
 I. rész HATÁROZATOK

A Kor mány ha tá ro za tai

A Kormány

2232/2007. (XII. 12.) Korm.

határozata

az Európai Unióról  szóló szerzõdés és az Európai
Közösséget létrehozó szerzõdés módosításáról  szóló

lisszaboni szerzõdés szövegének végleges
megállapítására adott felhatalmazásról

A Kor mány

1. egyet ért az Eu ró pai Uni ó ról  szóló szer zõ dés és az
Eu ró pai Kö zös sé get lét re ho zó szer zõ dés mó do sí tá sá ról
 szóló lissza bo ni szer zõ dés (a továb biak ban: Lissza bo ni
Szer zõ dés) be mu ta tott szö ve gé vel;

2. fel ha tal maz za a mi nisz ter el nö köt és a kül ügy mi nisz -
tert vagy az ál ta luk ki je lölt sze mélyt a Lissza bo ni Szer zõ -
dés be mu ta tott szö ve gé nek – a kö te le zõ ha tály el is me ré sé -
nek fenn tar tá sá val tör té nõ – vég le ges meg ál la pí tá sá ra;

3. el fo gad ja a Lissza bo ni Szer zõ dés kö te le zõ hatá -
lyának el is me ré sé rõl és ki hir de té sé rõl  szóló tör vény -
tervezetet, és el ren de li a Lissza bo ni Szer zõ dés vég le ges
szö ve gé nek meg ál la pí tá sát köve tõen an nak az Or szág gyû -
lés hez tör té nõ be nyúj tá sát. A tör vényjavaslat elõ adó já nak
a Kor mány a kül ügy mi nisz tert je lö li ki;

4. el ren de li a Lissza bo ni Szer zõ dés kö te le zõ ha tá lyá -
nak el is me ré sé hez és ki hir de té sé hez kap cso ló dó an az
 Európai Uni ó ról  szóló szer zõ dés 2. cik ké rõl  szóló or szág -
gyû lé si ha tá ro za ti ja vas lat nak a tör vényjavaslattal egy ide -
jû leg tör té nõ be nyúj tá sát az Or szág gyû lés nek. Az or szág -
gyû lé si ha tá ro za ti ja vas lat elõ adó já nak a Kor mány a
külügy minisztert je lö li ki.

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

Bu da pest,

2007. de cem ber 12.,

szerda
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A Kormány

2233/2007. (XII. 12.) Korm.

határozata

a közfeladatok felülvizsgálatával kapcsolatos
további feladatokról

A Kor mány a köz fel ada tok ra le foly ta tott fe lül vizs gá lat
alap ján, a vizs gá lat cél ja i nak és szem pont ja i nak figye -
lembe véte lével – an nak ér de ké ben, hogy az ál lam a meg -
felelõ te vé keny sé ge ket, a le he tõ sé gek hez il lesz ke dõ mér -
ték ben, a leg ha té ko nyabb mó don lás sa el – a köz fel -
adat-fe lül vizs gá lat to váb bi fel ada ta i ról a kö vet ke zõ ha tá -
ro za tot hoz za:

1. A Kor mány az aláb bi te rü le te ken szük sé ges nek tart -
ja vizs gá lat el vég zé sét, va la mint a Kor mány tá jé koz ta tá sát
a vizs gá lat ered mé nyé rõl, a szük sé ges ja vas la tok ról és in -
téz ke dé sek rõl:

Az egész ség ügyi mi nisz ter fõ fe le lõs sé gé vel

1.1. Az egész ség ügyi szol gál ta tá sok szín vo na lá nak
biz to sí tá sa ér de ké ben a mi ni mum kö ve tel mé nyek ponto -
sítása, va la mint stan dard ala pú mi nõ ség fej lesz tés beve -
zetése.

Fe le lõs: egész ség ügyi mi nisz ter
Ha tár idõ: 2008. ja nu ár 31.

1.2. Egész ség ügyi szol gál ta tó or szá gos in té ze tek mi -
nisz té ri u mi fenn tar tá sá nak fe lül vizs gá la ta.

Fe le lõs: egész ség ügyi mi nisz ter
Ha tár idõ: 2008. ja nu ár 31.

1.3. A sür gõs sé gi el lá tó rend szer in teg rá lá sa, be teg szál -
lí tás fe lül vizs gá la ta, a sür gõs sé gi és a be teg szál lí tá si fel -
ada tok szét vá lasz tá sa, a be ve tés-irá nyí tás fej lesz té se.

Fe le lõs: egész ség ügyi mi nisz ter
Ha tár idõ: ja vas lat té tel re: 2008. de cem ber 31.

vég re haj tás ra: 2009. jú ni us 30.

1.4. Az ott ho ni szak ápo lást nyúj tó szol gál ta tók együtt -
mû kö dé sé nek, in teg rá ci ó já nak ösz tön zé se, te vé keny sé gük 
össze han go lá sa a szo ci á lis szol gál ta tá sok kal.

Fe le lõs: egész ség ügyi mi nisz ter
szo ci á lis és mun ka ügyi mi nisz ter

Ha tár idõ: 2008. ja nu ár 31.

1.5. Egész ség ügyi ága za ti köz hi te les nyil ván tar tá sok
lét re ho zá sa, va la mint az in teg rált in for ma ti kai rend sze rek
meg va ló sí tá sa ér de ké ben az egész ség ügyi in téz mé nyek
kö zöt ti adat szol gál ta tás tar tal má nak pon tos meghatáro -
zása.

Fe le lõs: egész ség ügyi mi nisz ter
szo ci á lis és mun ka ügyi mi nisz ter

Ha tár idõ: 2008. ja nu ár 31.

1.6. Egyes tár sa da lom biz to sí tá si pénz be li el lá tá sok jo -
go sult sá gi sza bá lya i nak fe lül vizs gá la ta.

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

Ha tár idõ: 2008. jú ni us 30.

A föld mû ve lés ügyi és vi dék fej lesz té si mi nisz ter fõ fe le -
lõs sé gé vel

1.7. Egy sé ges ál la mi er dõ ke ze lés rend sze ré nek ki ala kí -
tá sa, az ál la mi tu laj do nú er dé sze ti Zrt.-k szer ve ze ti éssze -
rû sí té se.

Fe le lõs: föld mû ve lés ügyi és vi dék fej lesz té si mi nisz ter
pénz ügy mi nisz ter
kör nye zet vé del mi és víz ügyi mi nisz ter
hon vé del mi mi nisz ter

Ha tár idõ: 2008. már ci us 31.

1.8. A Föld mû ve lés ügyi és Vi dék fej lesz té si Minisz -
térium irá nyí tá sa és fel ügye le te alá tar to zó kör ze ti, il let ve
me gyei szint en mû kö dõ szer ve ze tek – Me zõ gaz da sá gi
 Vidékfejlesztési Hi va tal, Me zõ gaz da sá gi Szak igaz ga tá si
Hi va tal, Föld hi va ta lok – mû kö dé si ered mé nyé nek, ta pasz -
ta la ta i nak ér té ke lé se, és kö zép tá vú szer ve zet fej lesz té si
prog ram össze ál lí tá sa a há rom szer ve zet re vo nat ko zó an.

Fe le lõs: föld mû ve lés ügyi és vi dék fej lesz té si mi nisz ter
Ha tár idõ: át szer ve zé sek, il let ve a mû kö dés ered mé -

nye i nek ér té ke lé sé re: 2008. ja nu ár 31.
kö zép tá vú szer ve zet fej lesz té si prog ram

össze ál lí tá sa a há rom szer ve zet re vo nat -
ko zó an: 2008. már ci us 31.

1.9. Me zõ gaz da sá gi és ag rár gaz da sá gi ága za ti ku ta tá si
rend szer át ala kí tá sa, össze vo ná si le he tõ sé gek, il let ve a fel -
adat fi nan szí roz ás ra való át té rés vizs gá la ta.

Fe le lõs: föld mû ve lés ügyi és vi dék fej lesz té si mi nisz ter
ok ta tá si és kul tu rá lis mi nisz ter
gaz da sá gi és köz le ke dé si mi nisz ter

Ha tár idõ: 2008. má jus 31.

