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 I. rész HATÁROZATOK

A Kor mány ha tá ro za tai

A Kormány

2226/2007. (XII. 5.) Korm.

határozata

a kibõvült Európai Unió gazdasági és társadalmi
egyenlõtlenségei csökkentését célzó, a Svájci

Szövetségi Tanács és a Magyar Kormány között
létrejött Svájci–Magyar Együttmûködési Program

végrehajtásáról  szóló Keretmegállapodás szövegének
végleges megállapítására adott felhatalmazásról

A Kor mány

1. egyet ért a Sváj ci Hoz zá já ru lás for rá sai fo ga dá sá nak
ke re te it rög zí tõ, a ki bõ vült Eu ró pai Unió gaz da sá gi és tár -
sa dal mi egyen lõt len sé gei csök ken té sét cél zó, a Sváj ci
Szö vet sé gi Ta nács és a Ma gyar Kor mány kö zött lét re jött
Sváj ci–Ma gyar Együtt mû kö dé si Prog ram vég re haj tá sá ról
 szóló Ke ret meg ál la po dás (a továb biak ban: szer zõ dés) be -
mu ta tott szö ve gé vel;

2. fel ha tal maz za az ön kor mány za ti és te rü let fej lesz té si
mi nisz tert vagy az ál ta la ki je lölt sze mélyt a szer zõ dés be mu -
ta tott 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 szer zõ dés szö ve -
ge 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 szer zõ dés ki hir de té sé rõl  szóló kor -
mány ren de let ter ve ze tét, és el ren de li a szer zõ dés 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.

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

A Kormány

2227/2007. (XII. 5.) Korm.

határozata

a Magyarország–Szlovákia–Románia–Ukrajna
Európai Szomszédsági és Partnerségi Eszköz Határon 

Átnyúló Együttmûködési Program elfogadásáról

A Kor mány, Ma gyar or szág nak a szom szé dos uni ós tag -
ál la mok kal, il let ve kü lö nö sen az uni ón kí vü li Uk raj ná val

való együtt mû kö dé se meg erõ sí té se, to váb bá az or szág
elõtt meg nyí ló uni ós tá mo ga tá sok ré szét ké pe zõ Eu ró pai
Te rü le ti Együtt mû kö dés Cél ki tû zés Eu ró pai Szomszéd -
sági és Part ner sé gi Esz köz pénz ügyi alap ered mé nyes és
ha té kony fel hasz ná lá sa ér de ké ben a kö vet ke zõ ha tá ro za tot 
hozza:

A Kor mány

1. meg tár gyal ta és egyet ért a Ma gyar or szág–Szlo vá -
kia–Ro má nia–Uk raj na Eu ró pai Szom széd sá gi és Part ner -
sé gi Esz köz Ha tá ron Át nyú ló Együtt mû kö dé si Prog ram
(a továb biak ban: Prog ram) cél ki tû zé se i vel és pri o ri tá sa i -
val, és fel hív ja az ön kor mány za ti és te rü let fej lesz té si mi -
nisz tert, hogy – az Eu ró pai Bi zott ság hi va ta los el já rá sa ke -
re té ben, az érin tett part ner ál la mok jó vá ha gyá sá val, va la -
mint a szük sé ges tech ni kai fel té te lek biz to sí tá sát köve -
tõen – a Prog ra mot jó vá ha gyás cél já ból be nyújt sa az Eu ró -
pai  Bizottságnak;

Ha tár idõ: 2007. de cem ber 31.

2. fel ha tal maz za az ön kor mány za ti és te rü let fej lesz té si
mi nisz tert, hogy a Prog ram mal kap cso la tos uni ós tár gya lá -
sok so rán az érin tett part ner ál la mok kal együtt mû köd ve el -
jár jon, to váb bá fel hív ja, hogy a tár gya lá sok le zá rá sá ról a
Kor mány nak je len tés ben szá mol jon be.

