rû rend sze res el lá tá sa ki egé szí té se a
nyug díj kor ha tár el éré sé nek idõ tar ta má ban; mér té ke: ma -
xi mum 11,7–29,0 E Ft/fõ/hó;

g) 1995. jú li us 1-jé tõl kez dõ dõ en a d) mel lék let ben meg -
ha tá ro zott idõ pon tig ter je dõ idõ szak ban fel vett vál lal ko zá si
hi tel vissza fi ze té sé nek ka mat tá mo ga tá sa; mér té ke: ma xi mum 
a hi tel ka mat 50%-a, de ma xi mum 11,7 E Ft/fõ/hó;

h) a mun kál ta tó he lyett tá mo ga tó ként az ön kén tes
nyug díj pénz tár ba ado mány fi ze té se ma xi mum há rom évig, 
és leg fel jebb sze mé lyen ként a ko ráb bi mun kál ta tó ál tal
 fizetett mér té kig, a nyug díj pénz tár alap sza bá lyá ban meg -
ha tá ro zott tagi kör ré szé re;

i) biz to sí tás meg kö té se és fi ze té se a mun ka vál la lók
szá má ra; ma xi mum há rom évig, leg fel jebb 1750 Ft/fõ/hó.

6. A tár ca kö zi bi zott ság hoz be nyúj tott, egye di el bí rá lást
igény lõ és el fo ga dott ja vas la tok ese tén a fel hasz ná lás ra sor
ke rül het a 2. pont ban meg je lölt mun ka vál la ló kon  kívül, il let -
ve a 3. pont ban fel so rolt jog cí me ken kí vü li, egye di ese tek -
ben. Ezen igény be vé tel so rán is fenn kell áll nia a fel hasz ná lás 
je len Meg ál la po dás ban rög zí tett cél já nak; az erre for dít ha tó
összeg ma xi má lis mér té ke 233 E Ft/fõ le het, egy sze ri al ka -
lom mal, és az I. pont ban meg ha tá ro zott ke ret összeg 5%-át
nem ha lad hat ja meg.

7. A fel hasz ná lás köz vet len cím zett je és jo go sult ja
a mun ka vál la ló; egy mun ka vál la ló egy ide jû leg több jog -
címen is sze rez het jo go sult sá got.

Az 5. és 6. pon tok alap ján tör té nõ ki fi ze té sek ku mu lált
össze gé nek fel sõ ha tá ra egy jo go sult ese té ben nem ha lad -
hat ja meg a brut tó 700 E Ft-ot, mely összeg fe de ze tet kell
hogy nyújt son az egyént ter he lõ adó- és já ru lék fi ze té si
 kötelezettségek tel je sí té sé re is.

8. Az egy jo go sult ese té ben igény be ve he tõ ke ret össze -
gek mér té ke éven te fe lül vizs gá lat ra ke rül az éves fo gyasz -
tói ár in dex figye lembe véte lével.
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9. A Meg ál la po dás sze rint tá mo ga tás ra jo go sult sze mé -
lyek kö zül a prog ram in dí tá sát meg elõ zõ leg alább há rom
hó nap óta mun ka vi szonnyal nem ren del ke zõ mun ka vál la -
lá si korú sze mé lyek új bó li fog lal koz ta tá sá nak elõ se gí té sét
cél zó prog ra mok in dí tá sá ra 645 mil lió fo rint fi zet he tõ ki.

Az ÁPV Rt. fel ké ri a Mun ka erõ pi a ci Alap Irá nyí tó Tes -
tü le té nek (a továb biak ban: MAT) Kor mányt kép vi se lõ
tag ja it, hogy a fog lal koz ta tás elõ se gí té sé rõl és a mun ka -
nél kü li ek el lá tá sá ról  szóló 1991. évi IV. tör vény (a továb -
biak ban: Flt.) 39/A.  § (3) be kez dés a) pont 2. al pont ja alap -
ján kez de mé nyez zék köz pon ti fog lal koz ta tá si, kép zé si és
mun ka erõ-pi a ci in teg rá ci ós prog ra mok in dí tá sát. A MAT
dön té sé nek meg fele lõen, to váb bá a tár ca kö zi bi zott ság
 határozata alap ján és a pénz ügy mi nisz ter, va la mint a gaz -
da sá gi és köz le ke dé si mi nisz ter – a ki fi ze té sek hez tör té nõ
hoz zá já ru lást is tar tal ma zó – együt tes dön té se sze rint el fo -
ga dott prog ram vagy prog ra mok fi nan szí ro zá sá ra – azok
in dí tá sát meg elõ zõ en egy összeg ben – az ÁPV Rt. az
Flt. 39/C.  § (1) be kez dé sé nek g) pont ja sze rin ti jog cí men
tel je sít át uta lást a Mun ka erõ pi a ci Alap ja vá ra az egyes
prog ra mok költ ség ve té sé nek meg fele lõen.

