
 I. rész HATÁROZATOK

A Kor mány ha tá ro za tai

A Kormány

2020/2007. (II. 13.) Korm.

határozata

az olajszennyezéssel okozott károk megtérítésére
szolgáló nemzetközi alap létrehozataláról  szóló

1992. évi egyezmény és az olajszennyezéssel okozott
károk megtérítésére szolgáló nemzetközi alap
létrehozataláról  szóló 1992. évi egyezményhez

elfogadott 2003. évi jegyzõkönyv,
valamint az olajszennyezéssel okozott károkkal

kapcsolatos polgári jogi felelõsségrõl  szóló
1992. évi egyezmény részes államává váláshoz

szükséges bejelentésrõl

A Kor mány

1. egyet ért az zal, hogy a Ma gyar Köz tár sa ság az
olaj szennye zés sel oko zott ká rok meg té rí té sé re szol gá ló
nem zet kö zi alap lét re ho za ta lá ról  szóló 1992. évi egyez -
mény és az olaj szennye zés sel oko zott ká rok meg té rí té -
sé re szol gá ló nem zet kö zi alap lét re ho za ta lá ról  szóló
1992. évi egyez mény hez el fo ga dott 2003. évi jegy zõ -
könyv, va la mint az olaj szennye zés sel oko zott ká rok kal
kap cso la tos pol gá ri jogi fe le lõs ség rõl  szóló 1992. évi

egyez mény (a továb biak ban: szer zõ dé sek) ré szes ál la -
má vá vál jon;

2. fel ha tal maz za a kül ügy mi nisz tert vagy az ál ta la ki je -
lölt sze mélyt, hogy a szer zõ dé sek nek – a csat la ko zás ról
 szóló ren del ke zé se ik nek meg fele lõen – a Ma gyar Köz tár -
sa ság ré szes ál lam má vá lá sá hoz szük sé ges csat la ko zás ról
 szóló ok ira to kat he lyez ze le tét be;

3. el fo gad ja a szer zõ dé sek ki hir de té sé rõl  szóló tör -
vénytervezetet, és el ren de li a szer zõ dé sek szö ve gé nek vég le -
ges meg ál la pí tá sát köve tõen an nak az Országgyû léshez tör té -
nõ be nyúj tá sát. A tör vényjavaslat elõ adó já nak a Kor mány a
gaz da sá gi és köz le ke dé si mi nisz tert je lö li ki.

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

A Kormány

2021/2007. (II. 13.) Korm.

határozata

a Magyar Köztársaság Kormánya és a Szingapúri
Köztársaság Kormánya között a gazdasági

együttmûködésrõl  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 Szin -
ga pú ri Köz tár sa ság Kor má nya kö zött a gaz da sá gi együtt -
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Bu da pest,

2007. feb ru ár 13.,

kedd

5. szám

Ára: 420,– Ft
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mû kö dés rõl  szóló meg ál la po dás (a továbbiak 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 szö -
ve gé nek vég le ges 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

2022/2007. (II. 13.) Korm.

határozata

a 2007. évi központi költségvetés általános
tartalékának, valamint a céltartalék felhasználásáról

A Kor mány

1. 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

2006. évi köz pon ti költ ség ve tés ál ta lá nos tar ta lé ká ból – a
mel lék let sze rint – össze sen 2150,0 mil lió fo rint át cso por -
to sí tá sát ren de li el. Eb bõl:

a) 1700,0 mil lió fo rin tot az Igaz ság ügyi és Ren dé sze ti
Mi nisz té ri um ré szé re;

b) 450,0 mil lió fo rin tot pe dig az Ön kor mány za ti és Te -
rü let fej lesz té si Mi nisz té ri um ré szé re;

Fe le lõs: pénz ügy mi nisz ter
igaz ság ügyi és ren dé sze ti mi nisz ter
ön kor mány za ti és te rü let fej lesz té si miniszter

Ha tár idõ: azon nal

2. az Áht. 26.  § (4) be kez dé se alap ján az 1/a) pont ban
meg ha tá ro zott 1700,0 mil lió fo rint ra vo nat ko zó an vissza -
té rí té si kö te le zett sé get ír elõ;

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

Ha tár idõ: 2007. III. ne gyed év

3. a Ma gyar Köz tár sa ság 2007. évi költ ség ve té sé rõl
 szóló 2006. évi CXXVII. tör vény 4.  § (2) be kez dé sé ben
ka pott fel ha tal ma zás alap ján – a mel lék let sze rint – utó la -
gos el szá mo lá si, elõ irány zat-vissza ren de zé si kö te le zett ség 
mel lett 400,0 mil lió fo rint át cso por to sí tá sát ren de li el.

