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 I. rész HATÁROZATOK

A Kor mány ha tá ro za tai

A Kormány

2236/2007. (XII. 15.) Korm.

határozata

az államháztartás hatékony mûködését
elõsegítõ szervezeti átalakításokról

és az azokat megalapozó intézkedésekrõl  szóló
2118/2006. (VI. 30.) Korm. határozat

 módosításáról

A Kor mány az ál lam ház tar tás ha té kony mû kö dé sét elõ -
se gí tõ szer ve ze ti át ala kí tá sok ról és az azo kat meg ala po zó
in téz ke dé sek rõl  szóló 2118/2006. (VI. 30.) Korm. ha tá ro -
za tot (a továb biak ban: Korm. ha tá ro zat) fe lül vizs gál ta
és – fi gye lem mel a vég re haj tott fel ada tok ra, az el ért ered -
mé nyek re, va la mint az el vég zett vizs gá la tok ra – mó do sít -
ja; en nek alap ján:

1. A Korm. ha tá ro zat 1. pont ja he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„1. Fel hív ja az irá nyí tá sa alatt álló fe je ze tek fel ügye le -
tét el lá tó szer vek ve ze tõ it, az Or szá gos Egész ség biz to sí tá -
si Pénz tár ve ze tõ jét, az Or szá gos Nyug díj biz to sí tá si Fõ -
igaz ga tó ság ve ze tõ jét, hogy a köz pon ti és a tár sa da lom biz -
to sí tá si költ ség ve té si szer vek re, a Kor mány ál tal ala pí tott
köz ala pít vá nyok ra, to váb bá az ál lam vagy köz pon ti költ -
ség ve té si szerv leg alább több sé gi be fo lyá sa alatt álló köz -
hasz nú és gaz da sá gi tár sa sá gok ra vo nat ko zó an

a) hajt sák vég re a je len Korm. ha tá ro zat ban meg ha tá ro -
zott in téz ke dé se ket,

b) dol goz zák ki az a) al pont sze rin ti in téz ke dé sek fo lyó 
és tar tós költ ség ve té si ha tá sát,

c) gon dos kod ja nak a ha tá ro zat ban fog lal tak te kin te té -
ben az elõ ké szí tés és meg va ló sí tás fel té te le i rõl, be le ért ve a 
sa ját ha tás kö rük be tar to zó jog sza bá lyok, az ál la mi irá nyí -
tás egyéb jogi esz kö zei – ága za ti sa já tos sá go kat ér vé nye sí -
tõ – mó do sí tá sát,

d) ha la dék ta la nul te gyék meg az a) al pont sze rin ti szer -
ve ze ti vál to zá sok alap ján re a li zál ha tó hu mán- és tár gyi ka -
pa ci tás meg ta ka rí tá sá val, így a le het sé ges lét szám csök -
ken tés sel össze füg gõ in téz ke dé se ket,

e) szá mol ja nak be a Mi nisz ter el nö ki Hi va talt ve ze tõ
mi nisz ter nek az a)–d) al pon tok ban fog lalt fel ada tok vég -
re haj tá sá ról, eb ben az üte me zés rõl, a fel té te lek meg te rem -
té sé rõl, a kö vet kez mé nyek be mu ta tá sá ról, s az idõ köz ben
meg ho zott egyéb össze füg gõ dön té sek rõl.

Fe le lõs: a fe je ze tek fel ügye le tét el lá tó szer vek ve ze tõi
az Or szá gos Egész ség biz to sí tá si Pénz tár 
 ve ze tõ je
az Or szá gos Nyug díj biz to sí tá si Fõ igaz-
 ga tó ság ve ze tõ je

Ha tár idõ: az in téz ke dé sek vég re haj tá sá ra: a Korm. 
 ha tá ro zat ban meg ha tá ro zot tak sze rint
az e) al pont sze rin ti be szá mo lás ra:
 ha von ta.”

2. A Korm. ha tá ro zat az aláb bi 1/A. pont tal egé szül ki:
„1/A. Fel hív ja a pénz ügy mi nisz tert, a Korm. ha tá ro zat

in téz ke dé se i nek költ ség ve té si ha tá sa i ról ké szít sen át fo gó
elem zést az éves zár szám adás ke re té ben, és er rõl ké szít sen 
je len tést a Kor mány szá má ra.

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

Ha tár idõ: 2008. már ci us 31.
majd min den év már ci us 31.”

3. A Korm. ha tá ro zat a kö vet ke zõ 5/A. pont tal egé szül
ki:

„5/A. Az in teg rált rend õrségi szer ve zet ki ala kí tá sa so -
rán a leg ha té ko nyabb mû kö dést ered mé nye zõ át ala kí tást
kell meg va ló sí ta ni, en nek ke re té ben az alap te vé keny sé get
tá mo ga tó, kü lö nö sen a gaz da sá gi és lo gisz ti kai funk ci ók
el lá tá sát re gi o ná lis szin ten szük sé ges ki ala kí ta ni.