1.10. Az er dõ vel és a hoz zá kap cso ló dó ter mé sze ti erõ -
for rá sok kal kap cso la tos szak po li ti kák meg fe le lõ össz -
hang já nak meg te rem té se, az er dõ gaz dál ko dá si és a ter -
mészetvédelmi szem pon tok együt tes ér vé nye sí té se érde -
kében.

Fe le lõs: föld mû ve lés ügyi és vi dék fej lesz té si mi nisz ter
kör nye zet vé del mi és víz ügyi mi nisz ter
pénz ügy mi nisz ter

Ha tár idõ: 2008. már ci us 31.
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A gaz da sá gi és köz le ke dé si mi nisz ter fõ fe le lõs sé gé vel

1.11. A költ ség ha té ko nyabb köz le ke dés meg te rem té se
ér de ké ben a köz úti és vas úti sze mély szál lí tás pár hu za mos -
sá ga i nak meg szün te té se, va la mint e kör ben és a kö zös sé gi
köz le ke dés ben a köz szol gál ta tá sok kö ré nek meghatáro -
zása.

Fe le lõs: gaz da sá gi és köz le ke dé si mi nisz ter
pénz ügy mi nisz ter

Ha tár idõ: – me net ren dek össze han go lá sa, uta zá si szo -
ká sok fel mé ré se I. sza kasz: 2008. ja nuár 31.

– me net ren dek össze han go lá sa, uta zá si szo -
ká sok fel mé ré se II. sza kasz, pár hu za mos -
sá gok fel tá rá sa: 2008. áp ri lis 30.

– az ál la mi sze rep vál la lás mér té ké nek és
mi ként jé nek meg ha tá ro zá sa, kül sõ part ner 
be vo ná sá nak vizs gá la ta: 2008. áp ri lis 30.

– be ve ze tés, pá lyáz ta tá sok, szer zõ dé sek a vizs -
gá lat ered mé nye alap ján: 2009. jú ni us 30.

1.12. Nem ze ti Köz le ke dé si Ha tó ság egy ab la kos ügy in -
té zé sé nek meg te rem té se a köz úti köz le ke dés igaz ga tás
 területén, a jár mû vizs gáz ta tás és a jár mû ve ze tõ kép zés,
vizs gáz ta tás fe lül vizs gá la ta és éssze rû sí té se.

Fe le lõs: gaz da sá gi és köz le ke dé si mi nisz ter
igaz ság ügyi és ren dé sze ti mi nisz ter

Ha tár idõ: 2008. jú ni us 30.

A hon vé del mi mi nisz ter fõ fe le lõs sé gé vel

1.13. A fe les le ges sé vált, il let ve an nak nyil vá nít ha tó
HM in gat lan va gyon ér té ke sí té sé nek fel gyor sí tá sa az õr zé -
si költ sé gek csök ken té se ér de ké ben.

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

Ha tár idõ: 2008. ja nu ár 31.

Az igaz ság ügyi és ren dé sze ti mi nisz ter fõ fe le lõs ség ével

1.14. Cég in for má ci ós szol gál ta tás át szer ve zé se, a fi -
nan szí ro zá si konst ruk ció ki ala kí tá sa, kap cso lód va a cég -
ada tok hoz való in gye nes, elekt ro ni kus ala pú hoz zá fé rés
to vább fej lesz té sé hez.

Fe le lõs: igaz ság ügyi és ren dé sze ti mi nisz ter
gaz da sá gi és köz le ke dé si mi nisz ter

Ha tár idõ: 2008. már ci us 31.

1.15. A bün te tés-vég re haj tás te rü le tén je len leg mû kö -
dõ in téz mé nyek szak mai szem pont ból in do kolt te rü le ti
 integrációja, az ál la mi fel ada tok ha té ko nyabb el lá tá sa, az
in téz mé nyi ka pa ci tá sok fog va tar tot ti lét szám hoz tör té nõ
ha té ko nyabb iga zí tá sa.

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

Ha tár idõ: ja vas lat és an nak vég re haj tá sa: 2008. de cem -
ber 31.

1.16. A Köz tár sa sá gi Õr ez red sze mély- és ob jek tum vé -
del mi te vé keny sé gé nek fe lül vizs gá la ta, in do kolt eset ben
a vé dett sze mé lyek és lé te sít mé nyek kö ré nek szû kí té se.

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

Ha tár idõ: 2008. ja nu ár 31.

1.17. Bel föl di Ál la mi Fu tár szol gá lat te vé keny sé gi kö -
ré nek, szer ve ze té nek fe lül vizs gá la ta.

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

Ha tár idõ: 2008. ja nu ár 31.

1.18. A há zi õri zet al kal ma zá sá nak szé le sebb körû be -
ve zet he tõ sé gé hez szük sé ges fel té tel rend szer át te kin té se,
il let ve a há zi õri zet so rán elekt ro ni kus esz kö zök al kal ma -
zá sa. Al ter na tív bün te té si ne mek be ve ze té si le he tõ sé gé nek 
vizs gá la ta.

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

Ha tár idõ: 2008. már ci us 31.

1.19. Egy sé ges nuk le á ris biz ton sá gi és su gár biz ton sá gi 
ha tó ság lét re ho zá sa.

Fe le lõs: igaz ság ügyi és ren dé sze ti mi nisz ter
egész ség ügyi mi nisz ter
kör nye zet vé del mi és víz ügyi mi nisz ter
föld mû ve lés ügyi és vi dék fej lesz té si mi nisz ter
gaz da sá gi és köz le ke dé si mi nisz ter
hon vé del mi mi nisz ter

Ha tár idõ: 2008. már ci us 31.

1.20. Az igaz ga tá si szol gál ta tá si dí jak és bír sá gok
rend sze ré nek fe lül vizs gá la ta, a dí jak, bír sá gok meg ál la pí -
tá sát szol gá ló alap el vek át te kin té se, a díj szá mí tá si el len õr -
zé si funk ció meg erõ sí té se, va la mint költ ség szá mí tá si
mód szer tan ki dol go zá sa a díj meg ál la pí tó szer vek ré szé re.

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

Ha tár idõ: 2008. már ci us 31.

1.21. A nem ál la mi ren dez vé nyek köz fel adat ként tör té -
nõ rend õrségi biz to sí tá sá nak és a fi nan szí ro zás mód já nak
fe lül vizs gá la ta.

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

Ha tár idõ: 2008. jú ni us 30.
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A kül ügy mi nisz ter fõ fe le lõs sé gé vel

1.22. Az ál la mi ve ze tõk és a kor mány ta gok nem zet kö zi 
prog ram ja i nak egyez te té se, eh hez kap cso ló dó adat bá zis
lét re ho zá sa, il let ve a dip lo ma ták ha tás kö ré nek nö ve lé se az 
ága za ti ér de kek és a ma gyar ál lás pont költ ség ha té ko nyabb 
kép vi se le te ér de ké ben.

Fe le lõs: kül ügy mi nisz ter
Ha tár idõ: 2008. már ci us 31.

1.23. Nem zet kö zi Fej lesz té si Együtt mû kö dés (NEFE)
pá lyá za ti rend sze ré nek fe lül vizs gá la ta, az össze han go lás
meg te rem té se ér de ké ben köz pon ti adat bá zis lét re ho zá sa.

Fe le lõs: kül ügy mi nisz ter
gaz da sá gi és köz le ke dé si mi nisz ter
érin tett mi nisz te rek

Ha tár idõ: 2008. már ci us 31.

1.24. Az Eu ró pai Uni ós nem zet kö zi ví zum ké rel me zõ
köz pon tok ki ala kí tá sá ra vo nat ko zó kö zép tá vú terv ki ala -
kí tá sa.

Fe le lõs: kül ügy mi nisz ter
Ha tár idõ: 2008. már ci us 31.

1.25. Szak dip lo má ci ai rend szer fel adat ala pú fe lül vizs -
gá la ta az egy sé ges kül kép vi se le ti rend szer ben, kü lö nös
 tekintettel a kép vi se le tek szá má ra és te rü le ti elhelyezke -
désére.

Fe le lõs: kül ügy mi nisz ter
gaz da sá gi és köz le ke dé si mi nisz ter
kül gaz da sá gért fe le lõs kor mány biz tos
érin tett mi nisz te rek

Ha tár idõ: 2008. ja nu ár 31., ezt köve tõen fo lya ma to san

A kör nye zet vé del mi és víz ügyi mi nisz ter fõ felelõs -
ségével

1.26. A gaz da sá gi sza bá lyo zó rend szer „zöl dí té se”, a
kör nye zet vé del mi szem pon tok fo ko zot tabb meg je le ní té se.

