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 I. rész HATÁROZATOK

A Kor mány ha tá ro za tai

A Kormány

2013/2007. (II. 6.) Korm.

határozata

a Magyar Köztársaság Kormánya és az Indonéz
Köztársaság Kormánya között az Indonéz

Köztársaság részére Magyarország által nyújtandó
kötött segélyhitel általános feltételeirõl, eljárási

rendjérõl, intézményi hátterérõl és pénzügyi
kereteirõl  szóló keret-megállapodás szövegének
végleges megállapítására adott felhatalmazásról

A Kor mány

1. egyet ért a Ma gyar Köz tár sa ság Kor má nya és az In -
do néz Köz tár sa ság Kor má nya kö zött az In do néz Köz tár sa -
ság ré szé re Ma gyar or szág ál tal nyúj tan dó kö tött se gély hi -
tel ál ta lá nos fel té te le i rõl, el já rá si rend jé rõl, in téz mé nyi
hát te ré rõl és pénz ügyi ke re te i rõl  szóló ke ret-meg ál la po dás 
(a továb biak ban: meg ál la po dás) be mu ta tott szö ve gé vel;

2. fel ha tal maz za a gaz da sá gi és köz le ke dé si mi nisz tert
vagy az ál ta la ki je lölt sze mélyt a meg ál la po dás szö ve gé -
nek – a jó vá ha gyás fenn tar tá sá val tör té nõ – vég le ges meg -
ál la pí tá sá ra;

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

4. jó vá hagy ja a meg ál la po dás ki hir de té sé rõl  szóló kor -
mány ren de let ter ve ze tét, 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 a Ma -
gyar Köz löny ben tör té nõ ki hir de té sét.

5. Ez a ha tá ro zat a köz zé té te le nap ján lép ha tály ba;
egy ide jû leg ha tá lyát vesz ti a Ma gyar Köz tár sa ság Kor má -
nya és az In do néz Köz tár sa ság Kor má nya kö zött az In do -
néz Köz tár sa ság ré szé re Ma gyar or szág ál tal nyúj tan dó kö -
tött se gély hi tel ál ta lá nos fel té te le i rõl, el já rá si rend jé rõl, in -
téz mé nyi hát te ré rõl és pénz ügyi ke re te i rõl  szóló ke -
ret-meg ál la po dás szö ve gé nek vég le ges meg ál la pí tá sá ra és
ki hir de té sé re adott fel ha tal ma zás ról  szóló 2023/2006.
(II. 21.) Korm. ha tá ro zat.

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

A Kormány

2014/2007. (II. 6.) Korm.

határozata

a Magyar Köztársaság Kormánya és a Srí Lanka-i
Demokratikus Szocialista Köztársaság Kormánya
közötti pénzügyi együttmûködési keretprogram

kialakításáról  szóló megállapodás
szövegének végleges megállapítására adott

felhatalmazásról

A Kor mány

1. egyet ért a Ma gyar Köz tár sa ság Kor má nya és a Srí
Lan ka-i De mok ra ti kus Szo ci a lis ta Köz tár sa ság Kor má nya
kö zöt ti pénz ügyi együtt mû kö dé si ke ret prog ram ki ala kí tá -
sá ról  szóló meg ál la po dás (a továb biak ban: meg ál la po -
dás) be mu ta tott szö ve gé vel;

2. fel ha tal maz za a gaz da sá gi és köz le ke dé si mi nisz tert
vagy az ál ta la ki je lölt sze mélyt a meg ál la po dás szö ve gé -
nek – a jó vá ha gyás fenn tar tá sá val tör té nõ – vég le ges meg -
ál la pí tá sá ra;

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

4. jó vá hagy ja a meg ál la po dás ki hir de té sé rõl  szóló kor -
mány ren de let ter ve ze tét, 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 a
 Magyar Köz löny ben tör té nõ ki hir de té sét.

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

A Kormány

2015/2007. (II. 6.) Korm.

határozata

egyes kincstári vagyonba tartozó ingatlanok
ingyenes önkormányzati tulajdonba adásáról

1. A Kor mány az ál lam ház tar tás ról  szóló 1992. évi
XXXVIII. tör vény 109/K.  § (9) be kez dé sé ben ka pott fel -
ha tal ma zás alap ján úgy dönt, hogy az aláb bi kincs tá ri va -
gyon ba tar to zó in gat la nok in gye ne sen a ha tá ro zat ban
meg je lölt he lyi ön kor mány za tok tu laj do ná ba ke rül je nek.
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Sor szám Ön kor mány zat In gat lan/tu laj do ni há nyad Fel adat/cél

1. Ács Nagy köz ség Ön kor mány za ta Ács 17/3 hrsz.-ú in gat lan szol gál ta tá si fel ada tok bõ ví té se
cél já ra

Ács 727 hrsz.-ú in gat lan
1344/9972 tu laj do ni há nya da

Con có pa tak part ren de zé se cél já ra

2. Ász ár Köz ség Ön kor mány za ta Ász ár 1 hrsz.-ú in gat lan kul túr ház mû köd te té se cél já ra

3. Bá csal más Vá ros Ön kor mány za ta Bá csal más 2015/A/5 hrsz.-ú
in gat lan 5278/10000 tu laj do ni
há nya da

fog lal koz ta tá si és
in for ma ti kai-kom mu ni ká ci ós
cél ki tû zé sek meg va ló sí tá sa cél já ra