Fe le lõs: igaz ság ügyi és ren dé sze ti mi nisz ter
Ha tár idõ: 2007. de cem ber 31.”

4. A Korm. ha tá ro zat 6. c) pont já ban meg ha tá ro zott in -
téz ke dés fe le lõ sét és ha tár ide jét meg ál la pí tó szö veg rész
he lyé be a kö vet ke zõ szö veg lép:

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

Ha tár idõ: 2008. de cem ber 31.”

5. A Korm. ha tá ro zat 6. g) pont ja he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

(A Kor mány az aláb bi te rü le te ken szük sé ges nek tart ja
vizs gá lat el vég zé sét és ja vas lat ki dol go zá sát a ha té ko -
nyabb mû kö dés fel té te le i nek meg te rem té se ér de ké ben:)

„g) a Ma gyar Nem ze ti Fil har mo ni kus Ze ne kar, Ének -
kar, Kot ta tár Kht., va la mint a Nem ze ti Szín ház Zrt. költ -
ség ve té si szerv vé ala kí tá sa, vagy a fi nan szí ro zá sá nak át -
ala kí tá sá val együtt non pro fit gaz da sá gi tár sa sá gi for má -
ban való mû köd te té se,

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

6. A Korm. ha tá ro zat 6. h) pont ja he lyé be az aláb bi ren -
del ke zés lép:

(A Kor mány az aláb bi te rü le te ken szük sé ges nek tart ja
vizs gá lat el vég zé sét és ja vas lat ki dol go zá sát a ha té ko -
nyabb mû kö dés fel té te le i nek meg te rem té se ér de ké ben:)
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„h) in téz ke dé si terv ké szí té se az IRM Ok ta tá si Fõ igaz -
ga tó sá gá nak a Rend õr tisz ti Fõ is ko lá ba tör té nõ in teg rá ci ó -
já ról, va la mint a Rend õr tisz ti Fõ is ko la ha té ko nyabb mû -
kö dé sé rõl,

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

Ha tár idõ: 2008. jú ni us 30.”

7. A Korm. ha tá ro zat 6. k) pont ja he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

(A Kor mány az aláb bi te rü le te ken szük sé ges nek tart ja
vizs gá lat el vég zé sét és ja vas lat ki dol go zá sát a ha té ko -
nyabb mû kö dés fel té te le i nek meg te rem té se ér de ké ben:)

„k) a Sem mel we is Egye tem kli ni kai bá zi sán mû kö dõ
 Országos Igaz ság ügyi Or vos ta ni In té zet jö võ be ni hely ze te,

Fe le lõs: egész ség ügyi mi nisz ter

Ha tár idõ: 2008. au gusz tus 31.”

8. A Korm. ha tá ro zat 6. m) pont ja he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

(A Kor mány az aláb bi te rü le te ken szük sé ges nek tart ja
vizs gá lat el vég zé sét és ja vas lat ki dol go zá sát a ha té ko -
nyabb mû kö dés fel té te le i nek meg te rem té se ér de ké ben:)

„m) a Bá nyá sza ti Utó ke ze lõ és Éj je li Sza na tó ri um nak a
Szo ci á lis és Mun ka ügyi Mi nisz té ri um ré szé re tör té nõ át -
adá sa,

Fe le lõs: gaz da sá gi és köz le ke dé si mi nisz ter
szo ci á lis és mun ka ügyi miniszter

Ha tár idõ: vég re haj tás ra: 2008. már ci us 31.”

9. A Korm. ha tá ro zat 6. n) pont já ban meg ha tá ro zott in -
téz ke dés fe le lõ sét és ha tár ide jét meg ál la pí tó szö veg rész
he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

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

Ha tár idõ: 2008. már ci us 31.”

10. A Korm. ha tá ro zat 6. o) pont ja he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

(A Kor mány az aláb bi te rü le te ken szük sé ges nek tart ja
vizs gá lat el vég zé sét és ja vas lat ki dol go zá sát a ha té ko -
nyabb mû kö dés fel té te le i nek meg te rem té se ér de ké ben:)

„o) kö zép tá vú terv ké szí té se a me zõ gaz da sá gi szak kép -
zõ in téz mé nyek és a te rü le ti szak kép zõ in téz mé nyek kö -
zöt ti le he tõ leg szo ro sabb együtt mû kö dés re,

Fe le lõs: föld mû ve lés ügyi és vi dék fej lesz té si 
 mi nisz ter
szo ci á lis és mun ka ügyi mi nisz ter
ok ta tá si és kulturális miniszter

Ha tár idõ: 2008. már ci us 31.”