Fe le lõs: kör nye zet vé del mi és víz ügyi mi nisz ter
pénz ügy mi nisz ter

Ha tár idõ: az adó rend szer át fo gó re form já val össz hang -
ban

1.27. Az egyes ága za ti me te o ro ló gi ai fel ada tok el vég -
zé sé nek in teg rá lá sa az Or szá gos Me te o ro ló gi ai Szol gá lat
szer ve ze té be az ága za ti spe ci á lis igé nyek ki elé gí té sé nek
biz to sí tá sá val, ez zel egy sé ges mé rõ há ló za ti rend szer ki -
ala kí tá sa.

Fe le lõs: kör nye zet vé del mi és víz ügyi mi nisz ter
hon vé del mi mi nisz ter
gaz da sá gi és köz le ke dé si mi nisz ter
föld mû ve lés ügyi és vi dék fej lesz té si mi nisz ter

Ha tár idõ: ja vas lat té tel és an nak vég re haj tá sa: 2008.
de cem ber 31.

1.28. A ter mé szet- és kör nye zet vé de lem erõ tel je sebb
ér vé nye sí té se ér de ké ben:

– a ha tó sá gi fel ada tot el lá tó szer ve zet létszámfejlesz -
tése a 2009, 2010-es évek re vo nat ko zó an,

– a ter mé szet vé del mi el len õr zõ ap pa rá tus lét szá má nak
to váb bi nö ve lé se a 2009, 2010-es évek re vo nat ko zó an,

– ter mé szet vé del mi, kör nye zet vé del mi és vízgazdál -
kodási szak te rü le tet ki szol gá ló tu dás köz pont ki ala kí tá sa,

– kör nye ze ti és ter mé szet vé del mi in for má ci ós rend szer 
és a kör nye zet ál la pot-ér té ke lés fej lesz té se
te rü le tén költ ség-ha szon elem zé sek el vég zé se.

Fe le lõs: kör nye zet vé del mi és víz ügyi mi nisz ter
Ha tár idõ: 2008. jú ni us 30.

1.29. Víz gaz dál ko dás sal kap cso la tos jog kö rök szer ve -
ze ti ke re te i nek fe lül vizs gá la ta.

Fe le lõs: kör nye zet vé del mi és víz ügyi mi nisz ter
föld mû ve lés ügyi és vi dék fej lesz té si mi nisz ter

Ha tár idõ: 2008. már ci us 31.

A kor mány za ti igaz ga tás össze han go lá sá ért fe le lõs tár -
ca nél kü li mi nisz ter fõ fe le lõs sé gé vel

1.30. A Ma gyar Köz löny és a tár ca la pok hi te les és
elekt ro ni kus for má ban tör té nõ ki adá sá nak to vább fej lesz -
té se, ez zel pár hu za mo san a pa pír ala pú meg je le nés fo ko za -
tos meg szün te té se.

Fe le lõs: kor mány za ti igaz ga tás össze han go lá sá ért
 felelõs tár ca nél kü li mi nisz ter

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
érin tett mi nisz te rek

Ha tár idõ: 2008. már ci us 31.
1.31. A kor mány dön té sek elõ ké szí té sé re és vég re haj tá -

sá nak el len õr zé sé re egy sé ges mo ni tor ing rend szer lét re ho -
zá sa.

Fe le lõs: kor mány za ti igaz ga tás össze han go lá sá ért
 felelõs tár ca nél kü li mi nisz ter

Ha tár idõ: 2008. már ci us 31.

A Mi nisz ter el nö ki Hi va talt ve ze tõ mi nisz ter fõ felelõs -
ségével

1.32. A köz pon to sí tott és egyéb köz be szer zé si fel ada -
tok fi nan szí ro zá sá nak az el ért meg ta ka rí tá sok hoz kö té se.

Fe le lõs: Mi nisz ter el nö ki Hi va talt ve ze tõ mi nisz ter
pénz ügy mi nisz ter
kor mány za ti igaz ga tás össze han go lá sá ért

 felelõs tár ca nél kü li mi nisz ter
Ha tár idõ: 2008. már ci us 31.

1.33. Köz igaz ga tá si és köz szol gá la ti tu dás tár kialakí -
tása, va la mint a köz fel ada tok el vég zé se mennyi sé gi és
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 minõségi mu ta tó i nak ki ala kí tá sa, mé ré se, ér té ke lé se és
nyil vá nos sá té te le.

Fe le lõs: Mi nisz ter el nö ki Hi va talt ve ze tõ mi nisz ter
kor mány za ti igaz ga tás össze han go lá sá ért

 felelõs tár ca nél kü li mi nisz ter
érin tett mi nisz te rek

Ha tár idõ: 2008. már ci us 31.

A pol gá ri nem zet biz ton sá gi szol gá la to kat irá nyí tó tár ca 
nél kü li mi nisz ter fõ fe le lõs sé gé vel

1.34. Nem zet biz ton sá gi el len õr zé sek sze mé lyi kö ré nek 
és gya ko ri sá gá nak fe lül vizs gá la ta.

Fe le lõs: pol gá ri nem zet biz ton sá gi szol gá la to kat irá -
nyí tó tár ca nél kü li mi nisz ter

Ha tár idõ: 2008. már ci us 31.

Az ok ta tá si és kul tu rá lis mi nisz ter fõ fe le lõs sé gé vel

1.35. Az ál la mi sze rep vál la lás meg ha tá ro zá sa a mû em -
lék vé de lem ben, a ma gán for rá sok be vo ná sá nak le he tõ sé -
gei a mû em lé kek hely re ál lí tá sá ba, meg óvá sá ba.

Fe le lõs: ok ta tá si és kul tu rá lis mi nisz ter
pénz ügy mi nisz ter

Ha tár idõ: 2008. ja nu ár 31.

1.36. A ha zai kul tú ra nem zet kö zi be mu ta tá sát, ter jesz -
té sét szol gá ló esz köz rend szer költ ség ha té kony ság ala pú
fe lül vizs gá la ta.

Fe le lõs: ok ta tá si és kul tu rá lis mi nisz ter
kül ügy mi nisz ter

Ha tár idõ: 2008. jú ni us 30.

1.37. A költ ség ha té kony mû köd te tés ér de ké ben a Köz -
gyûj te mé nyi El lá tó Szer ve zet ál tal ki szol gá lan dó in téz mé -
nyi kör bõ ví té sé nek vizs gá la ta.

Fe le lõs: ok ta tá si és kul tu rá lis mi nisz ter
Ha tár idõ: 2008. jú ni us 30.

1.38. A kul tú ra te rü le tén a ha té kony fel hasz ná lás ér de -
ké ben, az OKM fe je ze ti ke ze lé sû elõ irány za ta i nak, a Nem -
ze ti Kul tu rá lis Alap (NKA), va la mint az ön kor mány za tok
tá mo ga tá sa i nak össze han go lá sa.

Fe le lõs: ok ta tá si és kul tu rá lis mi nisz ter
ön kor mány za ti és te rü let fej lesz té si mi nisz ter
pénz ügy mi nisz ter

Ha tár idõ: 2008. ja nu ár 31.

1.39. A fel sõ ok ta tás ban az ál la mi lag fi nan szí ro zott
nap pa li kép zé sek ön költ sé gé nek nor ma tív meg ha tá ro zá sa,
va la mint az el in dí tott kép zé sek re vo nat ko zó ön költ ség szá -
mí tás kö te le zõ vé té te le.

Fe le lõs: ok ta tá si és kul tu rá lis mi nisz ter
Ha tár idõ: 2008. de cem ber 31.

1.40. A köz ok ta tá si in téz mé nyek tá mo ga tó te rü le te i nek 
össze vont mû köd te té se elõ moz dí tá sa ér de ké ben mo dell kí -
sér let in dí tá sá nak tá mo ga tá sa.

Fe le lõs: ok ta tá si és kul tu rá lis mi nisz ter
Ha tár idõ: 2008. jú ni us 30.