Ha tár idõ: fo lya ma tos

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

A Kormány

2228/2007. (XII. 5.) Korm.

határozata

a rehabilitációs járadék bevezetésével összefüggõ
kormányzati intézkedésekrõl  szóló 

2077/2007. (V. 9.) Korm. határozat módosításáról

1. A re ha bi li tá ci ós já ra dék be ve ze té sé vel össze füg gõ
kor mány za ti in téz ke dé sek rõl  szóló 2077/2007. (V. 9.)
Korm. ha tá ro zat (a továb biak ban: H.) 2. pont ja a követ -
kezõ f)–g) pon tok kal egé szül ki:

[A re ha bi li tá ci ós já ra dék ban ré sze sü lõ sze mé lyek si ke -
res re ha bi li tá ci ó ja ér de ké ben]

„f) át kell te kin te ni a re ha bi li tá ci ós já ra dék bevezeté -
sével össze füg gõ jog sza bá lyok al kal ma zá sá val kap cso la -
tos ta pasz ta la to kat, és szük ség ese tén elõ kell ké szí te ni az
érin tett jog sza bá lyok mó do sí tá sát; a vizs gá lat nak ki kell
ter jed nie kü lö nö sen
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fa) arra, hogy a re ha bi li tá ci ós já ra dék be ve ze té se
mennyi ben se gí ti elõ az egész ség ká ro so dást szen ve dett
sze mé lyek re ha bi li tá ci ó ját, a nyílt mun ka erõ pi a con tör té -
nõ el he lyez ke dést,

fb) arra, hogy a re ha bi li tá ci ós já ra dék össze gé re vo nat -
ko zó ren del ke zé sek kel lõ en ösz tö nöz nek-e a si ke res re ha -
bi li tá ci ó ra,

fc) a komp lex mi nõ sí tés rend sze ré nek mû köd te té sé re,
fd) a komp lex re ha bi li tá ci ó val kap cso la tos gya kor la ti

ta pasz ta la tok ra, a komp lex re ha bi li tá ció ke re té ben nyúj -
tott szol gál ta tá sok ra, a re ha bi li tá ci ó hoz szük sé ges idõ tar -
ta mok meg ha tá ro zá sá ra;

Fe le lõs: szo ci á lis és mun ka ügyi mi nisz ter
Ha tár idõ: 2008. de cem ber 31.

g) az Or szá gos Re ha bi li tá ci ós és Szo ci á lis Szak ér tõi
In té zet, va la mint a re gi o ná lis mun ka ügyi köz pon tok cél ki -
tû zé se i nek, tel je sít mény cél ja i nak meg ha tá ro zá sa és tel je -
sí té sük ér té ke lé se so rán ki emelt szem pont ként kell figye -
lembe ven ni, hogy e szer vek te vé keny sé ge se gít se elõ a
komp lex mi nõ sí tés rend sze ré nek ha té kony mû kö dé sét,
 illetve a komp lex re ha bi li tá ció si ke res sé gét;

Fe le lõs: szo ci á lis és mun ka ügyi mi nisz ter
Ha tár idõ: fo lya ma tos”

2. Ez a ha tá ro zat 2008. ja nu ár 1-jén lép ha tály ba és
2008. ja nu ár 2-án ha tá lyát vesz ti. E ha tá ro zat ha tály ba lé -
pé sé vel egy ide jû leg a H. 1. pont já nak a)–c) al pont ja és
2. pont já nak a) al pont ja ha tá lyát vesz ti.

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

A Kormány

2229/2007. (XII. 5.) Korm.

határozata

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

ellátó központi költségvetési szerveknél
foglalkoztatottak létszámáról

1. A Kor mány, az ál lam ház tar tás ról  szóló 1992. évi
XXXVIII. tör vény 36.  §-ának (2) be kez dé sé re is figye -
lemmel, a köz tiszt vi se lõk jog ál lá sá ról  szóló 1992. évi
XXIII. tör vény ha tá lya alá tar to zó köz pon ti költ ség ve té si
szer vek – a Ma gyar Köz tár sa ság 2007. évi költ ség ve té sé -
rõl  szóló 2006. évi CXXVII. tör vény 1. szá mú mel lék le té -
nek I–VI., VIII., XXX. és XXXIII. fe je ze té ben fel so rolt
szer vek ki vé te lé vel –, valamint a mi nisz té riu mok üze mel -
te té si, el lá tó fel ada ta it vég zõ költ ség ve té si szer vek össz -

lét szá má nak fel sõ ha tár át – a 2007. ok tó ber 31-ei ál la pot
rög zí té sé vel – az 1. és a 2. szá mú mel lék let sze rint ál la pít ja
meg.