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

Ha tár idõ: azon nal

Gyur csány Fe renc s. k.,
mi nisz ter el nök
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Mel lék let a 2022/2007. (II. 13.) 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 Minisztérium
XIV. Igaz ság ügyi és Ren dé sze ti 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.

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

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

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

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 303,0 

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 97,0 

3 Do lo gi ki adá sok 1700,0 

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

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

250145 4 Ma gyar Sport Há za 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

450,0 

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 –2150,0 

2 Cél tar ta lé kok

235149 1 Kü lön fé le sze mé lyi ki fi ze té sek –400,0 

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

Ál lam-
ház tar tá si

egye di
azo no sí tó

Fe je zet-
szám

Cím-
szám

Al-
cím-
szám

Jog-
cím-

csop.-
szám

Jog-
cím-
szám

Elõ-
ir.-
cso-
port-
szám

Ki-
emelt
elõ-
ir.-

szám

Fe je-
zet-
név

Cím-
név

Al-
cím-
név

Jog-
cím-

csop.-
név

Jog-
cím-
név

Elõ-
ir.-

csop.-
név

BEVÉTELEK A mó do sí tás
jog cí me

Mó do sí tás
(+/–)

A mó do-
sít ás

kö vet-
ke zõ
év re

át hú zó dó
ha tá sa

A mó do-
sít ást

el ren de lõ
jog-

sza bály/
ha tá-
ro zat
szá ma

Ki emelt elõ irány zat ne ve

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

Ál lam-
ház tar tá si

egye di
azo no sí tó

Fe je zet-
szám

Cím-
szám

Al-
cím-
szám

Jog-
cím-

csop.-
szám

Jog-
cím-
szám

Elõ-
ir.-
cso-
port-
szám

Ki-
emelt
elõ-
ir.-

szám

Fe je-
zet-
név

Cím-
név

Al-
cím-
név

Jog-
cím-

csop.-
név

Jog-
cím-
név

Elõ-
ir.-

csop.-
név

TÁMOGATÁSOK A mó do sí tás
jog cí me

Mó do sí tás
(+/–)

A mó do-
sít ás

kö vet-
ke zõ
év re

át hú zó dó
ha tá sa

A mó do-
sít ást

el ren de lõ
jog-

sza bály/
ha tá-
ro zat
szá ma

Ki emelt elõ irány zat ne ve

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

228817 13 Köz pon ti Gaz da sá gi Fõ igaz ga tó ság 2100,0 

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

250145 4 Ma gyar Sport Há za prog ram 450,0 

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 1700,0

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 850,0 850,0

* 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.



A Kormány

2023/2007. (II. 13.) Korm.

határozata

a nemzeti gyártású rejtjelzõ eszközök középtávú
fejlesztési programjáról

A Kor mány meg tár gyal ta a nem ze ti gyár tá sú rejt jel zõ
esz kö zök kö zép tá vú fej lesz té si prog ram já ról  szóló elõ ter -
jesz tést és a kö vet ke zõ határozatot hozta:

1. A Kor mány a nem ze ti gyár tá sú rejt jel zõ esz kö zök kel 
kap cso la tos fej lesz té si, a fej lesz tés sel össze füg gõ ko or di -
ná ci ós fel ada tok el lá tá sá ra, il let ve irá nyí tá sá ra a Mi nisz -
ter el nö ki Hi va tal Elekt ro ni kus kor mány zat-köz pon tot
(MeH EKK), a rejt jel zõ esz kö zök üze mel te té sé vel kap cso -
la tos fel ada tok el lá tá sá ra a Köz igaz ga tá si és Elektronikus
Közszolgáltatások Központi Hivatalát jelöli ki.