11. A Korm. ha tá ro zat 6. q) pont ja he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„q) A Kor mány el ren de li
– a Ma gyar Ko ra szü lött Men tõ Köz ala pít vány (EüM)

vég el szá mo lás sal meg szün te té sét, fel ada tai és esz kö zei át -
adá sát az Or szá gos Men tõ szol gá lat nak,

– az Avi cen na, Kö zel-Ke let Ku ta tá sok Köz ala pít vány
(MeH) fe je ze ti ke ze lé sû (köz pon ti) költ ség ve té si elõ irány -
zat tá ala kí tá sát,

– a Mun ka vé del mi Ku ta tá si Köz pont Köz ala pít vány
(SZMM) jog utód nél kü li meg szün te té sét, fel ada tai át adá -
sát az Or szá gos Mun ka vé del mi és Mun ka ügyi Fõ fel ügye -
lõ ség nek és az Or szá gos Mun ka hi gi é nés és Fog lal ko -
zás-egész ség ügyi In té zet nek,

Fe le lõs: érin tett mi nisz te rek
Ha tár idõ: 2008. már ci us 31.

– a Fa ze kas zu gi Víz hasz no sí tá si Kft. (FVM, Ha lá sza ti
és Ön tö zé si Ku ta tó In té zet) pri va ti zá ci ó ját,

Fe le lõs: pénz ügy 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.”

12. A Korm. ha tá ro zat a kö vet ke zõ 6. t), u), v) és z)
pont tal egé szül ki:

(A Kor mány az aláb bi te rü le te ken szük sé ges nek tart ja
vizs gá lat el vég zé sét és ja vas lat ki dol go zá sát a ha té ko -
nyabb mû kö dés fel té te le i nek meg te rem té se ér de ké ben:)

„t) vizs gá lat ar ról, hogy a rend vé del mi szer vek bel sõ
bûn fel de rí té si te vé keny sé gé nek ha té kony sá ga mi lyen mó -
don nö vel he tõ; a vizs gá lat ter jed jen ki a Rend vé del mi
Szer vek Vé del mi Szol gá la ta szer ve ze ti ke re te i nek le het sé -
ges át ala kí tá sá ra, fi gye lem mel a nem zet kö zi ta pasz ta la -
tok ra, to váb bá az át ala kí tás jog sza bá lyi fel té te le i re,

Fe le lõs: igaz ság ügyi és ren dé sze ti mi nisz ter
Ha tár idõ: 2008. jú ni us 30.

u) a re gi o ná lis kép zé si köz pon tok és a te rü le ti in teg rált
szak kép zé si köz pon tok le he tõ leg szo ro sabb együtt mû kö -
dé se,

Fe le lõs: szo ci á lis és mun ka ügyi mi nisz ter
Ha tár idõ: 2007. de cem ber 31.

v) az Igaz ság ügyi Meg fi gye lõ és El me gyó gyí tó In té zet
(IMEI) kor sze rû mû kö dé si fel té te le i nek meg te rem té se.

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

Ha tár idõ: 2008. de cem ber 31.

z) An nak figye lembe véte lével, hogy a fel sõ ok ta tá si
szek tor ban el kell kü lö ní te ni az ag rár fel ada tok és az egész -
ség ügyi szol gál ta tás fi nan szí ro zá sát a tisz tán fel sõ ok ta tá si
kép zé si-ku ta tá si fel ada tok tól, meg kell te rem te ni en nek
szer ve ze ti, mû kö dé si, költ ség ve té si fi nan szí ro zá si és kül sõ 
for rás be vo ná sa le he tõ sé gé nek sa já tos fel té tel rend sze rét.
A költ ség ve té si szer vek jog ál lá sá ról és gaz dál ko dá sá ról
 szóló sza bá lyo zás figye lembe véte lével ké szül jön elõ ter -
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jesz tés e sa já tos fel adat el lát ást ha té ko nyab ban szol gá ló
mû kö dé si for mák meg te rem té sé nek le he tõ sé gé rõl – a fel -
sõ ok ta tá si tör vény eset le ge sen szük sé ges sé váló mó do sí tá -
sá ra is ki ter je dõ en –, kü lö nös te kin tet tel a kli ni kák, tan gaz -
da sá gok, to vább kép zõ in té ze tek és a Moz gás sé rül tek Petõ
And rás Ne ve lõ kép zõ és Ne ve lõ in té ze te ál tal el lá tott fel -
ada tok át te kin té sé re.

Fe le lõs: ok ta tá si és kul tu rá lis mi nisz ter
egész ség ügyi 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 nélküli miniszter
pénzügyminiszter

Ha tár idõ a ja vas lat el ké szí té sé re:
2008. már ci us 31.”