2. Az 1. pont ban meg ha tá ro zott lét szám nem tar tal maz -
za, illetve annak szá mí tá sa so rán nem kell figye lembe ven -
ni a pré mi um évek prog ram ról és a kü lön le ges fog lal koz ta -
tá si ál lo mány ról  szóló 2004. évi CXXII. tör vény alap ján
fog lal koz ta tot tak, to váb bá az EU-s for rá sok ból fi nan szí ro -
zott, ha tá ro zott ide jû jog vi szony ke re té ben fog lal koz ta tot -
tak szá mát, amennyi ben a fog lal koz ta tás hoz több let for rás
nem szük sé ges.

3. A Kor mány en ge dé lye zi, hogy az Egészségbiztosí -
tási Fel ügye let az e ha tá ro zat ban meg ha tá ro zott lét szá mát
a 2008. év ben – az ál lam i költ ség ve tés ben meg ha tá ro zott
sze mé lyi jut ta tá sok elõ irány za tán be lül, a fel ügye le tet gya -
kor ló mi nisz ter és a pénz ügy mi nisz ter ál tal együt te sen
 jóváhagyott üte me zés sze rint – túl lép je.

4. A fog lal koz ta tot tak össz lét szá má nak fel sõ ha tá ra – a
3. pont ban írt ki vé tel lel – ki zá ró lag a Kor mány en ge dé lyé -
vel vál toz tat ha tó meg az érin tett mi nisz ter nek a Mi nisz ter -
el nöki Hi va talt ve ze tõ mi nisz ter rel és a pénz ügy mi nisz ter -
rel elõ ze tesen egyez te tett ja vas la ta alap ján. Lét szám nö ve -
ke dés re irá nyuló ja vas lat – annak fi nan szí ro zá si for rá sá tól
füg get le nül – ki zá ró lag új fel ada tok el lá tá sá val vagy fel -
ada tok át adás-át vé te lé vel össze füg gés ben nyújt ha tó be a
Kor mány hoz.

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

6. E ha tá ro zat köz zé té te lé vel egy ide jû leg ha tá lyát
vesz ti a Mi nisz ter el nö ki Hi va tal ban, a mi nisz té ri u mok ban, 
az igaz ga tá si és az igaz ga tás jel le gû te vé keny sé get el lá tó
köz pon ti költ ség ve té si szer vek nél fog lal koz ta tot tak lét -
szá má ról  szóló 2117/2006. (VI. 30.) Korm. ha tá ro zat, az
igaz ga tá si és igaz ga tás jel le gû te vé keny sé get el lá tó köz -
pon ti költ ség ve té si szer vek nél fog lal koz ta tot tak lét szá má -
ról  szóló 2131/2006. (VII. 26.) Korm. ha tá ro zat, a Mi nisz -
ter el nö ki Hi va tal ban, a mi nisz té ri u mok ban, az igaz ga tá si
és az igaz ga tás jel le gû te vé keny sé get el lá tó köz pon ti költ -
ség ve té si szer vek nél fog lal koz ta tot tak lét szá má ról  szóló
2117/2006. (VI. 30.) Korm. ha tá ro zat mó do sí tá sá ról  szóló
2170/2006. (X. 10.) Korm. ha tá ro zat, az igaz ga tá si és igaz -
ga tás jel le gû te vé keny sé get el lá tó köz pon ti költ ség ve té si
szer vek nél fog lal koz ta tot tak lét szá má ról  szóló 2131/2006. 
(VII. 26.) Korm. ha tá ro zat mó do sí tá sá ról  szóló
2171/2006. (X. 10.) Korm. ha tá ro zat, az igaz ga tá si és igaz -
ga tás jel le gû te vé keny sé get el lá tó köz pon ti költ ség ve té si
szer vek nél fog lal koz ta tot tak lét szá má ról  szóló 2131/2006
(VII. 26.) Korm. ha tá ro zat, valamint a Mi nisz ter el nö ki
 Hivatalban, a mi nisz té ri u mok ban, az igaz ga tá si és az igaz -
ga tás jel le gû te vé keny sé get el lá tó köz pon ti költ ség ve té si
szer vek nél fog lal koz ta tot tak lét szá má ról  szóló 2117/2006. 
(VI. 30.) Korm. ha tá ro zat mó do sí tá sá ról  szóló 2199/2006.