10. A szak szer ve ze tek 1998. év ben egy sze ri al ka lom -
mal a ki fi ze té sek tech ni kai fel té te le i nek meg te rem té sé vel
kap cso lat ban fel me rü lõ ki adá sok rész be ni fi nan szí ro zá sá -
ra ja vas lat tal él het nek a tár ca kö zi bi zott ság felé. A szak -
szer ve ze tek a tech ni kai fel té te lek biz to sí tá sá ra és a ki fi ze -
té sek bo nyo lí tá sá ra két ága za ti ön se gé lye zõ pénz tárt hoz -
nak lét re. Az ön se gé lye zõ pénz tá rak ré szé re együt te sen a
tech ni kai fel té te lek meg te rem té sé nek fi nan szí ro zá sa cél já -
ból egy sze ri al ka lom mal 1998-ban az I. pont ban meg ha tá -
ro zott ke ret összeg ter hé re 86 mil lió fo rint ke rül át uta lás ra
azok meg ala ku lá sát köve tõen. Ezen összeg nem szá mít
bele a pénz tá rak ré szé re a mû kö dé si alap ba tör té nõ át uta -
lás ra ke rü lõ össze gek be.

A két ága za ti ön se gé lye zõ pénz tár ré szé re a tá mo ga tá -
sok be fe je zé sé vel kap cso la tos fel ada tok fi nan szí ro zá sá ra,
az ön se gé lye zõ pénz tá rak mû kö dé si és vég el szá mo lá si
költ sé ge i re a II.11. pont ban a 2006–2008 évek ben biz to sí -
tott mû kö dé si költ sé gek nyúj ta nak fe de ze tet.

11. Az ipar ág je len Meg ál la po dást alá író két rep re zen -
ta tív szak szer ve ze te

a) az ÁPV Rt., il let ve jog utód ja ré szé re elõ ze tes kal ku -
lá ci ót küld be az ak tu á lis évet meg elõ zõ év szep tem ber
30-ig a ke ret összeg kö vet ke zõ évi vár ha tó felhasználá -
sáról;

b) éven te két al ka lom mal már ci us 31-ig, il let ve au gusz -
tus 31-ig ja vas la tot tesz egye di ki fi ze té sek re;

c) gon dos ko dik a ki fi ze tett összeg fel hasz ná lá sá ról, a
jo go sult mun ka vál la lót meg il le tõ tá mo ga tás ki fi ze té sé rõl;

d) gon dos ko dik a mun ka vál la lók ré szé re tör tént ki fi ze -
té sek jog cím sze rin ti adó- és já ru lék fi ze té si kötelezett -
ségek tel je sí té sé rõl.

A két rep re zen ta tív szak szer ve zet ál tal a ki fi ze té sek le -
bo nyo lí tá sá ra lét re ho zott két ága za ti se gély pénz tár mû kö -
dé sé hez – az I. pont sze rin ti ke ret összeg ki me rü lé sé ig, de

leg ké sõbb a fu tam idõ vé gé ig – nyúj tott pénz ügyi tá mo ga -
tás mér té ke a tárgy évet meg elõ zõ év ben a mû kö dés tá mo -
ga tá sá ra tény le ge sen ki fi ze tett összeg – a Kor mány ál tal
el fo ga dott – inf lá ci ó val kor ri gált össze ge. El sõ ként a
2002. évi mû kö dé si költ ség szá mí tan dó ezen a mó don.

A két ága za ti ön se gé lye zõ pénz tár ré szé re 2006–2008
évek ben az I. pont sze rin ti ke ret össze gen be lül nyúj tott
pénz ügyi tá mo ga tás össze ge 225,0 mil lió fo rint.