Az ön kor mány za ti és te rü let fej lesz té si mi nisz ter fõ fe le -
lõs sé gé vel

1.41. Egy sé ges köz mû nyil ván tar tá sok ki ala kí tá sát elõ -
se gí tõ sza bá lyo zó rend szer ki dol go zá sa.

Fe le lõs: ön kor mány za ti és te rü let fej lesz té si mi nisz ter
gaz da sá gi és köz le ke dé si mi nisz ter
föld mû ve lés ügyi és vi dék fej lesz té si mi nisz ter
kör nye zet vé del mi és víz ügyi mi nisz ter

Ha tár idõ: 2008. au gusz tus 31.

1.42. Az irat tá ri és le vél tá ri te vé keny sé gek fe lül vizs gá -
la ta, fi gye lem mel az in for má ció tech no ló gia, kü lö nö sen a
di gi ta li zá ció nyúj tot ta le he tõ sé gek re.

Fe le lõs: ön kor mány za ti és te rü let fej lesz té si mi nisz -
ter, ok ta tá si és kul tu rá lis mi nisz ter együt -
tes fe le lõs sé gé vel

Mi nisz ter el nö ki Hi va talt ve ze tõ mi nisz ter
kor mány za ti igaz ga tás össze han go lá sá ért

 felelõs tár ca nél kü li mi nisz ter
Ha tár idõ: 2008. már ci us 31.

1.43. A (ha zai) fej lesz té si for rá sok te kin te té ben egy sé -
ges in for má ci ós rend szer kon cep ci ó já nak ki ala kí tá sa.

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

Ha tár idõ: 2008. már ci us 31.

1.44. Az or szág ban ki ala kult pár hu za mos, ügy fél ori en -
tált ta nács adói há ló za tok kö zöt ti szo ro sabb együtt mû kö -
dés, a há ló za tok in teg rá ci ós le he tõ sé ge i nek fel tá rá sa, a há -
ló za tok éssze rû sí té se.

Fe le lõs: ön kor mány za ti és te rü let fej lesz té si mi nisz ter
föld mû ve lés ügyi és vi dék fej lesz té si mi nisz ter
kor mány za ti igaz ga tás össze han go lá sá ért fe -

le lõs tár ca nél kü li mi nisz ter
Ha tár idõ: 2008. ja nu ár 31.
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1.45. A ka taszt ró fa vé del mi fe le lõs sé gi és mû kö dé si
rend szer, va la mint fo lya ma tok fe lül vizs gá la ta, a profesz -
szionális ka taszt ró fa vé del mi szer ve zet sze re pé nek erõsí -
tése.

Fe le lõs: ön kor mány za ti és te rü let fej lesz té si mi nisz ter
Mi nisz ter el nö ki Hi va talt ve ze tõ mi nisz ter
kör nye zet vé del mi és víz ügyi mi nisz ter
gaz da sá gi és köz le ke dé si mi nisz ter
hon vé del mi mi nisz ter
egész ség ügyi mi nisz ter
igaz ság ügyi és ren dé sze ti mi nisz ter
föld mû ve lés ügyi és vi dék fej lesz té si mi nisz ter
kor mány za ti igaz ga tás össze han go lá sá ért

 felelõs tár ca nél kü li mi nisz ter
Ha tár idõ: ja vas lat té tel és an nak vég re haj tá sa: 2008.

de cem ber 31.

1.46. A lak ha tás tá mo ga tá sá val össze füg gõ esz kö zök
össze han go lá sá ra vo nat ko zó kon cep ció ki ala kí tá sa.

Fe le lõs: ön kor mány za ti és te rü let fej lesz té si mi nisz ter
szo ci á lis és mun ka ügyi mi nisz ter
pénz ügy mi nisz ter
gaz da sá gi és köz le ke dé si mi nisz ter
kor mány za ti igaz ga tás össze han go lá sá ért

 felelõs tár ca nél kü li mi nisz ter
Ha tár idõ: 2008. már ci us 31.

1.47. A kül kép vi se le te ken tör té nõ sze mé lyes sza va zás
pos tai vagy elekt ro ni kus úton va ló ki vál tá sá nak vizsgá -
lata.

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

Ha tár idõ: 2008. ja nu ár 31.

1.48. Re gi o ná lis fe je zet lét re ho zá sa a költ ség ve tés ben,
fej lesz té si for rá sok ter ve zé sé ben a de cent ra li zá ció és a te -
rü le ti ség szem pont ja i nak ér vé nye sí té se.

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

Ha tár idõ: 2008. jú ni us 30.

A pénz ügy mi nisz ter fõ fe le lõs sé gé vel

1.49. Az Adó- és Pénz ügyi El len õr zé si Hi va tal a Ma -
gyar Ál lam kincs tár, va la mint a Vám- és Pénz ügy õr ség
 folyamat ala pú át fo gó vizs gá la ta, a fel adat el lát ás eset le ges 
pár hu za mos sá ga i nak meg szün te té se.

Fe le lõs: pénz ügy mi nisz ter
Ha tár idõ: ja vas lat té tel és an nak vég re haj tá sa: 2008.

 december 31.

1.50. Ön kor mány za ti adó ha tó sá gok fel ada ta i nak fe lül -
vizs gá la ta, a he lyi adók be sze dé sé ben az APEH sze re pé -
nek erõ sí té se.

Fe le lõs: pénz ügy mi nisz ter
ön kor mány za ti és te rü let fej lesz té si mi nisz ter
kor mány za ti igaz ga tás össze han go lá sá ért

 felelõs tár ca nél kü li mi nisz ter
Ha tár idõ: az adó rend szer át fo gó re form já val össz hang -

ban

1.51. Dön tés-elõ ké szí tõ ha tás ta nul mány el ké szí té se az
aláb bi te rü le te ken:

– a szo ci á lis jö ve del mek nek, pénz be li el lá tá sok nak a
pénz ügyi in téz mény rend sze ren ke resz tül tör té nõ fo lyó sí -
tá sá nak be ve ze té si le he tõ sé ge,

– a mun ka bér bank szám lá ra tör té nõ uta lá sá nak tel jes
mun kál ta tói kör re tör té nõ ki ter jesz té si le he tõ sé ge,

– a ki fi ze tõ he lyek egy sé ge sí té se az egész ség biz to sí tá -
si, mun ka ügyi és szo ci á lis pénz be li el lá tá so kat fo lyó sí tó
he lyi szer vek (MEP, MÁK, ÁFSz, ONyF te rü le ti iro dái)
ese té ben.

Fe le lõs: pénz ügy mi nisz ter
szo ci á lis és mun ka ügyi mi nisz ter
Mi nisz ter el nö ki Hi va talt ve ze tõ mi nisz ter
egész ség ügyi mi nisz ter
kor mány za ti igaz ga tás össze han go lá sá ért

 felelõs tár ca nél kü li mi nisz ter
Ha tár idõ: – elem zé sek, ha tás vizs gá la tok el vég zé sé re:

2008. jú ni us 30.
– dön tés-elõ ké szí tõ do ku men tum, ja vas la -

tok ki dol go zá sa: 2008. de cem ber 31.

1.52. A köz pén zek ha té kony fel hasz ná lá sa ér de ké ben a 
ci vil szer ve ze tek tá mo ga tá si rend sze re i nek össze han go lá -
sa, a meg ítélt tá mo ga tá sok és fel hasz ná lá suk transz pa ren -
seb bé té te le.

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

Ha tár idõ: 2008. már ci us 31.

A szo ci á lis és mun ka ügyi mi nisz ter fõ fe le lõs sé gé vel

1.53. A szo ci á lis te rü le ten a je len le gi szak te rü le ti fej -
lesz té si prog ra mok ha té kony sá gá nak és le bo nyo lí tá sá nak
fe lül vizs gá la ta.

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

1.54. Szo ci á lis tá mo ga tá sok le gá lis fog lal koz ta tás ra
ösz tön zõ jel le gé nek erõ sí té sét szol gá ló ja vas la tok ki ala kí -
tá sa és ér vé nye sí té se.

Fe le lõs: szo ci á lis és mun ka ügyi mi nisz ter
Ha tár idõ: a ja vas la tok meg té te lé re: 2008. ja nu ár 31.

az ér vé nye sí tés re: fo lya ma tos
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1.55. A szak kép zés sel össze füg gõ ága za ti nyilvántar -
tások egy sé ge sí té se.

