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 I. rész HATÁROZATOK

A Kor mány ha tá ro za tai

A Kormány

2175/2007. (X. 4.) Korm.

határozata

a Visszaforgó Hitelalapokkal kapcsolatosan 
az Európai Bizottság számára fenntartott jogok

Magyar Kormány részére történõ átadásáról

A Kor mány

1. fel ha tal maz za az Eu ró pai Bi zott ság Vissza for gó Hi -
tel ala pok ra vo nat ko zó jo ga i nak a Ma gyar Köz tár sa ság
Kor má nya ré szé re tör té nõ vég le ges át adá sá ról  szóló meg -
ál la po dás-ter ve zet tar tal má nak az Eu ró pai Bi zott ság gal
való meg tár gya lá sá ra és a vég le ges szö veg nek a Ma gyar
Köz tár sa ság Kor má nya ne vé ben tör té nõ alá írá sá ra az aláb -
bi ak ban meg ha tá ro zott mi nisz te re ket, a meg je lölt ala pok
te kin te té ben:

a) a föld mû ve lés ügyi és vi dék fej lesz té si mi nisz tert a
Me zõ gaz da sá gi Hi tel alap tekintetében;

b) a pénz ügy mi nisz tert a Hy ferp (Hyb rid Fund for En -
terp ri se Rest ruc tu ring and Pri va ti za ti on) Alap tekinte -
tében;

c) a kör nye zet vé del mi és víz ügyi mi nisz tert a Kör nye -
zet vé del mi Hi tel alap tekintetében;

d) a gaz da sá gi és köz le ke dé si mi nisz tert az Energia -
hatékonysági Hi tel alap tekintetében;

Ha tár idõ: az a)–d) pon tok te kin te té ben fo lya ma tos

2. fel ha tal maz za
a) az ön kor mány za ti és te rü let fej lesz té si mi nisz tert,

mint Nem ze ti Se gély ko or di ná tort a meg ál la po dás-ter ve ze -
tek ellenjegyzésére;

b) a pénz ügy mi nisz tert, mint a Nem ze ti Prog ram en ge -
dé lye zõ fel ada ta i nak el lá tá sá ért fe le lõs mi nisz tert a meg ál -
la po dás-ter ve ze tek ellenjegyzésére.

Ha tár idõ: az a)–b) pon tok te kin te té ben fo lya ma tos

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

A Kormány

2176/2007. (X. 4.) 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 (Áht.) 38.  § (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 -
taléka ter hé re 10 966 mil lió fo rint mel lék let sze rin ti át cso -
por to sí tást;

Fe le lõs: pénz ügy mi nisz ter
érin tett fe je ze tek fel ügye le tét el lá tó szer vek 
 ve ze tõi

Ha tár idõ: azon nal

2. az Egész ség biz to sí tá si Alap ré szé re biz to sí tott
1200 mil lió fo rin tot az Áht. 26.  § (4) be kez dé se alap ján
vissza térítési kö te le zett ség mel lett csoportosítja át.

Fe le lõs: pénz ügy mi nisz ter
az Or szá gos Egész ség biz to sí tá si Pénz tár 
 fõ igaz ga tó ja

Ha tár idõ: 2007. no vem ber 30.

Gyur csány Fe renc s. k.,
mi nisz ter el nök
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Mel lék let a 2176/2007. (X. 4.) Korm. ha tá ro zat hoz

I. Or szág gyû lés
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
XIII. Hon vé del mi Mi nisz té ri um
XIV. Igaz ság ügyi és Ren dé sze ti Mi nisz té ri um
XX. Ok ta tá si és Kul tu rá lis Mi nisz té ri um
XXI. Egész ség ügyi Mi nisz té ri um
XXII. Pénz ügy mi nisz té ri um
XXVI. Szo ci á lis és Mun ka ügyi Mi nisz té ri um
XXX. Gaz da sá gi Ver seny hi va tal
LXXII. Egész ség biz to sí tá si Alap
                                                                           

Fe je zet szá ma és meg ne ve zé se

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

Költ ség ve té si év: 2007.