12. A pénz ügy mi nisz ter és a pri va ti zá ci ó ért fe le lõs
 tárca nél kü li mi nisz ter in téz ke dik arra vo nat ko zó an, hogy
lét re jöj jön egy dön tés-elõ ké szí tõ tár ca kö zi bi zott ság, az
aláb bi össze té tel lel:

– Pénz ügy mi nisz té ri um, Mun ka ügyi Mi nisz té ri um,
Nép jó lé ti Mi nisz té ri um, IKIM, ÁPV Rt. két-két fõ vel,
a Pénz ügy mi nisz té ri um irá nyí tá sá val;

– az ága zat két, alá író rep re zen ta tív szak szer ve ze té nek
két-két kép vi se lõ je ta nács ko zá si jog gal tag ja a bi zott ság -
nak.

13. A tár ca kö zi bi zott ság kö te les a szak szer ve ze tek
 által tett ja vas la tot – a be ér ke zés tõl szá mí tott 30 na pon be -
lül – meg vizs gál ni, és sa ját ja vas la tá val együtt a pénz ügy -
mi nisz ter és a fog lal koz ta tás po li ti kai és mun ka ügyi
 miniszter felé dön tés ho za tal ra elõ ter jesz te ni.

14. A mi nisz te rek a ki fi ze tés hez tör té nõ hoz zá já ru lást
tar tal ma zó dön tést meg kül dik az ÁPV Rt. ré szé re a ki fi ze -
tés fo ga na to sí tá sa ér de ké ben.

Je len Meg ál la po dás I. pont já ban meg ha tá ro zott jog sza -
bály, va la mint a mi nisz te rek hoz zá já ru lá sa alap ján a ki fi -
ze tés tel je sí té sé re – az egyes jo go sul tak ré szé re tör té nõ
 kifizetések üte me zé sé vel, ezek vissza iga zo lá sá nak üte me -
zé sé vel, az el len õr zés mód já nak rög zí té sé vel – az ÁPV Rt.
mind két szak szer ve zet tel az éven kén ti ki fi ze té sek re ese -
ten ként Meg ál la po dást köt.

15. A ki fi ze tés a két rep re zen ta tív szak szer ve zet el kü -
lö ní tett bank szám lá já ra tör té nik.

A szak szer ve ze tek az át utalt össze ge ket ki zá ró lag a
 fenti el já rás rend sze rint jó vá ha gyott jog cí mek sze rin ti ki fi -
ze té sek re for dít hat ják.

Az ÁPV Rt. ál tal tör té nõ át uta lás és a jog cí mek sze rin ti
tény le ges ki fi ze té sek kö zöt ti idõ szak alatt a fent meg je lölt
szám lá kon, il let ve a se gély pénz tá rak nál ke let ke zõ ka mat -
össze ge ket a kö vet ke zõ idõ sza ki jó vá ha gyott ki fi ze té sek re 
kell for dí ta ni. Az I. pont ban meg ha tá ro zott ke ret összeg
fel hasz ná lá sát köve tõen az ilyen cí men ke let ke zett ka mat -
ma rad ványt a szak szer ve ze tek kö te le sek vissza fi zet ni.

16. A két rep re zen ta tív szak szer ve zet a jo go sult mun -
ka vál la ló ré szé re tör tént konk rét ki fi ze té se ket iga zol ja
– ha von ta cso mag sze rû en – az ÁPV Rt. felé. A szak szer ve -
ze tek az ere de ti ok ira to kat kö te le sek öt évig meg õriz ni.

17. A két rep re zen ta tív szak szer ve zet a ki fi ze té sek rõl
min den év ja nu ár 31-ig, il let ve au gusz tus 15-ig kö te les be -
szá mo lót ké szí te ni a tár ca kö zi bi zott ság ré szé re a tény le -
ges ki fi ze té sek rõl, be mu tat va, hogy az át utalt össze gek
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hány fõ ré szé re, mi lyen összeg ben és mi lyen jog cí me ken
ke rül tek fel hasz ná lás ra.

18. A fo lyó sí tá sok kal, jo go sult sá gok kal kap cso lat ban
fel me rü lõ jog vi ta ese tén (be le ért ve a két szer zõ dõ szak -
szer ve zet rep re zen ta ti vi tá sát vi ta tó bár mely kez de mé nye -
zést) a két rep re zen ta tív szak szer ve zet a jog alany.