4. Ba ja Vá ros Ön kor mány za ta Ba ja 015/5, 054/4, 054/6, 071/6,
074, 0378/53, 0423 hrsz.-ú
in gat la nok

gaz da ság- és te rü let fej lesz tés
cél já ra

Ba ja 0377 hrsz.-ú in gat lan kö te le zõ és ön ként vál la lt
fel ada tok cél já ra

5. Ba la ton lel le Vá ros Ön kor mány za ta Ba la ton lel le 4758/3 hrsz.-ú
in gat lan

ját szó tér ki ala kí tá sa cél já ra

6. Ba na Köz ség Ön kor mány za ta Ba na 474/19 hrsz.-ú in gat lan bel sõ út há ló zat fej lesz té se cél já ra

7. Bi har nagy ba jom Köz ség
Ön kor mány za ta

Bi har nagy ba jom 49 hrsz.-ú
in gat lan 20/9749 tu laj do ni 
há nya da

ál ta lá nos is ko lai ok ta tás,
ad mi niszt rá ci ó cél já ra

8. Bu da pest Fõ vá ros Ön kor mány za ta Bu da pest VII. ke rü let 
33531 hrsz.-ú in gat lan

köz út cél já ra

9. Bu da pest Fõ vá ros II. Ke rü le ti
Ön kor mány zat

Bu da pest II. ke rü let 
11033/8 hrsz.-ú in gat lan

te rü let fej lesz tés cél já ra

10. Bu da pest Fõ vá ros XV. Ke rü le ti
Ön kor mány zat

Bu da pest XV. ker. 
87566/0/A/10 hrsz.-ú in gat lan

há zi or vo sok el he lye zé se cél já ra

11. Bu da pest XIX. Ke rü let
Ön kor mány za ta (Kis pest)

Bu da pest 168207 hrsz.-ú in gat lan sport te vé keny ség cél já ra

12. Csen ger Vá ros Ön kor mány za ta Csen ger 627 hrsz.-ú in gat lan te le pü lés fej lesz tés,
te le pü lés ren de zés,
la kás gaz dál ko dás cél já ra

13. Csor vás Vá ros Ön kor mány za ta Csor vás 478 hrsz.-ú in gat lan kö zös sé gi tér biz to sí tá sa cél já ra

14. Csök mõ Nagy köz ség
Ön kor mány za ta

Csök mõ 64/2 hrsz.-ú in gat lan 
1/20 tu laj do ni há nya da

Csa lád se gí tõ és Gyer mek jó lé ti
Szol gá lat iro dá ja cél já ra

15. Da ru szent mik lós Köz ség
Ön kor mány za ta

Da ru szent mik lós 3320 hrsz.-ú
in gat lan 2/4 tu laj do ni há nya da

szo ci á lis bér la kás cél já ra

16. Di ósd Köz ség Ön kor mány za ta Di ósd 3209 hrsz.-ú in gat lan 
8/88 tu laj do ni há nya da

út cél já ra

17. Domb rád Vá ros Ön kor mány za ta Domb rád 1349/1 hrsz.-ú in gat lan Csa lád se gí tõ és Gyer mek jó lé ti
Szol gá lat iro dá ja cél já ra

18. Dö mös Köz ség Ön kor mány za ta Dö mös 833/8, 833/9, 833/10,
833/11, 833/12 hrsz.-ú in gat la nok,
és 116 hrsz.-ú in gat lan 
1/4 tu laj do ni há nya da

gaz da ság- és te rü let fej lesz tés
cél já ra

19. Érd Me gyei Jo gú Vá ros
Ön kor mány za ta

Érd 22564 hrsz.-ú in gat lan 
13/100 tu laj do ni há nya da

te rü let fej lesz tés, igaz ga tá si
köz pont ki ala kí tá sa cél já ra

20. Fe hér gyar mat Vá ros
Ön kor mány za ta

Fe hér gyar mat 489/4 hrsz.-ú
in gat lan és 489/3 hrsz.-ú in gat lan
2475/10000 tu laj do ni há nya da

fo gya té ko sok tér sé gi szin tû
nap pa li el lá tá sa cél já ra
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Sor szám Ön kor mány zat In gat lan/tu laj do ni há nyad Fel adat/cél

21. Gá va ven csel lõ Nagy köz ség
Ön kor mány za ta

Gá va ven csel lõ 48/1, 48/2, 
836 hrsz.-ú in gat la nok

köz te rü let cél já ra

22. Ha lász te lek Nagy köz ség
Ön kor mány za ta

Ha lász te lek 895 hrsz.-ú in gat lan
55/3710 tu laj do ni há nya da

kö zös sé gi ház cél já ra

23. He jõ pa pi Köz ség Ön kor mány za ta He jõ pa pi 12 hrsz.-ú in gat lan te le pü lés fej lesz tés cél já ra

He jõ pa pi 333/1 hrsz.-ú in gat lan kö zös sé gi tér biz to sí tá sa,
köz mû ve lõ dés cél já ra

24. Ho mok bö dö ge Köz ség
Ön kor mány za ta

Ho mok bö dö ge 031/1, 
036/4 hrsz.-ú in gat la nok

út ki ala kí tá sa, föld te rü le tek
meg kö ze lí té se és hul la dék ud var
ki ala kí tá sa cél já ra