Millió fo rint ban, egy tizedessel

Ál lam-
ház tar tá si

egye di
azo no sí tó
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cím-
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ir.-
cso-
port-
szám

Ki-
emelt
elõ-
ir.-

szám
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zet-
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név

Al-
cím-
név

Jog-
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csop.-
név
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cím-
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Elõ-
ir.-

csop.-
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KIADÁSOK
A mó do sí tás

jog cí me

Mó do sí tás
(+/—)

A mó do-
sít ás

kö vet-
ke zõ
év re

át hú zó dó
ha tá sa

A mó do-
sít ást

el ren de lõ
jog-

sza bály/
ha tá-
ro zat
szá ma

Ki emelt elõ irány zat ne ve

I. Or szág gyû lés

14 Ma gyar Táv ira ti Iro da Rt. tá mo ga tá sa

258489 1 Köz szol gá la ti fel ada tok ra 133,0

X. Mi nisz ter el nök ség

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

000648 1  Nem zet biz ton sá gi Hi va tal

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 147,2

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 47,1

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés

1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 256,7

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

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

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés

1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 1 400,0

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

1 Cél elõ irány za tok

030164 5 Tu risz ti kai cé le lõ i árny zat

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 500,0

26 Sport te vé keny ség tá mo ga tá sa

250078 1 Után pót lás-ne ve lé si fel ada tok

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 360,0

000934 3 Olim pi ai fel ké szü lés tá mo ga tá sa

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

5 Egyéb mû kö dé si cé lú tá mo ga tá sok, ki adá sok 300,0

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

256423 1 Ál la mi és ön kor mány za ti – Sport XXI. Lé te sít mény fej lesz té si Prog -
ram – sport lé te sít mé nyek 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 100,0

XIII. Hon vé del mi Mi nisz té ri um

1 Hon vé del mi Mi nisz té ri um

198279 2 HM Hi va ta lai

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

3 Do lo gi ki adá sok 104,4
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Ál lam-
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egye di
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A mó do sí tás
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át hú zó dó
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A mó do-
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el ren de lõ
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sza bály/
ha tá-
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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 677,5

198280 3 HM Hát tér in téz mé nyei

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

3 Do lo gi ki adá sok 73,5

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés

1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 116,9

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

001580 7 Rend õr ség

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

3 Do lo gi ki adá sok 1 235,4

001656 8 Ha tár õr ség

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

3 Do lo gi ki adá sok 1 037,0

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

227942 2 Egye te mek, fõ is ko lák

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés

1 In téz mé nyi be ru há zás 260,0

218672 3 Köz gyûj te mé nyek

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 5,0

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés

1 In téz mé nyi be ru há zás 70,0

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

1 Be ru há zás

4 Kul tu rá lis be ru há zá sok

197623 1 Mú ze u mi re konst ruk ció

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés

4 Kor mány za ti be ru há zás 250,0

256145 2 Vá ri re konst ruk ci ók (Szent György tér, Má tyás-temp lom)

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés

4 Kor mány za ti be ru há zás 762,0

252056 5 Örök ség vé del mi fej lesz té sek

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés

4 Kor mány za ti be ru há zás 131,0

4 Köz ok ta tá si fel ada tok tá mo ga tá sa

207221 9 Nem ön kor mány za ti fenn tar tá sú köz ok ta tá si in téz mé nyek köz pon ti
elõ irány za ta

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 8,3

7 Egyéb fel ada tok tá mo ga tá sa

263301 15 ,,Út ra va ló” ösz tön díj prog ram

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 351,3

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

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

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

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

5 Egyéb mû kö dé si cé lú tá mo ga tá sok, ki adá sok 50,0

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

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

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

5 Egyéb mû kö dé si cé lú tá mo ga tá sok, ki adá sok 25,0

XXI. Egész ség ügyi Mi nisz té ri um

002994 5 Or szá gos Men tõ szol gá lat

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés

1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 500,3

XXII. Pénz ügy mi nisz té ri um

26 Ga ran cia és hoz zá já ru lás a tár sa da lom biz to sí tá si el lá tá sok hoz

2 Egész ség biz to sí tá si Alap tá mo ga tá sa

278890 8 Mél tá nyos sá gi gyógy szer tá mo ga tás át me ne ti ki egé szí té se 1 200,0