2007/60. szám HATÁROZATOK TÁRA 457



(XI. 22.) Korm. ha tá ro zat, az igaz ga tá si és igaz ga tás jel le -
gû te vé keny sé get el lá tó köz pon ti költ ség ve té si szer vek nél
fog lal koz ta tot tak lét szá má ról  szóló 2131/2006. (VII. 26.)
Korm. ha tá ro zat mó do sí tá sá ról, valamint a Nem ze ti Köz -
le ke dé si Ha tó ság lét szá má ról  szóló 2215/2006. (XII. 7.)
Korm. ha tá ro zat, a Mi nisz ter el nö ki Hi va tal ban, a mi nisz -
té ri u mok ban, az igaz ga tá si és az igaz ga tás jel le gû te vé -
keny sé get el lá tó köz pon ti költ ség ve té si szer vek nél fog lal -
koz ta tot tak lét szá má ról  szóló 2117/2006. (VI. 30.) Korm.
ha tá ro zat mó do sí tá sá ról  szóló 2221/2006. (XII. 15.)
Korm. ha tá ro zat, az igaz ga tá si és igaz ga tás jel le gû te vé -
keny sé get el lá tó köz pon ti költ ség ve té si szer vek nél fog lal -
koz ta tot tak lét szá má ról  szóló 2131/2006. (VII. 26.) Korm.
ha tá ro zat mó do sí tá sá ról  szóló 2047/2007. (III. 19.) Korm.
ha tá ro zat, a Mi nisz ter el nö ki Hi va tal ban, a mi nisz té ri u -
mok ban, az igaz ga tá si és az igaz ga tás jel le gû te vé keny sé -
get el lá tó köz pon ti költ ség ve té si szer vek nél fog lal koz ta -
tot tak lét szá má ról  szóló 2117/2006. (VI. 30.) Korm. ha tá -
ro zat mó do sí tá sá ról, valamint az igaz ga tá si és igaz ga tás
jel le gû te vé keny sé get el lá tó köz pon ti költ ség ve té si szer -
vek nél fog lal koz ta tot tak lét szá má ról  szóló 2131/2006.
(VII. 26.) Korm. ha tá ro zat mó do sí tá sá ról  szóló
2076/2007. (V. 9.) Korm. ha tá ro zat, a Mi nisz ter el nö ki Hi -
va tal ban, a mi nisz té ri u mok ban, az igaz ga tá si és az igaz ga -
tás jel le gû te vé keny sé get el lá tó köz pon ti költ ség ve té si
szer vek nél fog lal koz ta tot tak lét szá má ról  szóló 2117/2006. 
(VI. 30.) Korm. ha tá ro zat és az igaz ga tá si és igaz ga tás jel -
le gû te vé keny sé get el lá tó köz pon ti költ ség ve té si szer vek -

nél fog lal koz ta tot tak lét szá má ról  szóló 2131/2006.
(VII. 26.) Korm. ha tá ro zat mó do sí tá sá ról  szóló
2094/2007. (V. 25.) Korm. ha tá ro zat, a Mi nisz ter el nö ki
Hi va tal ban, a mi nisz té ri u mok ban, az igaz ga tá si és az igaz -
ga tás jel le gû te vé keny sé get el lá tó köz pon ti költ ség ve té si
szer vek nél fog lal koz ta tot tak lét szá má ról  szóló 2117/2006. 
(VI. 30.) Korm. ha tá ro zat és az igaz ga tá si és igaz ga tás jel -
le gû te vé keny sé get el lá tó köz pon ti költ ség ve té si szer vek -
nél fog lal koz ta tot tak lét szá má ról  szóló 2131/2006.
(VII. 26.) Korm. ha tá ro zat mó do sí tá sá ról  szóló
2154/2007. (VIII. 23.) Korm. ha tá ro zat, a Mi nisz ter el nö ki
Hi va tal ban, a mi nisz té ri u mok ban, az igaz ga tá si és az igaz -
ga tás jel le gû te vé keny sé get el lá tó köz pon ti költ ség ve té si
szer vek nél fog lal koz ta tot tak lét szá má ról  szóló 2117/2006. 
(VI. 30.) Korm. ha tá ro zat mó do sí tá sá ról  szóló 2177/2007.
(X. 10.) Korm. ha tá ro zat, a Mi nisz ter el nö ki Hi va tal ban, a
mi nisz té ri u mok ban, az igaz ga tá si és az igaz ga tás jel le gû
te vé keny sé get el lá tó köz pon ti költ ség ve té si szer vek nél
fog lal koz ta tot tak lét szá má ról  szóló 2117/2006. (VI. 30.)
Korm. ha tá ro zat mó do sí tá sá ról  szóló 2185/2007. (X. 18.)
Korm. ha tá ro zat, to váb bá az igaz ga tá si és igaz ga tás jel le gû 
te vé keny sé get el lá tó köz pon ti költ ség ve té si szer vek nél
fog lal koz ta tot tak lét szá má ról  szóló 2131/2006. (VII. 26.)
Korm. ha tá ro zat mó do sí tá sá ról  szóló 2186/2007. (X. 18.)
Korm. ha tá ro zat.