25. Ka posszek csõ Köz ség
Ön kor mány za ta

Ka posszek csõ 566 hrsz.-ú in gat lan út cél já ra

26. Kar cag Vá ros Ön kor mány za ta Kar cag 4261 hrsz.-ú in gat lan
10/200 tu laj do ni há nya da

böl csõ de épí té se cél já ra

27. Ke me nesszent pé ter Köz ség
Ön kor mány za ta

Ke me nesszent pé ter 187 hrsz.-ú
in gat lan

kö zös sé gi hely ki ala kí tá sa cél já ra

28. Kis kun fél egy há za Vá ros
Ön kor mány za ta

Kis kun fél egy há za 0463/12 hrsz.-ú
in gat lan

fog lal koz ta tás, gaz da ság- és
te rü let fej lesz tés cél já ra

29. Kis kun lac há za Nagy köz ség
Ön kor mány za ta

Kis kun lac há za 742/A/8 hrsz.-ú
in gat lan 45/257 tu laj do ni há nya da

a köz ség köz biz ton sá gá nak
ja ví tá sa cél já ból

30. Kis lõd Köz ség Ön kor mány za ta Kis lõd 0106/29, 0106/30 hrsz.-ú
in gat la nok

köz mû be ren de zé sek át fo gó
re konst ruk ci ó ja, új há ló zat
ki épí té se, szo ci á lis bér la ká sok
cél já ra

31. Kocs Köz ség Ön kor mány za ta Kocs 220, 295, 323 hrsz.-ú
in gat la nok

víz ren de zés, csa pa dékel ve ze tés,
csa tor ná zás cél já ra

32. Kun szent mik lós Vá ros
Ön kor mány za ta

Kun szent mik lós 1853 hrsz.-ú
in gat lan 1313/1655 tu laj do ni
há nya da

ok mány iro da cél já ra

33. Lá bat lan Vá ros Ön kor mány za ta Lá bat lan 1448 hrsz.-ú in gat lan óvo da üze mel te té se cél já ra

34. Le sen ce to maj Köz ség
Ön kor mány za ta

Le sen ce to maj 088/2, 088/3, 088/4, 
088/5, 088/7, 088/8, 088/10, 0132, 
0120, 0124 hrsz.-ú in gat la nok

te le pü lés fej lesz tés,
te le pü lés ren de zés cél já ra

35. Mind szent Vá ros Ön kor mány za ta Mind szent 499/1 hrsz.-ú in gat lan kö te le zõ és ön ként vál lalt
fel ada tok cél já ra

36. Ne mes lá dony Köz ség
Ön kor mány za ta

Ne mes lá dony 115 hrsz.-ú in gat lan
288/560 tu laj do ni há nya da

te le pü lés ren de zés cél já ra

37. Nyír bá tor Vá ros Ön kor mány za ta Nyír bá tor 1927/4 hrsz.-ú in gat lan te le pü lés fej lesz tés,
te le pü lés ren de zés céljára

38. Nyír egy há za Me gyei Jo gú Vá ros
Ön kor mány za ta

Nyír egy há za 6627/3, 
6641/8 hrsz.-ú in gat la nok

köz te rü let cél já ra

Nyír egy há za 15168, 15171, 
15177 hrsz.-ú in gat la nok

strand te rü let cél já ra

39. Ó pusz ta szer Köz ség
Ön kor mány za ta

Ó pusz ta szer 0103/61 hrsz.-ú
in gat lan

szo ci á lis ét kez te tés,
köz mû ve lõ dés, egész ség ügyi
alap el lá tás céljára

40. Pol gár di Vá ros Ön kor mány za ta Pol gár di 1195/1/A/1hrsz.-ú
in gat lan 4/8 tu laj do ni há nya da

la kás cél já ra
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Sor szám Ön kor mány zat In gat lan/tu laj do ni há nyad Fel adat/cél

41. Po máz Vá ros Ön kor mány za ta Po máz 38/A/2 hrsz.-ú in gat lan 
1/8 tu laj do ni há nya da

ok ta tá si fel adat el lá tá sa cél já ra

42. Pusz ta zá mor Köz ség
Ön kor mány za ta

Pusz ta zá mor 174/3 hrsz.-ú in gat lan kul tu rá lis, sza bad idõs
te vé keny sé gek bõ ví té se céljára

43. Püs pök hat van Köz ség
Ön kor mány za ta

Püs pök hat van 539/B hrsz.-ú
in gat lan

köz mû ve lõ dés cél já ra

44. Só tony Köz ség Ön kor mány za ta Só tony 065 hrsz.-ú in gat lan
735/1720 tu laj do ni há nya da

if jú sá gi tá bor cél já ra

45. Bejc gyer tyá nos Köz ség
Ön kor mány za ta

Só tony 065 hrsz.-ú in gat lan
590/1720 tu laj do ni há nya da

46. Nyõ gér Köz ség Ön kor mány za ta Só tony 065 hrsz.-ú in gat lan
395/1720 tu laj do ni há nya da

47. Sü megp rá ga Te le pü lé si
Ön kor mány za ta

Sü megp rá ga 043/1 hrsz.-ú in gat lan sport cél ki tû zé sei meg va ló sí tá sa
céljára

48. Sze ged Me gyei Jo gú Vá ros
Ön kor mány za ta

Sze ged 10007/1 hrsz.-ú in gat lan Etel ka so ri sport cent rum bõ ví té se
cél já ra