19. A rep re zen ta tív szak szer ve ze tek ezen Meg ál la po -
dás alá írá sá val el is me rik, hogy az 1995. jú li us 4-én a Kor -
mány ne vé ben el já ró pri va ti zá ci ó ért fe le lõs tár ca nél kü li
mi nisz ter és a két ága za ti rep re zen ta tív szak szer ve zet
 között kö tött meg ál la po dás 2.1. pont ja a je len Meg ál la po -
dás ban fog lal tak vég re haj tá sá val tel je sült. To váb bá rög zí -
tik, hogy a Meg ál la po dás ha tá lyá nak a bá nya erõ mû in teg -
rá ci ón kí vü li bá nyák ra tör té nõ – a 2002. évi mó do sí tás sze -
rin ti – ki ter jesz té sé vel a 2181/2000. (VIII. 9.) Korm. ha tá -
ro zat 4. pont ját vég re haj tott nak te kin tik.

20. A Fe lek rög zí tik, hogy az aláb bi mel lék le tek je len
Meg ál la po dás ré szét ké pe zik [b) és c) mel lék let az alá írást
kö ve tõ 30 na pon be lül ke rül csa to lás ra]:

a) alá író szak szer ve ze tek rep re zen ta ti vi tá sá nak iga zo -
lá sa (Össze sí tés az 1995. évi üze mi ta nács vá lasz tá sok
ered mé nyé rõl, a szak szer ve ze tek tá mo ga tott sá gá ról. Ezen
ada tok ak tu a li zált vál to za tát a Meg ál la po dás hoz kell csa -
tol ni az 1998. no vem be ri újabb vá lasz tá si ada tok ismere -
tében.),

b) az alá író rep re zen ta tív szak szer ve ze tek nek a 11. a),
b), c), d) pont sze rin ti el já rás ra vo nat ko zó bel sõ ügy rend je,

c) a rep re zen ta tív szak szer ve ze tek ál tal igé nyelt össze -
gek fel hasz ná lá sá ra, va la mint a ki fi ze té sek kel kap cso la tos
el szá mo lá si rend re vo nat ko zó ja vas la tok és be szá mo lók
kö te le zõ tar tal ma (cél, jog cím, össze gek, jog cí men kén ti
 limitek, ki fi ze tés üte me zé se, in do ko lás stb.),

d) a vil la mos ener gia-ipa ri tár sa sá gok és az ál ta luk lét -
re ho zott tár sa sá gok ese té ben a ke ret összeg fel hasz ná lá sa
idõ be ni ha tá lyá nak záró dá tu mai.

21. A 12. pont ban meg ha tá ro zott tár ca kö zi bi zott sá gi
ta gok rész vé te le a mi nisz té ri u mok szer ve ze té nek vál to zá -
sá val össze füg gés ben az aláb bi ak sze rint mó do sul:

A Pénz ügy mi nisz té ri um irá nyí tá sá val mû kö dõ tárca -
közi 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 Mi nisz té -
ri um és az ÁPV Zrt. 2-2 fõ vel vesz részt.

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.

Bu da pest, 2007. jú li us 24.

pénz ügy mi nisz ter VDSZSZ
rep re zen ta tív szak szer ve zet

szo ci á lis és mun ka ügyi BDSZ
mi nisz ter  rep re zen ta tív szak szer ve zet

a) melléklet

Összesítés az ÉT Bér- és Munkaügyi Bizottsága
részére a 4010. sz. Villamosenergia-termelés

és -elosztás szakágazatban az 1995. május 19–26.
közötti üzemi tanács választások eredményérõl,

a szakszervezetek támogatottságáról

Szak szer ve zet Sza va zat %

Vil la mos ener gia-ipa ri
 Dolgozók Szak szer ve ze ti
Szö vet sé ge (VDSZSZ)

170 392 62,67

Bá nya ipa ri Dol go zók
Szak szer ve ze ti Szö vet sé ge 
Erõ mû vi Ta go zat
(BDSZSZ)

82 177 30,22

Vil la mos ener gia-ipa ri
Mun kás ta nács

11 970 4,40

LIGA 6 201 2,28

Mun ka vál la lói je lölt 1 169 0,43

Össze sen 271 909 100,00

VDSZSZ és BDSZSZ
együtt

253 109 92,89

1995. no vem ber 15.