Gyur csány Fe renc s. k.,
mi nisz ter el nök
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A Miniszterelnöki Hivatal és a minisztériumok összlétszáma

Fõ

Meg ne ve zés Lét szám

Mi nisz ter el nö ki Hi va tal 747

Ön kor mány za ti és Te rü let fej lesz té si Mi nisz té rium 418

Föld mû ve lés ügyi és Vi dék fej lesz té si Mi nisz té rium 374

Hon vé del mi Mi nisz té rium 499

Igaz ság ügyi és Ren dé sze ti Mi nisz té rium 457

Gaz da sá gi és Köz le ke dé si Mi nisz té rium 585

Kör nye zet vé del mi és Víz ügyi Mi nisz té rium 402

Kül ügy mi nisz té ri um 654

Ok ta tá si és Kul tu rá lis Mi nisz té rium 525

Egész ség ügyi Mi nisz té rium 217

Pénz ügy mi nisz té rium 498

Szo ciá lis és Mun ka ügyi Mi nisz té rium 436

Össze sen 5812
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2. számú melléklet a 2229/2007. (XII. 5.) Korm. határozathoz

Igazgatási és igazgatási jellegû szervek létszáma

Fõ

Meg ne ve zés Lét szám

Mi nisz ter el nök ség 809

Köz igaz ga tá si és Elekt ro ni kus Köz szol gál ta tá sok Köz pon ti Hi va ta la 793