13. A Korm. ha tá ro zat 7. c) pont ja he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

(A Kor mány el ren de li, hogy az ér de kelt mi nisz te rek)

„c) kez de mé nyez ze nek egyez te tést az Or szá gos Igaz -
ság szol gál ta tá si Ta nács el nö ké vel, a leg fõbb ügyésszel és
a Ma gyar Tu do má nyos Aka dé mia fõ tit ká rá val – mint a
Kor mány irá nyí tá sa alatt nem álló fe je ze tek fel ügye le tét
el lá tó szer vek ve ze tõ i vel – an nak meg vizs gá lá sa ér de ké -
ben, hogy le het sé ges-e az ál la mi fel ada tok jel le gé nek és
mér té ké nek meg fe le lõ tel je sít mény kö ve tel mé nyek meg -
ha tá ro zá sa és ér vé nye sí té se, va la mint az in téz mé nyek hez
iga zo dó szer ve zet és mû kö dés ra ci o na li zá lás; az egyez te tés 
ered mé nyé rõl tá jé koz tas sák a Kor mányt. Fel ké ri e fe je ze -
tek fel ügye le tét el lá tó szer vek ve ze tõ it az egyez te tés ben
való rész vé tel re;

Fe le lõs: kor mány za ti igaz ga tás össze han go lá sá ért
 fe le lõs tár ca nél kü li 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
gaz da sá gi és köz le ke dé si mi nisz ter
 a pénz ügy mi nisz ter be vo ná sá val

Fel ké rés re: az Or szá gos Igaz ság szol gál ta tá si Ta nács
 el nö ke
a leg fõbb ügyész
a Ma gyar Tu do má nyos Aka dé mia 
 fõ tit ká ra

Ha tár idõ: a vizs gá la tok ered mé nyé rõl és a ter ve zett
in téz ke dé sek rõl  szóló kormány-elõ ter -
jesz tés be nyúj tá sá ra 2008. már ci us 31.”

14. A Korm. ha tá ro zat 7. e) pont ja he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

(A Kor mány el ren de li, hogy az ér de kelt mi nisz te rek)

„e) ké szít se nek ja vas la tot a Kor mány szá má ra a te rü let -
fej lesz té si és -ren de zé si fel ada to kat el lá tó egy sé ges és ha -
té kony in téz mény rend szer ki ala kí tá sá ra;

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.”

15. A Korm. ha tá ro zat 7. g) pont já ban meg ha tá ro zott
in téz ke dés vizs gá lat ra és a rész le tes ütem terv ki dol go zá sá -
ra vo nat ko zó ha tár ide jét meg ál la pí tó szö veg rész he lyé be a
kö vet ke zõ szö veg lép:

,,Ha tár idõ: 2007. de cem ber 31.”

16. A Korm. ha tá ro zat 7. j) pont ja he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

(A Kor mány el ren de li, hogy az ér de kelt mi nisz te rek)

„j) a Zrí nyi Mik lós Nem zet vé del mi Egye tem ese té ben a
mû kö dé si hely, va la mint a lo gisz ti kai és funk ci o ná lis te vé -
keny ség te rü le te in a ha té ko nyabb mû kö dés op ti má lis ke re -
te it ala kít sák ki,

Fe le lõs: hon vé del mi mi nisz ter

Ha tár idõ: 2008. de cem ber 31.”

17. A Korm. ha tá ro zat a kö vet ke zõ 7. k), l) és m) pont -
tal egé szül ki:

(A Kor mány el ren de li, hogy az ér de kelt mi nisz te rek)

„k) ké szít sen tá jé koz ta tót a Kor mány ré szé re a mi nisz té -
ri u mok pénz ügyi és gaz da sá gi te vé keny sé gét tá mo ga tó
egy sé ges in for ma ti kai rend szer, il let ve a költ ség ve té si
szer vek kö te le zett ség vál la lá sai tel jes körû nyil ván tar tá sa
ki ala kí tá sá ról és be ve ze té sé rõl, va la mint in téz ke dé si ter -
vet a fel ada tok ról és azok üte me zé sé rõl;

Fe le lõs: pénz ügy mi nisz ter

Ha tár idõ: 2008. áp ri lis 30.

l) ké szít se nek elõ ter jesz tést a Kor mány ré szé re az
FVM szõ lé sze ti és bo rá sza ti ku ta tó in té ze te i nek fel sõ ok ta -
tá si in téz mé nyek ré szé re tör té nõ, a törzs va gyon ér té ke sí té -
sé nek ti lal ma mel let ti át adá sá val össze füg gõ fel ada tok ról,
így kü lö nö sen az in téz mé nyek meg szün te té sé nek, az adós -
ság ren de zé sé nek mód já ról, a lét szám- és for rás gaz dál ko -
dás ról;

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
érin tett fel sõ ok ta tá si intézmények

Ha tár idõ: 2007. de cem ber 31.

m) a hu mán erõ for rás-me nedzs ment fel ada tok nak a
Kor mány za ti Sze mély ügyi Szol gál ta tó és Köz igaz ga tá si
Kép zé si Köz pont ba (KSzK) tör té nõ át cso por to sí tá sa te -
kin te té ben

– ké szít sen be szá mo lót az át cso por to sí tás hely ze té rõl,
in téz ke dé si ter vet a to váb bi fel ada tok ról;

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

Ha tár idõ: 2008. ja nu ár 31.
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– va ló sít sák meg a hu mán erõ for rás-me nedzs ment fel -
ada tok in téz ke dé si terv nek meg fe le lõ át cso por to sí tá sát a
Kor mány za ti Sze mély ügyi Szol gál ta tó és Köz igaz ga tá si
Kép zé si Köz pont ba (KSzK).