Fe le lõs: szo ci á lis és mun ka ügyi mi nisz ter
ok ta tá si és kul tu rá lis mi nisz ter
érin tett mi nisz te rek

Ha tár idõ: 2008. jú ni us 30.

2. A Kor mány fel hív ja az érin tett mi nisz te re ket arra,
hogy ké szít se nek elõ ter jesz tést vagy in téz ked je nek sa ját
ha tás kör ben az aláb bi fel ada tok meg va ló sí tá sa érde kében:

A gaz da sá gi és köz le ke dé si mi nisz ter fõ fe le lõs sé gé vel

2.1. A köz utak mi nõ sé ge, ál la po ta szín vo na lá nak eme -
lé se ér de ké ben a ter ve zé si irány el vek és köz utak bizton -
sági pa ra mé te re it sza bá lyo zó mû sza ki elõ írások elkészí -
tése.

Fe le lõs: gaz da sá gi és köz le ke dé si mi nisz ter
Ha tár idõ: 2008. ja nu ár 31.

2.2. A Ma gyar Ke res ke del mi és En ge dé lye zé si Hi va tal
te vé keny sé ge i nek éssze rû sí té se.

Fe le lõs: gaz da sá gi és köz le ke dé si mi nisz ter
Ha tár idõ: az át ala kí tá si kon cep ció el ké szí té sé re: 2008.

ja nu ár 31.
a vég re haj tás ra: 2008. jú ni us 30.

2.3. Köz úti köz le ke dé si pá lya al kal mas sá gi vizs gák
(PÁV) rend sze ré nek a va lós költ sé ge ket el is me rõ át ala kí -
tá sa.

Fe le lõs: gaz da sá gi és köz le ke dé si mi nisz ter
pénz ügy mi nisz ter

Ha tár idõ: 2008. ja nu ár 31.

A hon vé del mi mi nisz ter fõ fe le lõs sé gé vel

2.4. A fe les le ges sé vált HM in gó sá gok meg sem mi sí té -
sé nek fel gyor sí tá sa az õr zés-vé de lem költ sé ge i nek csök -
ken té se ér de ké ben.

Fe le lõs: hon vé del mi mi nisz ter
Ha tár idõ: a cse lek vé si terv el ké szí té sé re: 2008. ja -

nuár 31.
a vég re haj tás ra: 2009. de cem ber 31.

Az igaz ság ügyi és ren dé sze ti mi nisz ter fõ fe le lõs sé gé vel

2.5. A ha tá ron át nyú ló pol gá ri ügyek ben a kéz be sí té si
fel ada tok in té zé sé nek át adá sa a bí ró sá gok ré szé re az EU
tag ál la mok vo nat ko zá sá ban.

Fe le lõs: igaz ság ügyi és ren dé sze ti mi nisz ter
Ha tár idõ: 2008. ja nu ár 31.

2.6. A Hszt. ha tá lya alá tar to zó hi va tá sos ál lo mány tag -
ja i nak és azok hoz zá tar to zó i nak tár sa da lom biz to sí tá si el -
lá tá sa i val kap cso la tos fel ada tok in teg rá lá sa a nyug díj biz -
to sí tá si igaz ga tá si szer vek fel ada tai közé.

Fe le lõs: igaz ság ügyi és ren dé sze ti mi nisz ter
szo ci á lis és mun ka ügyi mi nisz ter
ön kor mány za ti és te rü let fej lesz té si mi nisz ter

Ha tár idõ: 2008. ja nu ár 31.

2.7. Bûn ügyi Szak ér tõ és Ku ta tó In té zet és az Igaz ság -
ügyi Szak ér tõ és Ku ta tó In té zet fel ada ta i ban fel lel he tõ pár -
hu za mos sá gok meg szün te té se.

Fe le lõs: igaz ság ügyi és ren dé sze ti mi nisz ter
Ha tár idõ: 2008. már ci us 31.

2.8. A hi te les for dí tá si te vé keny ség vég zé sé re jo go sul -
tak kö ré nek bõ ví té se.

Fe le lõs: igaz ság ügyi és ren dé sze ti mi nisz ter
Ha tár idõ: 2008. má jus 31.

2.9. A tár sa dal mi és ren dé sze ti bûn meg elõ zés sel fog -
lal ko zó te rü le tek kon szo li dá ci ó ja.

Fe le lõs: igaz ság ügyi és ren dé sze ti mi nisz ter
Ha tár idõ: 2008. már ci us 31.

A kül ügy mi nisz ter fõ fe le lõs sé gé vel

2.10. A kül kép vi se le tek biz ton sá gi õr zé sé nek kor sze -
rû sí té se, az elekt ro ni kus tech no ló gi ák al kal ma zá sa.

Fe le lõs: kül ügy mi nisz ter
Ha tár idõ: 2008. de cem ber 31.

2.11. A Ma gyar Köz tár sa ság nem zet kö zi szer ve ze tek -
ben való tag sá gá nak fe lül vizs gá la ta, eh hez kap cso ló dó
adat bá zis lét re ho zá sa, il let ve a tag díj fi ze tés egy sé ges
rend sze ré nek meg te rem té se.

Fe le lõs: kül ügy mi nisz ter
érin tett mi nisz te rek

Ha tár idõ: adat bá zis lét re ho zá sa: 2008. már ci us 31.
szer ve ze ti tag sá gok fe lül vizs gá la ta: 2008.

jú ni us 30.

A kör nye zet vé del mi és víz ügyi mi nisz ter fõ felelõs -
ségével

2.12. Víz kár ve szé lyes te rü le tek re vo nat ko zó sza bá lyo -
zá sok fe lül vizs gál ata az épí té si ti la lom ha té ko nyabb ér vé -
nye sí té se ér de ké ben.

Fe le lõs: kör nye zet vé del mi és víz ügyi mi nisz ter, ön -
kor mány za ti és te rü let fej lesz té si mi nisz ter 
együt tes fe le lõs sé gé vel

Ha tár idõ: 2008. már ci us 31.

2007/63. szám HATÁROZATOK TÁRA 479



A Mi nisz ter el nö ki Hi va talt ve ze tõ mi nisz ter fõ felelõs -
ségével

2.13. A köz igaz ga tá si to vább kép zé si rend szer elekt ro -
ni kus alap ra he lye zé se.

Fe le lõs: Mi nisz ter el nö ki Hi va talt ve ze tõ mi nisz ter
Ha tár idõ: 2008. már ci us 31.

2.14. A te rü le ti ál lam igaz ga tá si szer vek in for ma ti kai
fej lesz té se it a Mi nisz ter el nö ki Hi va tal Elekt ro ni kus kor -
mány zat-köz pont ja han gol ja össze a köz igaz ga tá si hi va ta -
lok köz re mû kö dé sé vel.

Fe le lõs: köz igaz ga tá si in for ma ti ká ért fe le lõs kor -
mány biz tos

ön kor mány za ti és te rü let fej lesz té si mi nisz ter
Ha tár idõ: 2008. ja nu ár 31.

2.15. A köz szol gá la ti el len õr zé si rend szer fe lül vizs gá -
la ta, kor sze rû sí té se.

Fe le lõs: Mi nisz ter el nö ki Hi va talt ve ze tõ mi nisz ter
Ha tár idõ: 2008. már ci us 31.

2.16. A köz igaz ga tá si ha tó sá gi sta tisz ti kai adat gyûj tés
át adá sa a Köz pon ti Sta tisz ti kai Hi va tal nak.

Fe le lõs: Köz pon ti Sta tisz ti kai Hi va tal el nö ke
ön kor mány za ti és te rü let fej lesz té si mi nisz ter

Ha tár idõ: 2008. jú ni us 30.

Az ok ta tá si és kul tu rá lis mi nisz ter fõ fe le lõs sé gé vel

2.17. A fel sõ ok ta tás akk re di tá ci ós kö ve tel mé nye i nek
szi go rí tá sa, a nem zet kö zi szten der dek be épí té se az akk re -
di tá ció fo lya ma tá ba, az ok ta tók töb bes fog lal koz ta tá sa szi -
go rí tá sá nak vizs gá la ta.

Fe le lõs: ok ta tá si és kul tu rá lis mi nisz ter
Ha tár idõ: ja vas lat té tel: 2008. ja nu ár 31.

be ve ze tés: 2008. szep tem ber 1.