Sze ged 2975/1 hrsz.-ú in gat lan fog lal koz ta tó te rem cél já ra

49. Szend rõ Vá ros Ön kor mány za ta Szend rõ 978/8 hrsz.-ú in gat lan köz fel adat cél já ra

50. Ta tár szent györgy Köz ség
Ön kor mány za ta

Ta tár szent györgy 120 hrsz.-ú
in gat lan 11/834 tu laj do ni há nya da

köz mû ve lõ dés cél já ra

51. Tisz ta be rek Köz ség
Ön kor mány za ta

Tisz ta be rek 312/2 hrsz.-ú in gat lan te le ház mû köd te té se cél já ra

52. Ti sza ka nyár Köz ség
Ön kor mány za ta

Ti sza ka nyár 09 hrsz.-ú in gat lan kö zös sé gi ház cél já ra

53. To kod Nagy köz ség
Ön kor mány za ta

To kod 2903/A hrsz.-ú in gat lan in ter net szo ba ki ala kí tá sa cél já ra

54. Tö rök bál int Nagy köz ség
Ön kor mány za ta

Tö rök bál int 2077 hrsz.-ú in gat lan óvo da épí tés cél já ra

55. Ve len ce Vá ros Ön kor mány za ta Ve len ce 1107/3 hrsz.-ú in gat lan köz út cél já ra

56. Ze be gény Köz ség Ön kor mány za ta Ze be gény 32/3 hrsz.-ú in gat lan ok ta tá si és egész ség ügyi in téz -
mény épü le té nek fej lesz té se céljára
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2. A tu laj don ba adás ról a Kincs tá ri Va gyo ni Igaz ga tó -
ság (KVI) az ön kor mány za tok kal a tu laj do nos vál to zás in -
gat lan-nyil ván tar tás ba tör té nõ be jegy zé sé re al kal mas szer -
zõ dést köt. A szer zõ dés meg kö té se elõtt a KVI a Ptk. sze -
rin ti jó hi sze mû el já rás, együtt mû kö dé si és tá jé koz ta tá si kö -
te le zett ség nek ele get téve kö te les tá jé koz tat ni az ön kor -
mány za to kat az in gat lan ra vo nat ko zó ter hek rõl, kor lá to zá -
sok ról, fo lya mat ban lévõ el já rá sok ról, il let ve egyéb jogi
ter mé sze tû ügyek rõl, va la mint át ad ni az ezek kel kap cso lat -
ban ren del ke zés re álló do ku men tu mo kat. A szer zõ dé sek -
ben – a tu laj don át ru há zá si szer zõ dé sek re vo nat ko zó ál ta lá -
nos jog sza bá lyi kö ve tel mé nye ken túl me nõ en – a kö vet ke -
zõk rög zí té se is szük sé ges:

a) Az ön kor mány zat sa ját költ ség ve té se ter hé re vál lal ja
az in gat lan kör nye ze ti ál la po tá nak fel mé ré sét, szük ség ese -
tén kár men te sí té sét, il let ve ha az in gat la non ter ve zett te vé -
keny ség en ge dély kö te les, ak kor a szük sé ges en ge dély(ek)
meg szer zé sét.

b) Az ön kor mány zat az in gat la nok tu laj don jo gát a fenn -
ál ló ter hek kel együtt szer zi meg.

c) Az ön kor mány zat vál lal ja, hogy az in gat lan(ok) vo -
nat ko zá sá ban az ál lam mal szem ben sem mi lyen kö ve te lést
nem tá maszt.

d) A bér be adás sal – vagy más jog cí men – hasz no sí tott
in gat la nok ese té ben az ön kor mány zat vál lal ja a fenn ál ló
jog vi szo nyok ból ere dõ kö te le zett sé ge ket és a tu laj do nos sal 
szem ben tá masz tott eset le ges jö võ be ni kö ve te lé se kért való
helyt ál lást.

e) Az in gat lan-nyil ván tar tás ban sport te lep ként nyil ván -
tar tott in gat la nok ön kor mány zat ál ta li hasz no sí tá sá ra és
eset le ges ér té ke sí té sé re a sport ról  szóló 2004. évi I. tör vény 
64.  § (4) és (5) be kez dé sé ben elõ ír tak irány adók.

f) A kul tu rá lis örök sé gi szem pont ból vé dett in gat la nok
ön kor mány za tok ál tal tör té nõ hasz no sí tá sá ra, eset le ges
 értékesítésére a kul tu rá lis örök ség vé del mé rõl  szóló 2001.



évi LXIV. tör vény 44.  § (1) be kez dé sé ben fog lal tak irány -
adó ak.

3. E kor mány dön tés alap ján tu laj don át ru há zá si szer zõ -
dést 2007. au gusz tus 31-ig le het köt ni.

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

A Kormány

2016/2007. (II. 6.) Korm.

határozata

a Magyar Légiközlekedési Zártkörûen mûködõ
Részvénytársaság állami tulajdonban lévõ

részvényeinek privatizációjával kapcsolatos
intézkedésekrõl

A Kor mány – az ál lam tu laj do ná ban lévõ vál lal ko zói
va gyon ér té ke sí té sé rõl  szóló 1995. évi XXXIX. tör vény
8.  §-ának (2) be kez dé sé ben ka pott fel ha tal ma zás és az Or -
szág gyû lés 62/1996. (VII. 9.) OGY ha tá ro za ta alap ján – a
Ma gyar Lé gi köz le ke dé si Zárt kö rû en mû kö dõ Rész vény -
tár sa ság (MALÉV Zrt.) pri va ti zá ci ó já val kap cso lat ban a
kö vet ke zõ ha tá ro za tot hoz ta:

A Kor mány tu do má sul ve szi, hogy a 2306/2004.
(XII. 3.) Korm.  ha tá ro za tá val mó do sí tott 2192/2004.
(VII. 29.) Korm. ha tá ro zat alap ján  lefolytatott pri va ti zá ci -
ós el já rás ered mé nye kép pen az AirB rid ge Ma gyar or szá gi
Va gyon ke ze lõ Zrt. aján la ta ke rül el fo ga dás ra, és a
MALÉV Zrt. hosszabb távú mû kö dé sé nek biz to sí tá sa, tõ -
ke hely ze té nek sta bi li zá lá sa, va la mint az ál la mi ga ran cia -
vál la lá sok csök ken té se, il let ve meg szün te té se ér de ké ben,
az ér té ke sí tés meg va ló sí tá sá ra a kö vet ke zõ in téz ke dé se ket
ha tá roz za meg:

1. fel hív ja a pénz ügy mi nisz tert, in téz ked jék, hogy az
ÁPV Zrt. ala pít son 100%-os tu laj do ná ban lévõ tár sa sá got
(a továb biak ban: Tár sa ság) a MALÉV Zrt.-nek az MFB
Zrt.-tõl fel vett hosszú le já ra tú, ál la mi kész fi ze tõ ke zes ség -
vál la lás sal fe de zett, „hát ra so rolt” köl csö né nek át vál la lá sa
ér de ké ben;

2. fel hív ja a gaz da sá gi és köz le ke dé si mi nisz tert, in téz -
ked jék, hogy az MFB Zrt. a MALÉV Zrt.-nek nyúj tott, az
1. pont ban meg ha tá ro zott köl csön tar to zás át vál la lá sá hoz
adja meg a hoz zá já ru lá sát a meg ala pí tás ra ke rü lõ Tár sa ság
ré szé re, egy ide jû leg a köl csön fu tam ide jét 2020-ig
hosszab bít sa meg;

3. hoz zá já rul, hogy a pénz ügy mi nisz ter a 2075/2003.
(IV. 10.) Korm. ha tá ro zat ban vál lalt ál la mi ke zes ség vál la -
lás te kin te té ben adja meg a hoz zá já ru ló nyi lat ko za tot a
Tár sa ság ál ta li tar to zás át vál la lás hoz, il le tõ leg az át vál lalt
hát ra so rolt köl csön fel té te le i nek mó do sí tá sá hoz;

4. tu do má sul ve szi, hogy a pénz ügy mi nisz ter az 1995.
évi XXXIX. tör vény 23.  § (3) be kez dé se alap ján en ge dé -
lye zi az ÁPV Zrt. ré szé re, hogy a pri va ti zá ci ós szer zõ dés
meg kö té sé vel össze füg gés ben leg fel jebb 5,2 mil li árd Ft
összeg ha tá rig sza va tos sá gi kö te le zett sé get vál lal jon;

5. tu do má sul ve szi, hogy a pénz ügy mi nisz ter a 2006.
évi CXXVII. tör vény 6.  § (6) be kez dé se alap ján RJGY ha -
tá ro zat ki adá sá val az ÁPV Zrt. elõ irány za ta i nak át cso por -
to sí tá sá val biz to sít ja an nak le he tõ sé gét, hogy az ÁPV Zrt.
3,5 mil li árd Ft össze gû tu laj do no si köl csönt nyújt son a
Tár sa ság ré szé re a Tár sa ság esz köz vá sár lá sa után meg fi ze -
ten dõ ál ta lá nos for gal mi adó kö te le zett ség át me ne ti meg fi -
nan szí ro zá sá ra;

6. fel ké ri a pénz ügy mi nisz tert, hogy az Eu ró pai Bi zott -
ság nál a MALÉV Zrt. pri va ti zá ci ós tranz ak ci ó já nak vizs -
gá la tát kez de mé nyez ze;

7. fel ha tal maz za az ÁPV Zrt.-t, hogy a meg kö ten dõ
rész vény adás vé te li szer zõ dés ben kö te le zett sé get vál lal jon 
arra, hogy a Ma gyar Köz tár sa ság – a rá min den kor kö te le -
zõ nem zet kö zi meg ál la po dá sok és az Eu ró pai Unió ál tal
min den kor meg kö tött nem zet kö zi egyez mé nyek, va la mint 
a min den kor irány adó ma gyar és eu ró pai uni ós kö zös sé gi 
jogi ren del ke zé sek ál tal le he tõ vé tett mér ték ben – biz to sít -
ja a MALÉV Zrt. szá má ra a „nem ze ti lé gi tár sa ság” stá -
tuszt, és/vagy a „nem ze ti lé gi tár sa ság” stá tusz hoz kap cso -
ló dó jo go sult sá go kat.

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

A Kormány

2017/2007. (II. 6.) Korm.

határozata

a Kormányzati Ellenõrzési Hivatal és a Szervezett
Bûnözés Elleni Koordinációs Központ címek fejezetek 

közötti átcsoportosításáról és az ahhoz kapcsolódó
elõirányzat-átrendezésekrõl

Az ál lam ház tar tás ról  szóló 1992. évi XXXVIII. tör vény
20.  §-ának (6) be kez dé sé ben és 39.  §-ának (1) be kez dé sé -
ben fog lalt fel ha tal ma zás alap ján a Kor mány:
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1. el ren de li a mel lék let sze rint
a) a Kor mány za ti El len õr zé si Hi va tal 2007. évi ere de ti

elõ irány za ta i nak át cso por to sí tá sát a X. Mi nisz ter el nök ség
fe je zet bõl a XXII. Pénz ügy mi nisz té ri um fe je zet be. Az irá -
nyí tó szerv vál to zás so rán a va gyon nal kap cso la tos el szá -
mol ta tást a 2006. évi költ ség ve té si be szá mo ló alap ján kell
vég re haj ta ni;