372 HATÁROZATOK TÁRA 2007/47. szám
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szá ma

Ki emelt elõ irány zat ne ve

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

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

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 579,1

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 185,3

XXX. Gaz da sá gi Ver seny hi va tal

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

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 9,2

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

3 Do lo gi ki adá sok 32,2

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés

1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 56,0

LXXII. Egész ség biz to sí tá si Alap

2 Egész ség biz to sí tá si el lá tá sok ki adá sai

3 Ter mé szet be ni el lá tá sok

4 Gyógy szer tá mo ga tás

275178 5 Mél tá nyos sá gi gyógy szer tá mo ga tás ki adá sa 1 200,0

X. Mi nisz ter el nök ség

20         Tar ta lé kok

001414 1 Költ ség ve tés ál ta lá nos tar ta lé ka –10 966,0

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
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Ki emelt elõ irány zat ne ve

LXXII. Egész ség biz to sí tá si Alap

1 Egész ség biz to sí tá si el lá tá sok fe de ze té ül szol gá ló be vé te lek

6 Köz pon ti költ ség ve té si hoz zá já ru lá sok

278901 Mél tá nyos sá gi gyógy szer tá mo ga tás át me ne ti ki egé szí té sé nek fe de ze te 1 200,0

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

Ki emelt elõ irány zat ne ve

X . Mi nisz ter el nök ség

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

000648 1  Nem zet biz ton sá gi Hi va tal 451,0

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

001711 7 Or szá gos Ka taszt ró fa vé del mi Fõ igaz ga tó ság 1 400,0

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

1 Cél elõ irány za tok

030164 5 Tu risz ti kai cé le lõ i árny zat 500,0

26 Sport te vé keny ség tá mo ga tá sa

250078 1 Után pót lás-ne ve lé si fel ada tok 360,0

000934 3 Olim pi ai fel ké szü lés tá mo ga tá sa 300,0

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

256423 1 Ál la mi és ön kor mány za ti – Sport XXI. Lé te sít mény fej lesz té si Prog -
ram – sport lé te sít mé nyek fej lesz té se

100,0

XIII. Hon vé del mi Mi nisz té ri um

1 Hon vé del mi Mi nisz té ri um

198279 2 HM Hi va ta lai 781,9

198280 3 HM Hát tér in téz mé nyei 190,4

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

001580 7 Rend õr ség 1 235,4

001656 8 Ha tár õr ség 1 037,0
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Ki emelt elõ irány zat ne ve

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

227942 2 Egye te mek, fõ is ko lák 260,0

218672 3 Köz gyûj te mé nyek 75,0

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

1 Be ru há zás

4 Kul tu rá lis be ru há zá sok

197623 1 Mú ze u mi re konst ruk ció 250,0

256145 2 Vá ri re konst ruk ci ók (Szent György tér, Má tyás-temp lom) 762,0

252056 5 Örök ség vé del mi fej lesz té sek 131,0

4 Köz ok ta tá si fel ada tok tá mo ga tá sa

207221 9 Nem ön kor mány za ti fenn tar tá sú köz ok ta tá si in téz mé nyek köz pon ti
elõ irány za ta

8,3

7 Egyéb fel ada tok tá mo ga tá sa

263301 15 ,,Út ra va ló” ösz tön díj prog ram 351,3

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

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

271445 2 Egyéb kul tu rá lis ala pít vá nyok, köz ala pít vá nyok tá mo ga tá sa 50,0

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

270256 7 Ok ta tá si köz hasz nú tár sa sá gok ál tal el lá tott fel ada tok tá mo ga tá sa 25,0