2.18. Az érett sé gi vizs ga ke re té ben vá laszt ha tó tan tár -
gyak szû kí té se.

Fe le lõs: ok ta tá si és kul tu rá lis mi nisz ter
Ha tár idõ: 2008. jú ni us 30.

2.19. Az or szá gos mé rés-ér té ke lés ered mé nye i nek tel -
jes körû köz pon ti fel dol go zá sa, nyil vá nos ság ra ho za ta la.

Fe le lõs: ok ta tá si és kul tu rá lis mi nisz ter
szo ci á lis és mun ka ügyi mi nisz ter

Ha tár idõ: 2008. jú ni us 30., utá na fo lya ma to san

2.20. A di ák iga zol vány ki adás és ér vé nye sí tés el já rás -
rend jé nek kor sze rû sí té se, költ ség ha té ko nyab bá té te le.

Fe le lõs: ok ta tá si és kul tu rá lis mi nisz ter
Ha tár idõ: 2008. már ci us 31.

2.21. A sa já tos ne ve lé si igé nyû ta nu lók fej lesz té sé re
szánt ki emelt ál la mi nor ma tí va igény lés el len õr zé sé nek ja -
ví tá sa.

Fe le lõs: ok ta tá si és kul tu rá lis mi nisz ter
szo ci á lis és mun ka ügyi mi nisz ter
pénz ügy mi nisz ter

Ha tár idõ: 2008. jú ni us 30.

2.22. A mû em lék vé de lem te rü le tén a je len le gi ha tó sá gi 
fel ada tok de kon cent rá ci ó ja, a re gi o ná lis ha tó sá gi iro dák
ha tás kö ré nek nö ve lé se.

Fe le lõs: ok ta tá si és kul tu rá lis mi nisz ter
Ha tár idõ: 2008. ja nu ár 31.

Az ön kor mány za ti és te rü let fej lesz té si mi nisz ter fõ fe le -
lõs sé gé vel

2.23. Köz igaz ga tá si ha tó sá gi el já rás és szol gál ta tás ál -
ta lá nos sza bá lya i ról  szóló 2004. évi CXL. tör vény (Ket.)
ér vé nye sü lé sét fi gye lõ mo ni tor ing rend szer és Szak ér tõi
Bi zott ság meg szün te té se.

Fe le lõs: ön kor mány za ti és te rü let fej lesz té si mi nisz ter
Ha tár idõ: 2008. jú ni us 30.

A pénz ügy mi nisz ter fõ fe le lõs sé gé vel

2.24. Az „egy ab la kos be je lent ke zés” ki ter jesz té se a
köz szfé ra törzs köny vi nyil ván tar tás ban érin tett szer ve ze -
te i re vo nat ko zó an.

Fe le lõs: pénz ügy mi nisz ter
Ha tár idõ: 2008. már ci us 31.

2.25. Köz pon to sí tott Il let mény szám fej té si Rend szer
(KIR) és a Kor mány za ti Sze mély ügyi Szol gál ta tó és Köz -
igaz ga tá si Kép zé si Köz pont (KSzK) hu mán erõ for rás-gaz -
dál ko dást tá mo ga tó in for ma ti kai rend sze ré nek kö zös in -
for ma ti kai plat form ra he lye zé se.

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

Ha tár idõ: fo lya ma to san, a fo lyó fej lesz té sek ben ér vé -
nye sít ve

2.26. A Wes se lé nyi Mik lós Ár- és Bel víz vé del mi Kár -
ta la ní tá si Alap mû kö dé sé nek meg szün te té se.

Fe le lõs: pénz ügy mi nisz ter
Ha tár idõ: 2008. de cem ber 31.

2.27. A Ma gyar Ál lam kincs tár ér ték pa pír-for gal ma zá si 
te vé keny sé gé nek ha té kony ság szem pon tú fe lül vizs gá la ta,
to váb bá a Ma gyar Ál lam kincs tár ál tal ke zelt ha tó sá gi
 letétek kö ré nek csök ken té se.

Fe le lõs: pénz ügy mi nisz ter
Ha tár idõ: 2008. már ci us 31.
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A szo ci á lis és mun ka ügyi mi nisz ter fõ fe le lõs sé gé vel

2.28. A kül föl di mun ka vál la lók al kal ma zá sá val, fog -
lal koz ta tá sá val kap cso la tos je len té si kö te le zett ség meg -
szün te té se.

Fe le lõs: szo ci á lis és mun ka ügyi mi nisz ter
Ha tár idõ: 2008. jú ni us 30.

2.29. Nem ál la mi, ön kor mány za ti part ne rek be vo ná sa
a te le pe ken, te lep sze rû la kó kör nye zet ben élõ sze mé lyek
élet hely ze té nek ja ví tá sát cél zó pro jek tek be.

Fe le lõs: szo ci á lis és mun ka ügyi mi nisz ter
Ha tár idõ: 2008. jú ni us 30.

2.30. Ti pi kus köz szol gál ta tá si fog lal ko zá sok ban dol -
go zók to vább kép zé si rend sze ré nek egy sé ge seb bé té te le.

Fe le lõs: szo ci á lis és mun ka ügyi mi nisz ter
érin tett mi nisz te rek

Ha tár idõ: 2008. jú ni us 30.

3. A Kor mány fel hív ja a mi nisz te re ket, hogy az 1. ha tá -
ro za ti pont sze rin ti vizs gá lat ál lá sá ról és a 2. ha tá ro za ti
pont sze rin ti in téz ke dés vagy elõ ter jesz tés ál la po tá ról ha -
von ta tá jé koz tas sák a kor mány za ti igaz ga tás össze han go -
lá sá ért fe le lõs tár ca nél kü li mi nisz tert és a pénz ügy mi nisz -
tert.

A kor mány za ti igaz ga tás össze han go lá sá ért fe le lõs tár -
ca nél kü li mi nisz ter és a pénz ügy mi nisz ter ala kít sa ki a
meg fe le lõ el já rá si és in téz mé nyi ke re te ket a to váb bi lé pé -
sek meg va ló su lá sá nak mo ni to ro zá sá ra és ér té ke lé sé re, és
fél éven te ké szít se nek tá jé koz ta tót a Kor mány szá má ra a
köz fel adat-fe lül vizs gá lat elõ re ha la dá sá ról és költ ség ve té si 
ha tá sa i ról.

Fe le lõs: kor mány za ti igaz ga tás össze han go lá sá ért
 felelõs tár ca nél kü li mi nisz ter

pénz ügy mi nisz ter
érin tett mi nisz te rek (a fõ fe le lõs sé gük be tar -

to zó fel ada tok vo nat ko zá sá ban)
Ha tár idõ: a to váb bi lé pé sek meg va ló su lá sá nak moni -

torozására és ér té ke lé sé re vo nat ko zó el já -
rá si és in téz mé nyi ke re tek ki ala kí tá sá ra:
2007. de cem ber 31.

4. Ki kell dol goz ni – a kor mány za ti igaz ga tás össze -
han go lá sá ért fe le lõs tár ca nél kü li mi nisz ter be vo ná sá val –
a tel je sít mény-in for má ci ók ra is épí tõ, prog ram szem lé le tû
költ ség ve té si rend szer be ve ze té sé nek kon cep ci ó ját. A
kon cep ci ó nak ki kell ter jed nie töb bek kö zött: a tény le ges
és össze ha son lít ha tó rá for dí tá so kat és be vé te le ket szak fel -
ada ton ként ki mu ta tó szám vi te li rend szer; a fel adat ala pú
fi nan szí ro zá si rend szer; a mér he tõ és au di tál ha tó tel je sít -
mény mu ta tók kal jel lem zett ál la mi prog ra mok; a szak ér tõi

sze mé lyi fe le lõs sé gen ala pu ló prog ram vég re haj tás; a költ -
ség ve té si do ku men tu mok prog ram szem lé le tû par la men ti
pre zen tá ci ó ja; és a mind eh hez szük sé ges in for má ció tech -
no ló gia kér dé se i re.

A fel adat el vég zé sé hez szük sé ges el já rá si és in téz mé nyi 
ke re te ket a pénz ügy mi nisz ter és a kor mány za ti igaz ga tás
össze han go lá sá ért fe le lõs tár ca nél kü li mi nisz ter ala kít -
sa ki.