Fe le lõs: Mi nisz ter el nö ki Hi va talt ve ze tõ mi nisz ter
érin tett miniszterek

Ha tár idõ: fel ada tok át cso por to sí tá sá ra: 
 2009. márci us 31.
kap cso ló dó lét szá mok át cso por to sí tá sá ra:
 2009. december 31.”

18. A Korm. ha tá ro zat 8. pont ja he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„8. A Kor mány el ren de li
– a CINEGLOB Ala pít vány (KvVM) meg szün te té sét,
– a Kör nye zet gaz dál ko dá si Ok ta tá si Fej lesz té sért Ala -

pít vány (KvVM) jog utód nél kü li meg szün te té sét,

Fe le lõs: érin tett mi nisz te rek
Ha tár idõ: 2008. már ci us 31.

– ké szít sen elõ ter jesz tést a Nem ze ti Gyer mek- és If jú -
sá gi Köz ala pít vány (NGYIK) jog utód nél kü li meg szün te -
té sé hez szük sé ges lé pé sek kö ré rõl. Az elõ ter jesz tésben
mu tas sa be a Nem ze ti Gyer mek- és If jú sá gi Köz ala pít vány 
ál tal fenn tar tott is ko lák, va la mint az NGYIK ál tal ala pí tott
gaz da sá gi tár sa sá gok va gyo ni és tu laj do ni hely ze tét, va la -
mint a rész vé te lük mel lett zaj ló pe res el já rá sok kö rét. Az
elõ ter jesz tésben rész le te sen tér jen ki az NGYIK ál tal fenn -
tar tott ok ta tá si in téz mé nyek fenn tar tói jo ga i nak jö võ be ni
gya kor lá sá ra, s az ok ta tá si in téz mé nyek to váb bi mû kö dé -
sé nek biz to sí tá sá ra.

Fe le lõs: szo ci á lis és mun ka ügyi mi nisz ter
Ha tár idõ: 2008. szep tem ber 30.

– a Hun ga rot ransp lant Egész ség ügyi Ko or di ná ló Kht.
(EüM) meg szün te té sét vég el szá mo lás sal, fel ada tai és esz -
kö zei át adá sát az Or szá gos Vér el lá tó Szol gá lat nak,

– a Ve tõ mag–95 Kft. (FVM) fel szá mo lás sal meg szün -
te té sét,

– az FVMMI GM Gép mi nõ sí tõ Kht. (FVM) vég el szá -
mo lás sal meg szün te té sét, fel ada ta i nak át adá sát a Gép kí -
sér le ti Ku ta tó In té zet nek,

– az Ag ro geo Ag rár fej lesz tõ-Föld ta ni-Fõ vál lal ko zó
Kft. (FVM) pri va ti zá ci ó ját,

– az AGROSTER Be su gár zó Rt. (FVM) pri va ti zá ci ó ját,
– az FVM Ma gyar Kö zös sé gi Ag rár mar ke ting Cent rum 

Kht. (FVM) költ ség ve té si szerv vé vagy non pro fit gaz da sá -
gi tár sa ság gá ala kí tá sát,

– az Érdi Gyü mölcs- és Dísz nö vény Ku ta tó-Fej lesz tõ
Kht. (FVM) pri va ti zá ci ó ját,

– a Ceg lé di Gyü mölcs ter mesz té si Ku ta tó-Fej lesz tõ In -
té zet Kht. (FVM) pri va ti zá ci ó ját,

– a Fer tõ di Gyü mölcs ter mesz té si Ku ta tó Kht. (FVM)
pri va ti zá ci ó ját,

– az Új fe hér tói Gyü mölcs ter mesz té si Ku ta tó és Szak ta -
nács adó Kht. (FVM) pri va ti zá ci ó ját,

– az Or szá gos Hús ipa ri Ku ta tó in té zet Kht. (FVM) pri -
va ti zá ci ó ját,

– a Du na kõ Kö zép-Du na Kõ bá nya Kft. (KvVM) pri va -
ti zá ci ó ját,

– az ÉPVÍZKÖR Kft. (KvVM) pri va ti zá ci ó ját,
– a Róna Ipa ri és Mély épí tõ Kft. (KvVM) pri va ti zá ci ó -

ját,
– a Vasi Víz-Kör Kft. (KvVM) vég el szá mo lás sal meg -

szün te té sét,
– a „Dré gely vár” Ala pít vány (KvVM) át adá sát a társ tu -

laj do nos ön kor mány zat nak,
– az In-For rás XXI. Kht. (MeH) vég el szá mo lás sal

meg szün te té sét,
– a ’96 Be ru há zás szer ve zõ és Fõ vál lal ko zó Kft.