Fe le lõs: Mi nisz ter el nö ki Hi va talt ve ze tõ mi nisz ter
pén zügy mi nisz ter

Ha tár idõ: elõ irány zat-át cso por to sí tás ra: azon nal
va gyon nal kap cso la tos el szá mol ta tás ra:
 már ci us 31.

b) a Szer ve zett Bû nö zés El le ni Ko or di ná ci ós Köz pont
2007. évi ere de ti elõ irány za ta i nak át cso por to sí tá sát a
XIV. Igaz ság ügyi és Ren dé sze ti Mi nisz té ri um fe je zet bõl a
X. Mi nisz ter el nök ség fe je zet be. Az irá nyí tó szerv vál to zás 
so rán a va gyon nal kap cso la tos el szá mol ta tást a 2006. évi
költ ség ve té si be szá mo ló alap ján kell vég re haj ta ni;

Fe le lõs: igaz ság ügyi és ren dé sze ti mi nisz ter
pénz ügy mi nisz ter

Ha tár idõ: elõ irány zat-át cso por to sí tás ra: azonnal
va gyon nal kap cso la tos el szá mol ta tás ra:
 már ci us 31.

2. fel ha tal maz za a Ma gyar Ál lam kincs tárt az elõ irány -
zat-át cso por to sí tás idõ pont já ig vég re haj tott év kö zi elõ -
irány zat-mó do sí tá sok, tel je sí té si ada tok, kö te le zett ség vál -
la lá sok és a kap cso ló dó elõ irány zat-ma rad vá nyok át ve ze -
té sé re.

Fe le lõs: Ma gyar Ál lam kincs tár el nö ke

Ha tár idõ: azon nal

Gyur csány Fe renc s. k.,

mi nisz ter el nök
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Mel lék let a 2017/2007. (II. 6.) Korm. ha tá ro zat hoz

X. Mi nisz ter el nök ség 
XIV. Igaz ság ügyi és Ren dé sze ti Mi nisz té ri um
XXII. Pénz ügy mi nisz té ri um

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

Költ ség ve té si év: 2007.

Millió fo rint ban, egy tizedessel

Ál lam-
ház tar tá si

egye di
azo no sí tó

Fe je zet-
szám

Cím-
szám

Al-
cím-
szám

Jog-
cím-

csop.-
szám

Jog-
cím-
szám

Elõ-
ir.-
cso-
port-
szám

Ki-
emelt
elõ-
ir.-

szám

Fe je-
zet-
név

Cím-
név

Al-
cím-
név

Jog-
cím-

csop.-
név

Jog-
cím-
név

Elõ-
ir.-

csop.-
név

KIADÁSOK A mó do sí tás
jog cí me

Mó do sí tás
(+/–)

A mó do-
sít ás

kö vet-
ke zõ
év re

át hú zó dó
ha tá sa

A mó do-
sít ást

el ren de lõ
jog-

sza bály/
ha tá-
ro zat
szá ma

Ki emelt elõ irány zat ne ve

X. Mi nisz ter el nök ség

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

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 77,7 

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 27,1 

3 Do lo gi ki adá sok 59,2 

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés

1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 2,6 

223614 10 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 –717,5 

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok –233,2 

3 Do lo gi ki adá sok –233,5 

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés

2 Fel újí tás –2,0 

272801 3 Fe je ze ti ke ze lé sû elõ irány za tok

264490 1 Fe je ze ti egyen sú lyi tar ta lék –41,7 

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

235006 14 Szer ve zett Bû nö zés El le ni Ko or di ná ci ós Köz pont

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

1 Sze mé lyi jut ta tá sok –77,7 

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok –27,1 

3 Do lo gi ki adá sok –59,2 
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Ál lam-
ház tar tá si

egye di
azo no sí tó

Fe je zet-
szám

Cím-
szám

Al-
cím-
szám

Jog-
cím-

csop.-
szám

Jog-
cím-
szám

Elõ-
ir.-
cso-
port-
szám

Ki-
emelt
elõ-
ir.-

szám

Fe je-
zet-
név

Cím-
név

Al-
cím-
név

Jog-
cím-

csop.-
név

Jog-
cím-
név

Elõ-
ir.-

csop.-
név

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

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés

1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok –2,6 

XXII. Pénz ügy mi nisz té ri um

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

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

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 717,5 

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 233,2 

3 Do lo gi ki adá sok 233,5 

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés

2 Fel újí tás 2,0 

272801 3 Fe je ze ti ke ze lé sû elõ irány za tok

264490 1 Fe je ze ti egyen sú lyi tar ta lék 41,7 

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

Ál lam-
ház tar tá si

egye di
azo no sí tó

Fe je zet-
szám

Cím-
szám

Al-
cím-
szám

Jog-
cím-

csop.-
szám

Jog-
cím-
szám

Elõ-
ir.-
cso-
port-
szám

Ki-
emelt
elõ-
ir.-

szám

Fe je-
zet-
név

Cím-
név

Al-
cím-
név

Jog-
cím-

csop.-
név

Jog-
cím-
név

Elõ-
ir.-

csop.-
név

BEVÉTELEK A mó do sí tás
jog cí me

Mó do sí tás
(+/–)