Szer ve zett Bû nö zés El le ni Ko or di ná ci ós Köz pont 16

Kor mány za ti El len õr zé si Hi va tal 167

Ön kor mány za ti és Te rü let fej lesz té si Mi nisz té rium 1246

Re gi o ná lis köz igaz ga tá si hi va ta lok 1246

 Nyu gat-du nán tú li Re gi o ná lis Köz igaz ga tá si Hi va tal 163

 Kö zép-du nán tú li Re gi o ná lis Köz igaz ga tá si Hi va tal 162

 Dél-du nán tú li Re gi o ná lis Köz igaz ga tá si Hi va tal 181

 Kö zép-ma gyar or szá gi Re gi o ná lis Köz igaz ga tá si Hi va tal 212

 Észak-ma gyar or szá gi Re gi o ná lis Köz igaz ga tá si Hi va tal 179

 Észak-al föl di Re gi o ná lis Köz igaz ga tá si Hi va tal 185

 Dél-al föl di Re gi o ná lis Köz igaz ga tá si Hi va tal 164

Föld mû ve lés ügyi és Vi dék fej lesz té si Mi nisz té rium 10153

Me zõ gaz da sá gi Szak igaz ga tá si Hi va tal 4791

 Me zõ gaz da sá gi Szak igaz ga tá si Hi va tal Köz pont 1094

 Ba ra nya Me gyei Szak igaz ga tá si Hi va tal 202

 Bács-Kis kun Me gyei Szak igaz ga tá si Hi va tal 256

 Bé kés Me gyei Szak igaz ga tá si Hi va tal 211

 Bor sod-Aba új-Zemp lén Me gyei Szak igaz ga tá si Hi va tal 227

 Csong rád Me gyei Szak igaz ga tá si Hi va tal 214

 Fej ér Me gyei Szak igaz ga tá si Hi va tal 186

 Gyõr-Mo son-Sop ron Me gyei Szak igaz ga tá si Hi va tal 163

 Haj dú-Bi har Me gyei Szak igaz ga tá si Hi va tal 274

 He ves Me gyei Szak igaz ga tá si Hi va tal 164

 Ko má rom-Esz ter gom Me gyei Szak igaz ga tá si Hi va tal 100

 Nóg rád Me gyei Szak igaz ga tá si Hi va tal 95

 Fõ vá ro si és Pest Me gyei Szak igaz ga tá si Hi va tal 354

 So mogy Me gyei Szak igaz ga tá si Hi va tal 192

 Sza bolcs-Szat már-Be reg Me gyei Szak igaz ga tá si Hi va tal 220

 Jász-Nagy kun-Szol nok Me gyei Szak igaz ga tá si Hi va tal 179

 Tol na Me gyei Szak igaz ga tá si Hi va tal 132

 Vas Me gyei Szak igaz ga tá si Hi va tal 162

 Veszp rém Me gyei Szak igaz ga tá si Hi va tal 203

 Za la Me gyei Szak igaz ga tá si Hi va tal 163

Nem ze ti Föld alap ke ze lõ Szer ve zet 140

Föld hi va ta lok, Föld mé ré si és Táv ér zé ke lé si In té zet 4052

 Föld mé ré si és Táv ér zé ke lé si In té zet 189

 Ba ra nya Me gyei Föld hi va tal 153

 Bács-Kis kun Me gyei Szak igaz ga tá si Hi va tal 270

 Bé kés Me gyei Föld hi va tal 168

 Bor sod-Aba új-Zemp lén Me gyei Föld hi va tal 270

 Csong rád Me gyei Föld hi va tal 174

 Fej ér Me gyei Föld hi va tal 172
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 Fõ vá ro si Föld hi va tal 433

 Gyõr-Mo son-Sop ron Me gyei Föld hi va tal 157

 Haj dú-Bihar Me gyei Föld hi va tal 206

 He ves Me gyei Föld hi va tal 123

 Jász-Nagy kun-Szol nok Me gyei Föld hi va tal 168

 Ko má rom-Esz ter gom Me gyei Föld hi va tal 111

 Nóg rád Me gyei Föld hi va tal 100

 Pest Me gyei Föld hi va tal 448

 So mogy Me gyei Föld hi va tal 155

 Sza bolcs-Szat már-Be reg Me gyei Föld hi va tal 240

 Tol na Me gyei Föld hi va tal 102

 Vas Me gyei Föld hi va tal 113

 Veszp rém Me gyei Föld hi va tal 160

 Za la Me gyei Föld hi va tal 140

Ma gyar Élel mi szer-biz ton sá gi Hi va tal 18

Me zõ gaz da sá gi és Vi dék fej lesz té si Hi va tal 1152

Igaz ság ügyi és Ren dé sze ti Mi nisz té rium 2089

Igaz ság ügyi Hi va tal 836

Szak ér tõi In té ze tek 269

Or szá gos Atom ener gia Hi va tal 80

Be ván dor lá si és Ál lam pol gár sá gi Hi va tal 881

 Be ván dor lá si és Ál lam pol gár sá gi Hi va tal 822

 Me ne kül te ket Be fo ga dó Ál lo más, Bé kés csa ba 21

 Me ne kül te ket Be fo ga dó Ál lo más, Bics ke 12

 Me ne kül te ket Be fo ga dó Ál lo más, Deb re cen 26

Köz pon ti Gaz da sá gi Fõ igaz ga tó ság 23

Gaz da sá gi és Köz le ke dé si Mi nisz té rium 3817

Ma gyar Ke res ke del mi En ge dé lye zé si Hi va tal 486

Ma gyar Bá nyá sza ti és Föld ta ni Hi va tal 365

Ma gyar Ener gia Hi va tal 94

Ma gyar Sza ba dal mi Hi va tal 215

Nem ze ti Köz le ke dé si Ha tó ság 1841

Köz le ke dés fej lesz té si Ko or di ná ci ós Köz pont 157

Köz le ke dés biz ton sá gi Szer ve zet 57

Ma gyar Vas úti Hi va tal 20

Nem ze ti Hír köz lé si Ha tó ság 401

Nem ze ti Ku ta tá si és Tech no ló gi ai Hi va tal (Ku ta tás fej lesz té si Pá lyá za ti és Ku ta tás hasz -
no sí tá si Iro dá val együtt) 144