XXI. Egész ség ügyi Mi nisz té ri um

002994 5 Or szá gos Men tõ szol gá lat 500,3

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

013400 3 Re gi o ná lis Mun ka ügyi Köz pon tok 764,4

XXX. Gaz da sá gi Ver seny hi va tal

007065 1 Gaz da sá gi Ver seny hi va tal Igaz ga tá sa 100,0

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 rium 2 pél dány   egyéb: azon nal 10 966,0 10 966,0

* 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 Mi nisz ter el nök ha tá ro za tai

A Miniszterelnök

41/2007. (X. 4.) ME

határozata

a Magyar Köztársaság Kormánya 
és a Montenegrói Köztársaság Kormánya közötti
gazdasági együttmûködésrõl szóló megállapodás

létrehozására adott felhatalmazásról

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

1. egyet ér tek a Ma gyar Köz tár sa ság Kor má nya és a
Mon te neg rói Köz tár sa ság Kor má nya kö zöt ti gaz da sá gi
együtt mû kö dés rõl sz óló meg ál la po dás (a továb biak ban:
meg ál la po dás) lét re ho zá sá val;

2. fel ha tal ma zom a gaz da sá gi és köz le ke dé si mi nisz -
tert, hogy – az érin tett mi nisz te rek kel egyet ér tés ben – a
tár gya lá so kon részt vevõ sze mé lye ket ki je löl je;

3. fel ha tal ma zom a gaz da sá gi és köz le ke dé si mi nisz tert 
vagy az ál ta la ki je lölt sze mélyt, hogy a tár gya lá sok ered -
mé nye ként elõ ál ló szö veg ter ve ze tet kézjegyével lássa el;

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

5. fel hí vom a gaz da sá gi és köz le ke dé si mi nisz tert és a
kül ügy mi nisz tert, hogy a meg ál la po dás lét re ho zá sát köve -
tõen a meg ál la po dás vég le ges szö ve gé nek meg ál la pí tá sá ra 
való fel ha tal ma zás ról  szóló ha tá ro zat ter ve ze tét hala dék -
talanul terjesszék a Kormány elé.

Gyur csány Fe renc s. k.,
mi nisz ter el nök
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A Ha tá ro za tok Tá rát szer kesz ti a Mi nisz ter el nö ki Hi va tal, a Szer kesz tõ bi zott ság köz re mû kö dé sé vel, el nö ke Gi lyán György.
A szer kesz té sért fe le lõs: dr. Tor dai Csa ba. Bu da pest V., Kos suth tér 1–3.
Ki ad ja a Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó. Fe le lõs ki adó: dr. Ko de la Lász ló el nök-ve zér igaz ga tó.
Bu da pest VIII., So mo gyi Bé la u. 6., www.mhk.hu. Te le fon: 266-9290.

Elõ fi ze tés ben meg ren del he tõ a Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó nál,
Bu da pest VIII., So mo gyi Bé la u. 6., 1394 Bu da pest 62. Pf. 357, vagy fa xon 318-6668.
Elõ fi ze tés ben ter jesz ti a Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó a FÁMA Rt. köz re mû kö dé sé vel. Te le fon: 266-6567.
In for má ció: te l.: 317-9999, 266-9290/245, 357 mel lék.
Pél dá nyon ként meg vá sá rol ha tó a Bu da pest VII., Rá kó czi út 30. (be já rat a Do hány u. és Nyár u. sar kán) szám alat ti Köz löny
 Centrumban (te l.: 321-5971, fax: 321-5275, e-ma il: koz lony cent rum@mhk.hu), il let ve meg ren del he tõ a ki adó ügy fél szol gá la tán
(fax: 318-6668, 338-4746, e-ma il: koz lony bolt@mhk.hu) vagy a www.mhk.hu/koz lony bolt in ter net cí men.
2007. évi éves elõ fi ze té si díj: 22 932 Ft áfá val. Egy pél dány ára: 420 Ft áfá val.
A ki adó az elõ fi ze té si díj év köz be ni vál toz ta tá sá nak jo gát fenn tart ja.

HU ISSN 1217—3533

07.3305 – Nyom ja a Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó La jos mi zsei Nyom dá ja. Fe le lõs ve ze tõ: Bur ján Nor bert igaz ga tó.