A mó do-
sít ás

kö vet-
ke zõ
év re

át hú zó dó
ha tá sa

A mó do-
sít ást

el ren de lõ
jog-

sza bály/
ha tá-
ro zat
szá ma

Ki emelt elõ irány zat ne ve

X. Mi nisz ter el nök ség

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

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 2,8 

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

235006 14 Szer ve zett Bû nö zés El le ni Ko or di ná ci ós Köz pont

1 Mû kö dé si költ ség ve tés –2,8 

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

Ál lam-
ház tar tá si

egye di
azo no sí tó

Fe je zet-
szám

Cím-
szám

Al-
cím-
szám

Jog-
cím-

csop.-
szám

Jog-
cím-
szám

Elõ-
ir.-
cso-
port-
szám

Ki-
emelt
elõ-
ir.-

szám

Fe je-
zet-
név

Cím-
név

Al-
cím-
név

Jog-
cím-

csop.-
név

Jog-
cím-
név

Elõ-
ir.-

csop.-
név

TÁMOGATÁSOK A mó do sí tás
jog cí me

Mó do sí tás
(+/–)

A mó do-
sít ás

kö vet-
ke zõ
év re

át hú zó dó
ha tá sa

A mó do-
sít ást

el ren de lõ
jog-

sza bály/
ha tá-
ro zat
szá ma

Ki emelt elõ irány zat ne ve

X. Mi nisz ter el nök ség

235006 5 Szer ve zett Bû nö zés El le ni Ko or di ná ci ós Köz pont 163,8 

223614 10 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 –1186,2 

272801 3 Fe je ze ti ke ze lé sû elõ irány za tok

264490 1 Fe je ze ti egyen sú lyi tar ta lék –41,7 

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

235006 14 Szer ve zett Bû nö zés El le ni Ko or di ná ci ós Köz pont –163,8 

XXII. Pénz ügy mi nisz té ri um

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

004888 1 Kor mány za ti El len õr zé si Hi va tal 1186,2 

272801 3 Fe je ze ti ke ze lé sû elõ irány za tok

264490 1 Fe je ze ti egyen sú lyi tar ta lék 41,7

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

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

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

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

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

Össze sen I.
ne gyed év

II.
ne gyed év

III.
ne gyed év

IV.
ne gyed év

Fe je zet 1 pél dány   

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

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

Pénz ügy mi nisz té rium 2 pél dány   egyéb: azon nal 1394,5 1394,5

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



A Kormány

2018/2007. (II. 6.) Korm.

határozata

a 2007. évi központi költségvetés általános
tartalékának felhasználásáról

A Kor mány

1. az ál lam ház tar tás ról  szóló 1992. évi XXXVIII. tör -
vény (a továb biak ban: Áht.) 38.  §-ának (1) be kez dé sé ben
biz to sí tott jog kö ré ben el ren de li a 2007. évi köz pon ti költ -
ség ve tés ál ta lá nos tar ta lé ká ból – a mel lék let sze -
rint – 1752,2 mil lió fo rint át cso por to sí tá sát;

Fe le lõs: pénz ügy mi nisz ter
ön kor mány za ti és te rü let fej lesz té si mi nisz ter

Ha tár idõ: azon nal

2. az Áht. 26.  § (4) be kez dé se alap ján – a tény le ges ka -
mat fi ze tés idõ pont já ra te kin tet tel – a kü lön bö zet re vissza -
té rí té si kö te le zett sé get ír elõ.

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

Ha tár idõ: 2007. áp ri lis 15.

Gyur csány Fe renc s. k.,

mi nisz ter el nök
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Mel lék let a 2018/2007. (II. 6.) Korm. ha tá ro zat hoz

X. Mi nisz ter el nök ség
XI. Ön kor mány za ti és Te rü let fej lesz té si Mi nisz té ri um 
Fe je zet szá ma és meg ne ve zés

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

Költ ség ve té si év: 2007.
Mil lió fo rint ban, egy ti ze des sel

Ál lam-
ház tar tá si

egye di
azo no sí tó

Fe je zet-
szám

Cím-
szám

Al-
cím-
szám

Jog-
cím-

csop.-
szám

Jog-
cím-
szám

Elõ-
ir.-
cso-
port-
szám

Ki-
emelt
elõ-
ir.-

szám

Fe je-
zet-
név

Cím-
név

Al-
cím-
név

Jog-
cím-

csop.-
név

Jog-
cím-
név

Elõ-
ir.-

csop.-
név

KIADÁSOK A mó do sí tás
jog cí me

Mó do sí tás
(+/–)

A mó do-
sít ás

kö vet-
ke zõ
év re

át hú zó dó
ha tá sa

A mó do-
sít ást

el ren de lõ
jog-

sza bály/
ha tá-
ro zat
szá ma

Ki emelt elõ irány zat ne ve

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

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

27 Sport lé te sít mé nyek fej lesz té se és ke ze lé se

229429 2 Ál la mi sport va gyon ke ze lé se, fej lesz té se

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

1 752,2

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 –1 752,2

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 

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

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

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

27 Sport lé te sít mé nyek fej lesz té se és ke ze lé se

229429 2 Ál la mi sport va gyon ke ze lé se, fej lesz té se 1 752,2

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

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

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

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

Össze sen I.
ne gyed év

II.
ne gyed év

III.
ne gyed év

IV.
ne gyed év

Fe je zet 1 pél dány   

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

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

Pénz ügy mi nisz té rium 2 pél dány   egyéb: azon nal 1 752,2 1 752,2

* 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.