Nem ze ti In for má ci ós Inf ra struk tú ra fej lesz té si In té zet 37

Kör nye zet vé del mi és Víz ügyi Mi nisz té rium 1959

Nem ze ti park igaz ga tó sá gok 613

 Agg te le ki Nem ze ti Park Igaz ga tó ság 75

 Ba la to ni Nem ze ti Park Igaz ga tó ság 64

 Bük ki Nem ze ti Park Igaz ga tó ság 72

 Du na-Drá va Nem ze ti Park Igaz ga tó ság 58

 Du na-Ipoly Nem ze ti Park Igaz ga tó ság 59

 Fer tõ-Han ság és Õr sé gi Nem ze ti Park Igaz ga tó ság 81

 Hor to bá gyi Nem ze ti Park Igaz ga tó ság 91
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 Kis kun sá gi Nem ze ti Park Igaz ga tó ság 64

 Kö rös-Ma ros Nem ze ti Park Igaz ga tó ság 49

Kör nye zet vé del mi, ter mé szet vé del mi és víz ügyi ha tó sá gi szer vek 1346

 Or szá gos Kör nye zet vé del mi Ter mé szet vé del mi és Víz ügyi Fel ügye lõ ség 79

 Al só-Ti sza-vi dé ki Kör nye zet vé del mi Ter mé szet vé del mi és Víz ügyi Fel ügye lõ ség 136

 Dél-du nán tú li Kör nye zet vé del mi Ter mé szet vé del mi és Víz ügyi Fel ügye lõ ség 159

 Észak-du nán tú li Kör nye zet vé del mi Ter mé szet vé del mi és Víz ügyi Fel ügye lõ ség 133

 Észak-ma gyar or szá gi Kör nye zet vé del mi Ter mé szet vé del mi és Víz ügyi Fel ügye lõ ség 139

 Fel sõ-Ti sza-vi dé ki Kör nye zet vé del mi Ter mé szet vé del mi és Víz ügyi Fel ügye lõ ség 71

 Kö zép-du nán tú li Kör nye zet vé del mi Ter mé szet vé del mi és Víz ügyi Fel ügye lõ ség 159

 Kö zép-Du na-völ gyi Kör nye zet vé del mi Ter mé szet vé del mi és Víz ügyi Fel ügye lõ ség 222

 Kö zép-Ti sza-vi dé ki Kör nye zet vé del mi Ter mé szet vé del mi és Víz ügyi Fel ügye lõ ség 78

 Nyu gat-du nán tú li Kör nye zet vé del mi Ter mé szet vé del mi és Víz ügyi Fel ügye lõ ség 78

 Ti szán tú li Kör nye zet vé del mi Ter mé szet vé del mi és Víz ügyi Fel ügye lõ ség 92

Kül ügy mi nisz té ri um 1100

Kül kép vi se le tek igaz ga tá sa 1080

Ma gyar Kül ügyi In té zet 20

Nem ze ti Fej lesz té si Ügy nök ség 241

Ok ta tá si és Kul tu rá lis Mi nisz té rium 902

Kul tu rá lis Örök ség vé del mi Hi va tal 302

Ok ta tá si Hi va tal 320

Ba las si In té zet 280

Egész ség ügyi Mi nisz té rium 4093

Egész ség biz to sí tá si Fel ügye let 55

EüM En ge dé lye zé si és Köz igaz ga tá si Hi va tal 26

Ál la mi Nép egész ség ügyi és Tisz ti or vo si Szol gá lat és in téz mé nyei 4012