Meg jegy zés: a Mun ka Tör vény köny ve 33.  §-ának
(3) be kez dé se ér tel mé ben, ha a mun kál ta tó nál (ága zat ban)
több szak szer ve zet mû kö dik, ak kor jo go sul tak együt te sen
kol lek tív szer zõ dést köt ni, ha az utol só üze mi ta nács
 választásokon együt te sen a je lölt je ik re le adott sza va za tok
több mint fe lét meg sze rez ték.

Egye bek ben egy szak szer ve zet ak kor te kint he tõ rep re -
zen ta tív nak, ha je lölt jei az utol só üze mi ta nács vá lasz tá so -
kon a le adott sza va za tok leg alább 10%-át meg sze rez ték
[Mt. 29.  § (2) bek.].

d) melléklet

A Megállapodás hatálya alá tartozó társaságok
jegyzéke, valamint az egyes társaságoknál korábban
foglalkoztatott – a Megállapodás szerint támogatásra

jogosult – munkavállalók esetében a támogatási
igények Tárcaközi Bizottsághoz történõ
(szakszervezetek általi) benyújtásának

végsõ határideje

Tár sa ság Igény be nyúj tás ha tár ide je

Bu da pes ti Elekt ro mos
 Mûvek Rt.

2006. feb ru ár 15.

Dél-du nán tú li Áramszol -
gáltató Rt.

2006. feb ru ár 15.
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Tár sa ság Igény be nyúj tás ha tár ide je

Dél-ma gyar or szá gi Áram -
szolgáltató Rt.

2006. feb ru ár 15.

Észak-du nán tú li Áramszol -
gáltató Rt.

2006. feb ru ár 15.

Észak-ma gyar or szá gi Áram -
szolgáltató Rt.

2006. feb ru ár 15.

Ti szán tú li Áram szol gál ta tó Rt. 2006. feb ru ár 15.

Du na men ti Erõ mû Rt. 2006. feb ru ár 15.

Mát rai Erõ mû Rt. 2006. feb ru ár 15.

Ti szai Erõ mû Rt. 2006. feb ru ár 15.

Bu da pes ti Erõ mû Rt. 2006. feb ru ár 15.

Pé csi Erõ mû Rt. 2006. feb ru ár 15.

Ba ko nyi Erõ mû Rt. 2006. feb ru ár 15.

Vér te si Erõ mû Rt. 2006. feb ru ár 15.

Pak si Atom erõ mû Rt. 2006. feb ru ár 15.

OVIT Rt. 2006. feb ru ár 15.

Ma gyar Vil la mos Mû vek Rt. 2006. feb ru ár 15.

Tár sa ság Igény be nyúj tás ha tár ide je

Len cse he gyi Szén bá nya Kft. 2003. de cem ber 31.

Ru dolf Kft. 2002. de cem ber 31.

DUSZÉN Kft. 2002. de cem ber 31.

He lyes bí tés: A Ha tá ro za tok Tá ra 2007. évi 35. szá má ban köz zé tett,
a  minisztériumok és a Mi nisz ter el nö ki Hi va tal bér ke re té nek tel je sít mény el -
vet tá mo ga tó mó do sí tá sá ról szó ló 2135/2007. (VII. 17.) Kor m. ha tá ro zat
mellék letében

– a Ki adá sok táb lá zat rész ben a X. Mi nisz ter el nök ség fe je zet, 1. Mi nisz -
ter el nö ki Hi va tal cím, 1. Mi nisz ter el nö ki Hi va tal igaz ga tás al cím, Mun ka -
adó kat ter he lõ já ru lé kok ki emelt elõ irány zat he lye sen: –1,0 mil lió fo rint,
a XII. Föld mû ve lés ügyi és Vi dék fej lesz té si Mi nisz té ri um fe je zet, 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 cím, Mun ka -
adó kat ter he lõ já ru lé kok ki emelt elõ irány zat he lye sen: –8,1 mil lió fo rint;

– a Tá mo ga tá sok táb lá zat rész ben a X. Mi nisz ter el nök ség fe je zet, 1. Mi -
nisz ter el nö ki Hi va tal cím, 1. Mi nisz ter el nö ki Hi va tal igaz ga tás al cím he lye -
sen: –3,9 mil lió fo rint, a XII. Föld mû ve lés ügyi és Vi dék fej lesz té si Mi nisz té -
ri um fe je zet, 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 cím he lye sen: –33,2 mil lió fo rint.