(OKM) vég el szá mo lás sal meg szün te té sét,
– a Mul ti no va Be fek te té si Vál lal ko zá si Kft. (OKM)

vég el szá mo lás sal meg szün te té sét,
– a Rác ke vei Kas tély-Épí tész Ven dég ház Kft. (Kul tu -

rá lis Örök ség vé del mi Hi va tal) (OKM) pri va ti zá ci ó ját,
– a Sport fó lió Kht. (ÖTM) vég el szá mo lás sal meg szün -

te té sét,
– az Or szá gos „Kós Ká roly” Ott hon te rem tést Se gí tõ

Kht. (ÖTM) fel szá mo lás sal meg szün te té sét,
– a Club Ali ga Rt. (PM) vég el szá mo lás sal meg szün te -

té sét,
– a NORMON-TOOL Gép- és Szer szám gyár tó Kft.

(PM) pri va ti zá ci ó ját,
– az In for ma ti kai és Tech no ló gi ai In no vá ci ós Park

Zárt kö rû en Mû kö dõ Rész vény tár sa ság pri va ti zá ci ó ját.

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

Ha tár idõ: 2008. már ci us 31.”

19. A Korm. ha tá ro zat a kö vet ke zõ 9. pont tal egé szül ki:
„9. A Kor mány el ren de li
a) a kör nye zet vé del mi, ter mé szet vé del mi és víz ügyi

fel ügye lõ sé gek ön ál ló sá gá nak fenn tar tá sa mel lett a gaz da -
sá gi irá nyí tá si te vé keny ség gel (kont roll ing) járó fel ada -
tok nak az Or szá gos Kör nye zet vé del mi, Ter mé szet vé del mi 
és Víz ügyi Fõ fel ügye lõ ség nél tör té nõ ki ala kí tá sát, és ez zel 
össze füg gés ben te rü le ti szer vek ter ve zé si és be szá mo lá si
ope ra tív te vé keny sé ge i nek köz pon to sí tott for má ban tör té -
nõ me ne dzse lé sét, a pár hu za mos sá gok fel szá mo lá sá val,

Fe le lõs: kör nye zet vé del mi és víz ügyi mi nisz ter
Ha tár idõ: 2008. jú li us 1.

b) a Köz gyûj te mé nyi El lá tó Szer ve zet lét re ho zá sát, a
köz gyûj te mé nyek in gat lan- és egyéb esz kö zei üze mel te té -
si, be szer zé si, el lá tá si, szol gál ta tá si, pénz ügyi és gaz da sá gi 
te vé keny ség re irá nyu ló szol gál ta tá si fel ada tok el lá tá sá ra,

Fe le lõs: ok ta tá si és kul tu rá lis mi nisz ter
Ha tár idõ: ütem terv sze rint, 2009. ja nu ár 1-jé ig

20. A Korm. ha tá ro zat 2. pont já ban a fe le lõs ként meg -
je lölt, az „Ál lam re form Bi zott ság gal és az ál lam re form
elõ ké szí tõ mun ká i nak ope ra tív irá nyí tá sá val meg bí zott
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kor mány biz tos” meg ne ve zés he lyé be 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” meg ne ve zés lép.

21. Ez a ha tá ro zat a köz zé té te le nap ján lép ha tály ba, ez -
zel egy ide jû leg ha tá lyát vesz ti:

– a Korm. ha tá ro zat 4. a)–c) és e)–f) pont ja;
– a Korm. ha tá ro zat 5. pont ja;
– a Korm. ha tá ro zat 6. a)–b), d)–e), i)–j), l), p), r) és

s) pont ja;
– a Korm. ha tá ro zat 7. a)–b), d), f), h) és i) pont ja;
– a Korm. ha tá ro zat 1. szá mú mel lék le te;
– a Korm. ha tá ro zat 2. szá mú mel lék le te;
– a Korm. ha tá ro zat 3. szá mú mel lék le te.

22. A je len Korm. ha tá ro zat ha tály ba lé pé sé vel egy ide -
jû leg az ál lam ház tar tás ha té kony mû kö dé sét elõ se gí tõ
szer ve ze ti át ala kí tá sok ról és az azo kat meg ala po zó in téz -
ke dé sek rõl  szóló 2118/2006. (VI. 30.) Korm. ha tá ro zat
egyes fel ada ta i nak vég re haj tá sá ról  szóló 2254/2006.
(XII. 25.) Korm. ha tá ro zat 1. pont ja he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„1. A Kor mány fel hív ja az érin tett mi nisz te re ket, to -
váb bá fel ké ri a Fõ vá ro si Köz gyû lést mint az Épü let- és La -
kás gaz dál ko dá si -Fenn tar tá si In no vá ci ós K+F Ala pít vány
(a továb biak ban: ala pít vány) vo nat ko zá sá ban az ala pí tók
jog utó da i nak kép vi se lõ it, hogy az ala pí tói jo gok gya kor lá -
sá ra je löl jék ki az Épü let fenn tar tók Or szá gos Egye sü le tét.
Az ala pít vány ál tal vég zett, pá lyá zat ke ze lés sel össze füg gõ 
fel ada tok to váb bi el lá tá sá ról az Ön kor mány za ti és Te rü let -
fej lesz té si Mi nisz té ri um gon dos kod jon. Az ala pít vány
2007-ben fe je ze ti tá mo ga tást a tel je sí tett szol gál ta tás ará -
nyá ban kap hat.