Fe le lõs: pénz ügy mi nisz ter
egész ség ügyi mi nisz ter
gaz da sá gi és köz le ke dé si mi nisz ter
föld mû ve lés ügyi és vi dék fej lesz té si mi nisz ter
igaz ság ügyi és ren dé sze ti mi nisz ter
ok ta tá si és kul tu rá lis mi nisz ter
szo ci á lis és mun ka ügyi mi nisz ter
Mi nisz ter el nö ki Hi va talt ve ze tõ mi nisz ter

Ha tár idõ: az el já rá si és in téz mé nyi ke re tek kialakítá -
sára: 2008. ja nu ár 31.

a kon cep ció ki dol go zá sá ra: 2008. de cem ber 31.

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

A Kormány

2234/2007. (XII. 12.) Korm.

határozata

a központi egyensúlyi tartalék felhasználásáról

A Kor mány

1. te kin tet tel a no vem ber 30-ig be folyt adó- és já ru lék -
be vé te lek mér té ké re, a köz pon ti egyen sú lyi tar ta lék ból
30 000 mil lió fo rint fel sza ba dí tá sát ren de li el;

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

2. a Ma gyar Köz tár sa ság 2007. évi költ ség ve té sé rõl
 szóló 2006. évi CXXVII. tör vény 52.  §-ának (3) be kez dé -
sé ben ka pott fel ha tal ma zás alap ján a köz pon ti egyen sú lyi
tar ta lék ból össze sen 5897,7 mil lió fo rint át cso por to sí tá sát
ren de li el az 1. és 2. szá mú mel lék let sze rint.

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

vek ve ze tõi
Ha tár idõ: azon nal

Gyur csány Fe renc s. k.,
mi nisz ter el nök
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1. számú mel lék let a 2234/2007. (XII. 12.) Korm. ha tá ro zat hoz

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

XII. Föld mû ve lés ügyi és Vi dék fej lesz té si Mi nisz té ri um

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

2 Egyéb fe je ze ti ke ze lé sû elõ irány za tok

221467 9 Víz ügyi 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

500,0

5 Nem ze ti tá mo ga tá sok

2 Költ ség ve tés bõl mû kö dõ tá mo ga tá sok

250734 2 Fo lyó ki adá sok és jö ve de lem tá mo ga tá sok

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

3 500,0

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

001656 8 Ha tár õr ség

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 1 056,7

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 338,1

XVIII. Kül ügy mi nisz té ri um

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

9 Ál la mi Pro to koll

247412 2 Kor mány fõi Pro to koll ki adá sai

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

3 Do lo gi ki adá sok 15,0

278967 41 Kül föl di ma gyar em lé kek meg õr zé 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

25,0

XXXIII. Ma gyar Tu do má nyos Aka dé mia

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

2 Ága za ti cél elõ irány za tok

217390 8 Nagy Im re Em lék ház mû köd te té sé nek ala pít vá nyi tá mo ga tá sa

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés

2 Fel újí tás 100,0

X. Mi nisz ter el nök ség

20 Tar ta lé kok

271734 3 Köz pon ti egyen sú lyi tar ta lék –5 534,8

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

XII. Föld mû ve lés ügyi és Vi dék fej lesz té si Mi nisz té ri um

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

2 Egyéb fe je ze ti ke ze lé sû elõ irány za tok

221467 9 Víz ügyi fel ada tok tá mo ga tá sa 500,0
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Ál lam-
ház tar tá si

egye di
azo no sí tó
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Cím-
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Al-
cím-
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Jog-
cím-
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Jog-
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szám
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elõ-
ir.-

szám
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zet-
név

Cím-
név

Al-
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név

Jog-
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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

5 Nem ze ti tá mo ga tá sok

2 Költ ség ve tés bõl mû kö dõ tá mo ga tá sok

250734 2 Fo lyó ki adá sok és jö ve de lem tá mo ga tá sok 3 500,0

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

001656 8 Ha tár õr ség 1 394,8

XVIII. Kül ügy mi nisz té ri um

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

9 Ál la mi Pro to koll

247412 2 Kor mány fõi Pro to koll ki adá sai 15,0

278967 41 Kül föl di ma gyar em lé kek meg õr zé se 25,0

XXXIII. Ma gyar Tu do má nyos Aka dé mia

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

2 Ága za ti cél elõ irány za tok

217390 8 Nagy Im re Em lék ház mû köd te té sé nek ala pít vá nyi tá mo 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
A tá mo ga tá sok fo lyó sí tá sa/zá ro lá sa

(mó do sí tás +/–)
Össze sen

I.
ne gyed év

II.
ne gyed év

III.
ne gyed év

IV.
ne gyed év

Fe je zet 1 pél dány   

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

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

Pénz ügy mi nisz té ri um 2 pél dány   egyéb: azon nal 5 534,8 5 534,8

* 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.

2. számú mel lék let a 2234/2007. (XII. 12.) Korm. ha tá ro zat hoz

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

Költ ség ve té si év: 2007.

Ezer forintban

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

1  Mi nisz ter el nö ki Hi va tal

000505 1 Mi nisz ter el nö ki Hi va tal igaz ga tás

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 115 166

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 36 831

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 1 064

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 341

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 2 902

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 929

000659 2 In for má ci ós Hi va tal

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 3 610

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 1 155

019370 3 Nem zet biz ton sá gi Szak szol gá lat

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 1 024

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 328
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Ál lam-
ház tar tá si

egye di
azo no sí tó
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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
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ha tá sa

A mó do-
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el ren de lõ
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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

001535 1 Ön kor mány za ti és Terü let fej lesz té si Minisz té ri um igaz ga tá sa

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 8 540

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 2 732

015558 5 Köz igaz ga tá si hi va ta lok

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 2 703

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 865

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

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 3 505

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 1 122

XII. Föld mû ve lés ügyi és Vi dék fej lesz té si Mi nisz té ri um

2 Szak igaz ga tá si in téz mé nyek

004273 1 Me zõ gaz da sá gi Szak igaz ga tá si Hi va tal

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 1 844

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 590

212087 5 Me zõ gaz da sá gi és Vi dék fej lesz té si Hi va tal

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 102

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 33

XIII. Hon vé del mi Mi nisz té ri um

1  Hon vé del mi Mi nisz té ri um 

002587 1 Hon vé del mi Mi nisz té ri um Igaz ga tá sa

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 361

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 116

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

003704 1  Igaz ság ügyi és Ren dé sze ti Mi nisz té ri um igaz ga tá sa

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 4 075

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 1 304

003737 5  Bün te tés-vég re haj tás

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 726

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 232

001580 7 Rend õr ség

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 34 325

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 10 984

001656 8 Ha tár õr ség

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 8 321

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 2 663

236630 15  Ok ta tá si Igaz ga tás

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 1 178

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 377

XV. Gaz da sá gi és Köz le ke dé si Mi nisz té ri um

1  Gaz da sá gi és Köz le ke dé si Mi nisz té ri um 

006343 1 Gaz da sá gi és Köz le ke dé si Mi nisz té ri um igaz ga tá sa

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 5 497

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 1 759

275101 11 Ma gyar Bá nyá sza ti és Föld ta ni Hi va tal

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 270

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 86

XVI. Kör nye zet vé del mi és Víz ügyi Mi nisz té ri um

006585 1  Kör nye zet vé del mi és Víz ügyi Mi nisz té ri um igaz ga tá sa

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 6 446

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 2 063

XVIII. Kül ügy mi nisz té ri um

1  Kül ügy mi nisz té ri um

004107 1 Kül ügy mi nisz té ri um köz pon ti igaz ga tá sa

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 8 900

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 2 848
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Ki emelt elõ irány zat ne ve