Pénz ügy mi nisz té rium 19404

Adó- és Pénz ügyi El len õr zé si Hi va tal 15 635

 APEH Köz pon ti Hi va tal 1074

 APEH Ok ta tá si Igaz ga tó ság 40

 APEH Szta di 829

 APEH Kö zép-Du nán tú li Re gi o ná lis Igaz ga tó ság 1366

 APEH Nyu gat-Du nán tú li Re gi o ná lis Igaz ga tó ság 1203

 APEH Dél-Du nán tú li Re gi o ná lis Igaz ga tó ság 1144

 APEH Észak-Ma gyar or szá gi Re gi o ná lis Igaz ga tó ság 1250

 APEH Kö zép-Ma gyar or szá gi Re gi o ná lis Igaz ga tó ság 5038

 APEH Észak-Al föl di Re gi o ná lis Igaz ga tó ság 1589

 APEH Dél-Al föl di Re gi o ná lis Igaz ga tó ság 1522

 Ki emelt Adó zók Igaz ga tó sá ga 580

Ma gyar Ál lam kincs tár 3769

Pénz ügyi Szer ve ze tek Ál la mi Fel ügye le te 479

Szo ciá lis és Mun ka ügyi Mi nisz té rium 5587

Nem ze ti Fo gyasz tó vé del mi Ha tó ság 362

Fog lal koz ta tá si és Szo ciá lis Hi va tal 270

Mun ka ügyi Köz pon tok 3500

 Kö zép-ma gyar or szá gi Re gi o ná lis Mun ka ügyi Köz pont 500

 Dél-du nán tú li Re gi o ná lis Mun ka ügyi Köz pont 426

 Dél-al föl di Re gi o ná lis Mun ka ügyi Köz pont 530
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 Észak-ma gyar or szá gi Re gi o ná lis Mun ka ügyi Köz pont 655

 Észak-al föl di Re gi o ná lis Mun ka ügyi Köz pont 674

 Kö zép-du nán tú li Re gi o ná lis Mun ka ügyi Köz pont 400

 Nyu gat-du nán tú li Re gi o ná lis Mun ka ügyi Köz pont 315

Or szá gos Mun ka biz ton sá gi és Mun ka ügyi Fõ fel ügye lõ ség 1000*

Egyen lõ Bá nás mód Ha tó ság 15

Or szá gos Re ha bi li tá ci ós és Szo ciá lis Szak ér tõi In té zet 440

Köz pon ti Sta tisz ti kai Hi va tal 1486

Nyug díj biz to sí tá si Alap 3872

Or szá gos Nyug díj biz to sí tá si Fõ igaz ga tó ság 275

Re gi o ná lis Nyug díj biz to sí tá si Igaz ga tó sá gok, Nyug díj fo lyó sí tó Igaz ga tó ság 3597

Egész ség biz to sí tá si Alap 3120

Or szá gos Egész ség biz to sí tá si Pénz tár és me gyei igaz ga tá si szer vei 3120

ÖSSZESEN 60524

* Ne m tar tal maz za az Or szá gos Mun ka hi gi é nés és Fog lal koz ta tás-egész ség ügyi In té zet lét szá mát.

A Mi nisz ter el nök ha tá ro za tai

A Miniszterelnök

52/2007. (XII. 5.) ME

határozata

a Magyar Köztársaság Kormánya
és az Egyesült Nemzetek Gyermekalapja közötti

fejlesztési együttmûködésrõl szóló 
Keretmegállapodás létrehozásáról

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

1. egyet ér tek a Ma gyar Köz tár sa ság Kor mány a és az
Egye sült Nem ze tek Gyer mek alap ja kö zöt ti fej lesz té si
együtt mû kö dés rõl szóló Ke ret meg ál la po dás létrehozá -
sával;

2. fel ha tal ma zom a szo ciá lis és mun ka ügyi mi nisz tert
va gy az ál ta la ki je lölt sze mélyt, hogy – az érin tett mi nisz -
te rek kel egyet ér tés ben – a tár gya lá so kon részt ve võ sze -
mé lye ket ki je löl je;

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

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

5. fel hí vom a szo ciá lis és mun ka ügyi mi nisz tert és a
kül ügy mi nisz tert, hogy a szer zõ dés lét re ho zá sát kö ve tõ en
a szer zõ dés vég le ges szö ve gé nek meg ál la pí tá sá ra vo nat -
ko zó ha tá ro zat ter ve ze tét ha la dék ta la nul ter jesszék a Kor -
mány elé.

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

A 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.
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07.4054 – 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.