(Kéz irat 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
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ELÕFIZETÉSI FELHÍVÁS

A Magyar Hivatalos Közlönykiadó gondozásában 2004. január 1-jétõl jelenik meg
a Közbeszerzések Tanácsának hivatalos lapja, a

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTÕ

A Közbeszerzési Értesítõ megrendelhetõ a Magyar Hivatalos Közlönykiadó, Buda-
pest VIII., Somogyi Béla u. 6. címén (postacím: 1394 Budapest 62, Pf. 357.) vagy
a 318-6668 faxszámán.
Az Értesítõ – a tervezett formátumváltás miatt – a 2007. évben fél évre fizethetõ elõ.
A féléves elõfizetés díja áfával: 55 062 Ft.
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

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTÕ

címû lapot ................. példányban, és kérem a következõ címre kézbesíteni:

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

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

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

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

Elõfizetési díj fél évre 55 062 Ft
negyedévre 27 531 Ft

Csekket kérek a befizetéshez

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

Keltezés: ………………………………………

……………………………………………………
cégszerû aláírás
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A Magyar Hivatalos Közlönykiadó megjelentette

a

Módszertani útmutató a helyi önkormányzati rendeletek szerkesztéséhez
c. kiadványt.

Az útmutató célja, hogy a helyi önkormányzati rendeletek alkotása során történõ helyes alkalmazá-
sához gyakorlati segítséget nyújtson. Az útmutató sorra veszi a jogalkotásról szóló 1987. évi XI. tör-
vény és a kapcsolódó végrehajtási rendeletek azon rendelkezéseit, amelyeket a helyi önkormány-
zati jogalkotásnál alkalmazni kell. Ezen rendelkezésekhez fûz gyakorlati útmutatást, kifejezetten
önkormányzati rendeletekbõl merített helyes és helytelen példákat.
Jelenleg igen nagy az eltérés az egyes megyékben, illetve a megyéken belül az egyes települése-
ken használt önkormányzati rendeletek alkotása során alkalmazott módszerekben, szokásokban.
Erre tekintettel néhány közigazgatási hivatal mintarendeletekkel segíti az adott megyében mûködõ
települések jegyzõinek munkáját. Egységes, a helyi önkormányzatok részére készülõ jogsza-
bály-szerkesztési segédanyagot azonban még sem az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisz-
térium, sem az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium nem adott ki. Ezt a hiányt próbálja részben
pótolni ez a kiadvány. Egyre nagyobb ugyanis az igény arra, hogy a helyi önkormányzati rendelete-
ket is egységes szerkesztési módszerrel, egységes szerkezetben, elektronizálva minden állampol-
gár elérhesse, megismerhesse és következetesen alkalmazhassa.
A fentiekre tekintettel ajánljuk a kiadványt az ország valamennyi jegyzõjének, körjegyzõjének, fõ-
jegyzõjének, a polgármestereknek, megyei közgyûlési elnököknek, a képviselõ-testületek tagjai-
nak, valamint a helyi jogalkotás elõkészítésében részt vevõ hivatali munkatársaknak.

A 104 oldalas kiadvány ára: 1155 Ft áfával.

Példányonként megvásárolható a Közlönykiadó Jogi Könyvesboltjában (1085 Budapest, Somogyi B.
u. 6. Tel./fax: 318-8411), valamint 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 a Módszertani útmutató a helyi önkormányzati rendeletek szerkesztéséhez
címû kiadványt
(ára: 1155 Ft + postaköltség), ...................... példányban, és kérem juttassák el az alábbi címre:

A megrendelõ (cég) neve: ........................................................................................................
Címe (város, irányítószám): .....................................................................................................
Utca, házszám: .........................................................................................................................
Ügyintézõ neve, telefonszáma: ................................................................................................
A megrendelõ (cég) bankszámlaszáma: ..................................................................................

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 átutalom.

Keltezés: ………………………………………

………………………………………
cégszerû aláírás
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