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
gaz da sá gi és köz le ke dé si mi nisz ter
kör nye zet vé del mi és vízügyi miniszter

Ha tár idõ: 2008. már ci us 31.”

23. A je len Korm. ha tá ro zat ha tály ba lé pé sé vel egy ide -
jû leg az ál lam ház tar tás ha té kony mû kö dé sét elõ se gí tõ
szer ve ze ti át ala kí tá sok ról és az azo kat meg ala po zó in téz -
ke dé sek rõl  szóló 2118/2006. (VI. 30.) Korm. ha tá ro zat
egyes fel ada ta i nak vég re haj tá sá ról  szóló 2254/2006.
(XII. 25.) Korm. ha tá ro zat 3. pont ban a „ha tá ro zat
6. q) pont ja ki len ce dik fran cia be kez dé sé nek in téz ke dé sét
oly mó don hajt ják vég re, hogy” szö veg rész ha tá lyát vesz ti.

24. A je len Korm. ha tá ro zat ha tály ba lé pé sé vel egy ide -
jû leg az ál lam ház tar tás ha té kony mû kö dé sét elõ se gí tõ
szer ve ze ti át ala kí tá sok ról és az azo kat meg ala po zó in téz -
ke dé sek rõl  szóló 2118/2006. (VI. 30.) Korm. ha tá ro zat
nem zet biz ton sá gi szol gá la to kat érin tõ fel ada ta i nak vég re -
haj tá si irá nyá ról  szóló 2010/2007. (I. 30.) Korm. ha tá ro zat
ha tá lyát vesz ti.

25. A je len Korm. ha tá ro zat ha tály ba lé pé sé vel egy ide -
jû leg az ál lam ház tar tás ha té kony mû kö dé sét elõ se gí tõ
szer ve ze ti át ala kí tá sok ról és az azo kat meg ala po zó in téz -
ke dé sek rõl  szóló 2118/2006. (VI. 30.) Korm. ha tá ro zat
mó do sí tá sá ról  szóló 2113/2007. (VI. 15.) Korm ha tá ro zat
ha tá lyát vesz ti.

26. A je len Korm. ha tá ro zat 2007. de cem ber 31-én ha -
tá lyát vesz ti.

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

A Kormány

2237/2007. (XII. 15.) Korm.

határozata

a gyógyszertámogatás kiadásai tartalék
átcsoportosításáról

A Kor mány a Ma gyar Köz tár sa ság 2007. évi költ ség ve -
té sé rõl  szóló 2006. évi CXXVII. tör vény 75.  § (2) be kez -
dé sé ben biz to sí tott jog kö ré ben el ren de li a LXXII. Egész -
ség biz to sí tás Alap fe je zet 2. cím, 3. al cím, 4. jog cím-cso -
port, 4. Gyógy szer tá mo ga tás ki adá sai tar ta lék jog cím elõ -
irány za tá ból – a mel lék let sze rin ti – 7000 mil lió fo rint át -
cso por to sí tá sát.

Fe le lõs: pénz ügy mi nisz ter

Ha tár idõ: azon nal

Gyur csány Fe renc s. k.,
mi nisz ter el nök
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Mel lék let a 2237/2007. (XII. 15.) Korm. ha tá ro zat hoz

LXXII. Egész ség biz to sí tá si Alap 

Fe je zet szá ma és meg ne ve zé se

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

Költ ség ve té si év: 2007.

Millió fo rint ban, egy tizedessel

Ál lam-
ház tar tá si

egye di
azo no sí tó

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

LXXII. Egész ség biz to sí tá si Alap

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

3 Ter mé szet be ni el lá tá sok

4 Gyógy szer tá mo ga tás

212548 1 Gyógy szer tá mo ga tás ki adá sai 7000,0

272223 4 Gyógy szer tá mo ga tás ki adá sai tar ta lék –7000,0

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 

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

Össze sen I.
ne gyed év

II.
ne gyed év

III.
ne gyed év

IV.
ne gyed év

Fe je zet 1 pél dány   

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

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

Pénz ügy mi nisz té rium 2 pél dány   egyéb: azon nal 7000,0 7000,0

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

07.4243 – 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.

Tisz telt Elõ fi ze tõk!