004118 2  Kül kép vi se le tek igaz ga tá sa

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 26 251

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 8 401

XIX.  EU In teg rá ció

247834 1 Nem ze ti Fej lesz té si Ügy nök ség

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 6 361

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 2 036

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

1 Ok ta tá si és Kul tu rá lis Mi nisz té ri um igaz ga tá sa

005214 1  Ok ta tá si és Kul tu rá lis Mi nisz té ri um igaz ga tá sa

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 5 161

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 1 652

016357 6 Egyéb kul tu rá lis in téz mé nyek

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 863

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 276

226901 7  Egyéb ok ta tá si in téz mé nyek

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 3 131

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 1 002

XXI. Egész ség ügyi Mi nisz té ri um

1  Egész ség ügyi Mi nisz té ri um igaz ga tá sa

002949 1 Egész ség ügyi Mi nisz té ri um köz pon ti igaz ga tá sa

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 1 399

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 448

XXII. Pénz ügy mi nisz té ri um

1  Pénz ügy mi nisz té ri um igaz ga tá sa

004767 1 Pénz ügy mi nisz té ri um igaz ga tá sa

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 6 061

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 1 939

004800 6  Vám- és Pénz ügy õr ség

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 1 291

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 413

237287 10  Ma gyar Ál lam kincs tár

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 3 706

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 1 186

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

240378 5 Fõ tiszt vi se lõi ka r il let mé nyé nek fi nan szí ro zá sa 4 402

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

240789 1  Szo ci á lis és Mun ka ügyi Mi nisz té ri um igaz ga tá sa

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 4 210

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 1 347

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 802

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 257

262290 7 Egyen lõ Bá nás mód Ha tó ság

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 1 471

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 471

XXXI. Köz pon ti Sta tisz ti kai Hi va tal

007087 1 Köz pon ti Sta tisz ti kai Hi va tal igaz ga tá sa

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 326

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 104

X. Mi nisz ter el nök ség

20 Tar ta lé kok

271734 3 Köz pon ti egyen sú lyi tar ta lék –362 884

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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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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Ki emelt elõ irány zat ne ve

X. Mi nisz ter el nök ség

1  Mi nisz ter el nö ki Hi va tal

000505 1 Mi nisz ter el nö ki Hi va tal igaz ga tá sa 151 997

235006 5 Szer ve zett Bû nö zés El le ni Ko or di ná ci ós Köz pont 1 405

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 3 831

000659 2 In for má ci ós Hi va tal 4 765

019370 3 Nem zet biz ton sá gi Szak szol gá lat 1 352

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

001535 1  Ön kor mány za ti és Terü let fej lesz té si Minisz té ri um igaz ga tá sa 11 272

015558 5 Köz igaz ga tá si hi va ta lok 3 568

001711 7 Or szá gos Ka taszt ró fa vé del mi Fõ igaz ga tó ság 4 627

XII. Föld mû ve lés ügyi és Vi dék fej lesz té si Mi nisz té ri um

2 Szak igaz ga tá si in téz mé nyek

004273 1 Me zõ gaz da sá gi Szak igaz ga tá si Hi va tal 2 434

212087 5 Me zõ gaz da sá gi és Vi dék fej lesz té si Hi va tal 135

XIII. Hon vé del mi Mi nisz té ri um

1  Hon vé del mi Mi nisz té ri um 

002587 1  Hon vé del mi Mi nisz té ri um igaz ga tá sa 477

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

003704 1  Igaz ság ügyi és Ren dé sze ti Mi nisz té ri um igaz ga tá sa 5 379

003737 5  Bün te tés-vég re haj tás 958

001580 7 Rend õr ség 45 309

001656 8 Ha tár õr ség 10 984

236630 15 Ok ta tá si Igaz ga tás 1 555

XV. Gaz da sá gi és Köz le ke dé si Mi nisz té ri um

1  Gaz da sá gi és Köz le ke dé si Mi nisz té ri um

006343 1 Gaz da sá gi és Köz le ke dé si Mi nisz té ri um igaz ga tá sa 7 256

275101 11 Ma gyar Bá nyá sza ti és Föld ta ni Hi va tal 356

XVI. Kör nye zet vé del mi és Víz ügyi Mi nisz té ri um

006585 1  Kör nye zet vé del mi és Víz ügyi Mi nisz té ri um igaz ga tá sa 8 509

XVIII. Kül ügy mi nisz té ri um

1  Kül ügy mi nisz té ri um

004107 1 Kül ügy mi nisz té ri um köz pon ti igaz ga tá sa 11 748

004118 2  Kül kép vi se le tek igaz ga tá sa 34 652

XIX.  EU In teg rá ció

247834 1 Nem ze ti Fej lesz té si Ügy nök ség 8 397

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

1 Ok ta tá si és Kul tu rá lis Mi nisz té ri um igaz ga tá sa

005214 1  Ok ta tá si és Kul tu rá lis Mi nisz té ri um igaz ga tá sa 6 813

016357 6 Egyéb kul tu rá lis in téz mé nyek 1 139

226901 7  Egyéb ok ta tá si in téz mé nyek 4 133

XXI. Egész ség ügyi Mi nisz té ri um

1  Egész ség ügyi Mi nisz té ri um igaz ga tá sa

002949 1 Egész ség ügyi Mi nisz té ri um köz pon ti igaz ga tá sa 1 847

XXII. Pénz ügy mi nisz té ri um

1 Pénz ügy mi nisz té ri um igaz ga tá sa

004767 1  Pénz ügy mi nisz té ri um igaz ga tá sa 8 000

004800 6  Vám- és Pénz ügy õr ség 1 704

237287 10  Ma gyar Ál lam kincs tár 4 892

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

240378 5 Fõ tiszt vi se lõi ka r il let mé nyé nek fi nan szí ro zá sa 4 402

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

240789 1  Szo ci á lis és Mun ka ügyi Mi nisz té ri um igaz ga tá sa 5 557

013400 3 Re gi o ná lis Mun ka ügyi Köz pon tok 1 059

262290 7 Egyen lõ Bá nás mód Ha tó ság 1 942

XXXI. Köz pon ti Sta tisz ti kai Hi va tal

007087 1 Köz pon ti Sta tisz ti kai Hi va tal igaz ga tá sa 430

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

(mó do sí tás +/–)
Össze sen

I.
ne gyed év

II.
ne gyed év

III.
ne gyed év

IV.
ne gyed év

Fe je zet 1 pél dány   

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

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

Pénz ügy mi nisz té ri um 2 pél dány   egyéb: azon nal 362 884 362 884

* 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

2235/2007. (XII. 12.) Korm.

határozata

a IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet szerinti „Helyi szervezési intézkedésekhez
kapcsolódó többletkiadások támogatása” elõirányzat 2007. évi központi költségvetés céltartaléka

terhére történõ megemelésérõl

A Kor mány a Ma gyar Köz tár sa ság 2007. évi költ ség ve té sé rõl  szóló 2006. évi CXXVII. tör vény 4.  §-ának (5) bekez -
désében ka pott fel ha tal ma zás alap ján el ren de li a X. Mi nisz ter el nök ség fe je zet 20. Tar ta lé kok cím, 2. Cél tar ta lé kok
 alcím, 1. Kü lön fé le sze mé lyi ki fi ze té sek jog cím cso port ter hé re – a mel lék let sze rint – 4178,4 mil lió fo rint átcsoportosí -
tását a IX. He lyi ön kor mány za tok tá mo ga tá sai fe je zet 2. Köz pon to sí tott elõ irány za tok (5. szá mú mel lék let, 9. He lyi szer -
ve zé si in téz ke dé sek hez kap cso ló dó több let ki adá sok tá mo ga tá sa jog cím) cím ja vá ra.

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

Ha tár idõ: azon nal

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

Mel lék let a 2235/2007. (XII. 12.) Korm. ha tá ro zat hoz

X. Mi nisz ter el nök ség
IX. He lyi ön kor mány za tok támogatásai
                 Fe je zet szá ma, meg ne ve zé se

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

Költ ség ve té si év: 2007.
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Ki emelt elõ irány zat ne ve

IX. He lyi ön kor mány za tok tá mo ga tá sai

276745 2 Köz pon to sí tott elõ irány za tok 4178,4

X. Mi nisz ter el nök ség

20 Tar ta lé kok

2 Cél tar ta lé kok

235149 1 Kü lön fé le sze mé lyi ki fi ze té sek –4178,4

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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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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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
A tá mo ga tás fo lyó sí tá sa/zá ro lá sa

(mó do sí tás +/–)
Össze sen

I.
ne gyed év

II.
ne gyed év

III.
ne gyed év

IV.
ne gyed év

Fe je zet 1 pél dány   

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

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

Pénz ügy mi nisz té ri um 2 pél dány   egyéb: azon nal 4178,4 4178,4

* 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 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

07.4242 – 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.


