
 I. rész HATÁROZATOK

A Kor mány ha tá ro za tai

A Kormány

2022/2008. (II. 27.) Korm.

határozata

az Európai Beruházási Bank által
Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának

az „Európa Kulturális Fõváros – Pécs, 2010” projekt
finanszírozása céljából nyújtandó hitel felvételére

vonatkozó állami garancia vállalásáról

1. A Kor mány az ál lam ház tar tás ról  szóló 1992. évi
XXXVIII. tör vény (a továb biak ban: Áht.) 33.  § (1) be kez -

dés b) pont ja, va la mint a Ma gyar Köz tár sa ság 2008. évi
költ ség ve té sé rõl  szóló 2007. évi CLXIX. tör vény (a to váb -
bi ak ban: Költ ség ve té si tv.) 34.  §-ának (3) be kez dé sé ben
ka pott fel ha tal ma zá sok alap ján

a) tu do má sul ve szi Pécs Me gyei Jogú Vá ros Ön kor -
mány za ta (a továb biak ban: Pécs) és az Eu ró pai Be ru há zá si 
Bank (a továb biak ban: EIB) kö zött az „Eu ró pa Kul tu rá lis
Fõ vá ros – Pécs, 2010” pro jekt (a továb biak ban: EKF Pro -
jekt) rész be ni fi nan szí ro zá sá ról  szóló hi tel szer zõ dés meg -
kö té sét;

b) a Ma gyar Ál lam ne vé ben egye di ál la mi ga ran ci át
vál lal az EIB ál tal az EKF Pro jekt Eu ró pai Uni ós tá mo ga -
tás sal meg va ló su ló öt al pro jekt jé nek (a továb biak ban:
Kulcs pro jek tek), va la mint Pécs sa ját for rá sá ból meg va ló -
su ló há rom al pro jekt jé nek (a továb biak ban: Ki egé szí tõ
pro jek tek) rész be ni fi nan szí ro zá sá ra a Pécs ré szé re nyúj -
tan dó 39 mil lió euró össze gû hi tel és já ru lé kai vissza fi ze té -
sé re;

Bu da pest,

2008. feb ru ár 27.,

szerda
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c) fel ha tal maz za az ál lam ház tar tá sért fe le lõs mi nisz tert
vagy az ál ta la meg ha tal ma zott sze mélyt, hogy az EIB-vel
kö ten dõ ga ran cia-meg ál la po dást a Ma gyar Ál lam ne vé ben 
alá ír ja;

d) fel hív ja az igaz ság ügyért fe le lõs mi nisz tert, hogy a
ga ran cia-meg ál la po dás ha tály ba lé pé sé hez szük sé ges jogi
vé le ményt adja ki.

2. A Kor mány az Áht. 33.  § (7) be kez dé se, a Költ ség ve -
té si tv. 37.  §-a, va la mint az ál lam ál tal vál lalt ke zes ség elõ -
ké szí té sé nek és a ke zes ség be vál tá sá nak el já rá si rend jé rõl
 szóló 110/2006. (V. 5.) Korm. ren de let 3.  § (3) be kez dé se
alap ján a Pécs ál tal fi ze ten dõ ga ran cia díj mér té két a hi tel
tõ ke össze gé nek 1%-ában ál la pít ja meg.

3. A Kor mány fel ha tal maz za az ál lam ház tar tá sért fe le -
lõs mi nisz tert vagy az ál ta la meg ha tal ma zott sze mélyt,
hogy a ga ran cia díj meg fi ze té sé rõl, a ga ran cia vál la lá sá hoz
kap cso ló dó biz to sí té kok kö ré rõl (a Ki egé szí tõ pro jek tek -
hez kap cso ló dó hi tel összeg gel meg egye zõ mér ték ben) és
az egyéb ki egé szí tõ fel té te lek rõl Péccsel elõ ze tesen kü lön -
meg ál la po dást kös sön, amely az ál la mi ga ran cia-meg ál la -
po dás ha tály ba lé pé sé nek fel té te le. A ki egé szí tõ fel té te lek -
ben rög zí te ni kell a Pécs ál tal kez de mé nye zett hi tel le hí vá -
sok fel té te le it.

4. A Kor mány az ál lam ál tal vál lalt ke zes ség elõ ké szí -
té sé nek és a ke zes ség be vál tá sá nak el já rá si rend jé rõl  szóló
110/2006. (V. 5.) Korm. ren de let 3.  § (2) be kez dés alap ján
– kü lö nös te kin tet tel arra, hogy a jo go sult nem zet kö zi fej -
lesz té si in téz mény – el te kint at tól, hogy a kö te le zett nek
nyil vá nos pá lyá za tot kell jen ki ír nia, va la mint fel men ti az
aján la tok be ké ré sé nek kö te le zett sé ge alól.

5. Az Áht. 33.  §-ának (8) be kez dé se alap ján az ál la mi
ga ran cia út ján szer zett pénz esz kö zök bõl (39 mil lió euró
össze gû hi tel) vég re haj tott be szer zé sek re a köz be szer zé -
sek rõl  szóló tör vény sza bá lya it kell al kal maz ni.