Tá jé koz tat juk Önö ket, hogy a ki adónk ter jesz té sé ben le võ la pok ra és elekt ro ni kus ki ad vá nyok ra szó ló elõ fi ze té sü ket fo lya ma tos nak
te kint jük. Csak ak kor kell vál to zást be je len te ni ük a 2008. év re vo nat ko zó elõ fi ze tés re, ha a pél dány szá mot, eset leg a cím lis tát
 módosítják, vagy új lap ra sze ret né nek elõ fi zet ni (pon tos szál lí tá si, név- és ut ca cím-meg je lö lés sel). Az eset le ges mó do sí tást szí ves ked -
je nek le vél ben vagy fa xon meg kül de ni. Fel hív juk  szí ves fi gyel mü ket, hogy a lap szál lí tás ról ki zá ró lag az elõ fi ze té si díj be ér ke zé sét
kö ve tõ en in téz ke dünk. Fon tos, hogy az elõ fi ze té si dí ja kat a meg adott 10300002-20377199-70213285 sz. szám lá ra utal ják, il let ve
a ki adó ál tal ki kül dött kész pénz-át uta lá si meg bí zá son fi zes sék be.
Kész pén zes be fi ze tés ki zá ró lag a Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó ügy fél szol gá la tán (1085 Bu da pest, So mo gyi B. u. 6.) le het sé ges. (Le vél -
cím: Ma gyar  Hivatalos  Közlönykiadó, 1394 Bu da pest, 62. Pf. 357. Fax: 318-6668).

A 2008. évi elõ fi ze té si dí jak
(Az árak az áfát tar tal maz zák.)

Ma gyar Köz löny 121 212 Ft/év
Ha tá ro za tok Tá ra 26 460 Ft/év
Ön kor mány za tok Köz lö nye 6 552 Ft/év
Az Alkot mány bíró ság Ha tá ro za tai 22 428 Ft/év
Bá nyá sza ti Köz löny 5 544 Ft/év
Bel ügyi Köz löny 29 232 Ft/év
Egész ség biz to sí tá si Köz löny 25 452 Ft/év
Egész ség ügyi Köz löny 31 752 Ft/év
El len õr zé si Fi gye lõ 4 284 Ft/év
Föld mû ve lés ügyi és Vi dék fej lesz té si Ér te sí tõ 21 924 Ft/év
Gaz da sá gi Köz löny 26 964 Ft/év
Hír köz lé si Ér te sí tõ 7 560 Ft/év
Hon vé del mi Köz löny 21 420 Ft/év
Igaz ság ügyi Köz löny 18 900 Ft/év
Kör nye zet vé del mi és Víz ügyi Ér te sí tõ 17 388 Ft/év
Köz igaz ga tá si Szem le 7 400 Ft/év

Köz le ke dé si Ér te sí tõ 28 476 Ft/év
Kul tu rá lis Köz löny 21 672 Ft/év
Kül gaz da sá gi Ér te sí tõ 23 940 Ft/év
Mun ka ügyi Köz löny 17 640 Ft/év
Nem zet kö zi Köz löny 7 400 Ft/év
Ok ta tá si Köz löny 25 200 Ft/év
Pénz ügyi Köz löny 35 028 Ft/év
Sport ér te sí tõ 6 048 Ft/év
Sta tisz ti kai Köz löny 15 120 Ft/év
Szo ci á lis Köz löny 17 892 Ft/év
Tu risz ti kai Ér te sí tõ 14 112 Ft/év
Ügyész sé gi Köz löny 7 560 Ft/év
Nem ze ti Kul tu rá lis Alap Hír le ve le 6 048 Ft/év
Pénz ügyi Szem le 22 680 Ft/év
L'u do vé no viny 5 796 Ft/év
Ne ue Ze i tung 5 544 Ft/év

A MAGYAR HIVATALOS JOGSZABÁLYTÁR (DVD)
ha tá lyos jog sza bá lyok hi va ta los szá mí tó gé pes gyûj te mé nyé nek 2008. évi éves elõ fi ze té si dí jai:

(Ára ink a 20%-os áfát tar tal maz zák.)

Ön ál ló vál to zat 97 200 Ft
 5 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 171 600 Ft
10 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 216 000 Ft

 25 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 351 000 Ft
 50 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 459 000 Ft
100 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 780 000 Ft

Az EU-JOGSZABÁLYTÁR (DVD)
Az Eu ró pai Unió Jog sza bá lyai gyûj te mé nyé nek 2008. évi éves elõ fi ze té si dí ja

(Ára ink a 20%-os áfát tar tal maz zák.)

Ön ál ló vál to zat 86 400 Ft
 5 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 156 000 Ft
10 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 192 000 Ft

 25 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 312 000 Ft
 50 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 408 000 Ft
100 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 708 000 Ft

Fa csi mi le Ma gyar Köz löny. A hi va ta los la p 2007-es év fo lya ma je le nik meg CD-n az ere de ti kül alak meg õr zé sé vel, de könnyen ke zel he tõ en. Ára: 18 480 Ft + áfa.