Fe le lõs: Mi nisz ter el nö ki Hi va talt ve ze tõ miniszter
Ha tár idõ: azon nal

2. A prog ram meg valósítására 2007-ben és a to váb bi
évek ben fel hasz nál ha tó össze ge ket az éves költ ség ve té -
sek ben kell megtervezni.

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

Ha tár idõ: az éves költ ség ve té sek ter ve zé se kor

3. A Kor mány egyet ért az zal, hogy az ARGON rend -
szer üze mel te té se 2007. áp ri lis 1-jé vel a Nem zet biz ton -

sá gi Szak szol gá lat tól ke rül jön át a Köz igaz ga tá si és
Elekt ro ni kus Köz szol gál ta tá sok Köz pon ti Hi va ta lá hoz.
A te vé keny ség el lá tá sá hoz szük sé ges lét szám (5 fõ) és a
költ ség ve té si elõ irány za tok át adá 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
és a Nem zet biz ton sá gi Szak szol gá lat a Mi nisz ter el nö ki
Hi va talt ve ze tõ mi nisz ter jó vá ha gyá sa mel lett kü lön
meg ál la po dást köt.

Fe le lõs: Mi nisz ter el nö ki Hi va talt ve ze tõ mi nisz ter
Nem zet biz ton sá gi Szak szol gá lat fõ igaz-
 ga tó ja
Köz igaz ga tá si és Elekt ro ni kus Köz szol-
 gál ta tá sok Központi Hivatala elnöke

Ha tár idõ: meg ál la po dás meg kö té sé re a ha tá ro zat 
 ha tály ba lé pé sét követõ egy hónap

4. A Kor mány az ál lam ház tar tás ról  szóló 1992. évi
XXXVIII. tör vény 36.  §-ának (2) be kez dé se alap ján a
Köz igaz ga tá si és Elekt ro ni kus Köz szol gál ta tá sok Köz -
pon ti Hi va ta la lét szá mát 2007. áp ri lis 1-jei ha tállyal 5 fõ -
vel meg nö ve li, egy ide jû leg a Nem zet biz ton sá gi Szak szol -
gá lat ál lo mány táb lai lét szá mát 5 fõ vel csök ken ti.

Fe le lõs: Mi nisz ter el nö ki Hi va talt ve ze tõ miniszter
Ha tár idõ: azon nal

5. 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
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Szer kesz ti a Mi nisz ter el nö ki Hi va tal, a Szer kesz tõ bi zott ság köz re mû kö dé sé vel.
A szer kesz té sért fe le lõs: Gi lyán György, a Mi nisz ter el nö ki Hi va tal ál lam tit ká ra. Bu da pest V., Kos suth tér 1–3.
Ki ad ja a Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó. Fe le lõs ki adó: dr. Ko de la Lász ló el nök-ve zér igaz ga tó.
Bu da pest VIII., So mo gyi Bé la u. 6. 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/fax: 266-6567.
In for má ció: te l.: 317-9999, 266-9290/245, 357 mel lék.
Pél dá nyon ként meg vá sá rol ha tó a Bu da pest VII., Rá kó czi út 30. (be já rat a Do hány u. és Nyár u. sar kán) szám alat ti Köz löny
 Centrumban (te l.: 321-5971, fax: 321-5275, e-ma il: koz lony cent rum@mhk.hu), il let ve meg ren del he tõ a ki adó ügy fél szol gá la tán
(fax: 318-6668, 338-4746, e-ma il: koz lony bolt@mhk.hu) vagy a www.mhk.hu/koz lony bolt in ter net cí men.
2007. évi éves elõ fi ze té si díj: 22 932 Ft áfá val. Egy pél dány ára: 420 Ft áfá val.
A ki adó az elõ fi ze té si díj év köz be ni vál toz ta tá sá nak jo gát fenn tart ja.
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07.0377 – 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 ve zér igaz ga tó-he lyet tes.