A Kormány

2019/2007. (II. 6.) Korm.

határozata

a teljes jogú schengeni tagságig
hátralévõ feladatokról

A Kor mány

1. jó vá hagy ja a tel jes jogú schen ge ni tag sá gig hát ra lé -
võ fel ada tok meg va ló sí tá sá ról  szóló ak ció ter vet;

2. fel ha tal maz za az érin tett mi nisz te re ket, hogy in dít -
sák meg az elsõ ge ne rá ci ós Schen ge ni In for má ci ós Rend -
szer – Por tu gá lia ál tal az Eu ró pai Unió hoz 2005-ben csat -
la ko zott tag ál la mok ra tör té nõ ki ter jesz té se cél já ból – to -
vább fej lesz tett rend sze ré hez (a továb biak ban: SIS I+ rend -
szer) tör té nõ csat la ko zás fej lesz té se i hez szük sé ges köz be -
szer zé se ket, me lyek fe de ze té rõl a Kor mány a ki fi ze té sek
üte mé hez iga zo dó an in téz ke dik;

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

Ha tár idõ: a köz be szer zé sek re: azon nal
a fi nan szí ro zás ra: 
 I. ütem 2007. áp ri lis 15.
 II. ütem 2007. szep tem ber 15.

3. fel hív ja az érin tett mi nisz te re ket a SIS I+ rend -
szer hez tör té nõ csat la ko zás 2007. évre vo nat ko zó mû -
kö dé si költ sé gei fe de ze té nek biz to sí tá sá ra, költ ség ve té -
sük ter hé re;

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

Ha tár idõ: fi ze té si üte me zés nek meg fele lõen

4. fel hív ja a Mi nisz ter el nö ki Hi va talt ve ze tõ mi nisz tert, 
hogy gon dos kod jék a SIS I+ rend szer hez tör té nõ csat la ko -
zást le he tõ vé tevõ nem ze ti rend szer (N.SIS) ha zai adap tá -
lá si és üze mel te té si fel ada ta i nak el lá tá sá ról a Köz igaz ga tá -
si és Elekt ro ni kus Köz szol gál ta tá sok Köz pon ti Hi va ta la
el nö ke út ján;

Ha tár idõ: 2007. jú ni us 30.

5. fel hív ja az igaz ság ügyi és ren dé sze ti mi nisz tert a
Schen ge ni In for má ci ós Rend szer ki egé szí tõ in for má ci ó it
szol gál ta tó, az Or szá gos Rend õr-fõ ka pi tány ság szer ve ze -

té ben mû kö dõ SIRENE Iro da sze mé lyi ál lo má nyá nak és
in for ma ti kai inf ra struk tú rá já nak a csat la ko zás hoz szük sé -
ges fej lesz té sé re;

Ha tár idõ: 2007. jú ni us 30.

6. fel hív ja az érin tett mi nisz te re ket, hogy a SIS I+ rend -
szer meg va ló sí tá sá hoz szük sé ges jog har mo ni zá ci ó ra, va -
la mint a kap cso ló dó tör vénymódosításokra irá nyu ló ja vas -
la to kat nyújt sák be a Kor mány hoz;

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

Ha tár idõ: 2007. már ci us 15.

7. fel hív ja az érin tett mi nisz te re ket az ál ta luk irá nyí tott
szer vek SIS I+ rend szer hez tör té nõ csat la ko zás hoz szük sé -
ges for rás- és szak rend sze re i nek fej lesz té sé re;

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

Ha tár idõ: 2007. jú ni us 30.

8. fel hív ja az érin tett mi nisz te re ket, hogy biz to sít sák a
schen ge ni vív má nyok al kal ma zá sá nak egyéb – jogi, mû -
sza ki, in téz mé nyi, mû köd te té si és a szük sé ges mennyi sé gû 
hu mán erõ for rás – fel té te le it;

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

Ha tár idõ: fo lya ma to san, de leg ké sõbb 2007. szep tem-
 ber 1.

9. fel hív ja az érin tett mi nisz te re ket, hogy a schen ge ni
vív má nyok tel jes körû al kal ma zá sá nak el éré si fo lya ma tá -
ról szük ség sze rint, de leg alább há rom ha von ta tá jé koz tas -
sák a Kor mányt.

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

Ha tár idõ: szük ség sze rint, de leg alább há rom ha von ta

10. Ez a ha tá ro zat a köz zé té te le nap ján lép ha tály ba, ez -
zel egy ide jû leg ha tá lyát vesz ti a schen ge ni vív má nyok át -
vé te lé rõl  szóló ak ció terv rõl  szóló 2328/2004. (XII. 21.)
Korm. ha tá ro zat.

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

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

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

deletek, irányelvek, határozatok.

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

M E G R E N D E L Õ L A P

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

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

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

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

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

2007. évi elõfizetési díj fél évre 7 686 Ft áfával

egy évre 15 372 Ft áfával

Számlát kérek a befizetéshez.

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

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

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

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

HU ISSN 1217—3533

07.0298 – Nyomja a Magyar Hivatalos Közlönykiadó Lajosmizsei Nyomdája. Felelõs vezetõ: Burján Norbert vezérigazgató-helyettes.

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

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

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

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

Cégközlöny CD

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

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

Közbeszerzési Értesítõ

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

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

(Áraink az áfát nem tartalmazzák.)

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

10 munkahelyes hálózati változat 160 000 Ft

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

100 munkahelyes hálózati változat 590 000 Ft

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

(Áraink az áfát nem tartalmazzák.)

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

10 munkahelyes hálózati változat 160 000 Ft

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

100 munkahelyes hálózati változat 590 000 Ft

Egyszeri belépési díj: 7000 Ft.

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