6. Az Áht. 113/A.  § (2) be kez dé sé nek k) al pont ja, va la -
mint az ál lam ál tal vál lalt ke zes ség elõ ké szí té sé nek és a
ke zes ség be vál tá sá nak el já rá si rend jé rõl  szóló 110/2006.
(V. 5.) Korm. ren de let 7.  § (1) be kez dés b) pont ja alap ján
az Ál lam adós ság Ke ze lõ Köz pont Zrt. köz re mû kö dé se a
Pécs és EIB kö zött meg kö ten dõ hi tel szer zõ dés, az EIB és a 
Ma gyar Ál lam kö zött lét re jö võ ga ran cia-meg ál la po dás,
va la mint a Ma gyar Ál lam és Pécs kö zöt ti kü lön meg ál la po -
dás pénz ügyi szem pon tú vé le mé nye zé sé re ter jed ki.

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

A Kormány

2023/2008. (II. 27.) Korm.

határozata

a Magyar Köztársaság Kormánya
és az Oroszországi Föderáció Kormánya között
a földgáz Magyar Köztársaság területén történõ

tranzitszállítását szolgáló gázvezeték megépítésével
kapcsolatos együttmûködésrõl szóló Megállapodás

szövegének végleges megállapítására adott
felhatalmazásról

A Kor mány

1. egyet ért a Ma gyar Köz tár sa ság Kor má nya és az
Orosz or szá gi Fö de rá ció Kor má nya kö zött a föld gáz Ma -
gyar Köz tár sa ság te rü le tén tör té nõ tran zit szál lí tá sát szol -
gá ló gáz ve ze ték meg épí té sé vel kap cso la tos együtt mû kö -
dés rõl szó ló Meg ál la po dás (a to váb bi ak ban: Meg ál la po -
dás) be mu ta tott szö ve gé vel;

2. fel ha tal maz za a pénz ügy mi nisz tert vagy az ál ta la ki -
je lölt sze mélyt a Meg ál la po dás be mu ta tott szö ve gé nek – a
jó vá ha gyás fenn tar tá sá val tör té nõ – vég le ges megállapí -
tására;

3. fel hív ja a kül ügy mi nisz tert, hogy a Meg ál la po dás
szö ve gé nek vég le ges meg ál la pí tá sá hoz szük sé ges meg ha -
tal ma zá si ok ira tot adja ki;

4. jó vá hagy ja a Meg ál la po dás ki hir de té sé rõl szó ló kor -
mány ren de let ter ve ze tét, és el ren de li a Meg ál la po dás szö -
ve gé nek vég le ges meg ál la pí tá sát kö ve tõ en an nak a Ma -
gyar Köz löny ben tör té nõ ki hir de té sét.

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

A Kormány

2024/2008. (II. 27.) Korm.

határozata

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

ellátó központi költségvetési szerveknél
foglalkoztatottak létszámáról  szóló 

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

1. A Mi nisz ter el nö ki Hi va tal ban, a mi nisz té ri u mok ban, 
az igaz ga tá si és az igaz ga tá si jel le gû te vé keny sé get el lá tó
köz pon ti költ ség ve té si szer vek nél fog lal koz ta tot tak lét -
szá má ról  szóló 2229/2007. (XII. 5.) Korm. ha tá ro zat
(a továb biak ban: H.) 2. szá mú mel lék le té ben
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a) az „Ön kor mány za ti és Te rü let fej lesz té si Miniszté -
rium” sor ban az „1246” szö veg rész he lyé be az „1356”
szö veg,

b) a „Föld mû ve lés ügyi és Vi dék fej lesz té si Miniszté -
rium” sor ban a „10153” szö veg rész he lyé be a „10013”
szö veg,

c) a „Kör nye zet vé del mi és Víz ügyi Mi nisz té ri um” sor -
ban az „1959” szö veg rész he lyé be a „2266” szö veg
lép.

2. A H. 2. szá mú mel lék le té ben
a) a „Nem ze ti park igaz ga tó sá gok” sor ban a „613” szö -

veg rész he lyé be a „693” szö veg,
b) az „Agg te le ki Nem ze ti Park Igaz ga tó ság” sor ban a

„75” szö veg rész he lyé be a „81” szö veg,
c) a „Ba la to ni Nem ze ti Park Igaz ga tó ság” sor ban a

„64” szö veg rész he lyé be a „71” szö veg,
d) a „Bük ki Nem ze ti Park Igaz ga tó ság” sor ban a „72”

szö veg rész he lyé be a „83” szö veg,
e) a „Du na-Drá va Nem ze ti Park Igaz ga tó ság” sor ban

az „58” szö veg rész he lyé be a „68” szö veg,
f) a „Du na-Ipoly Nem ze ti Park Igaz ga tó ság” sor ban az

„59” szö veg rész he lyé be a „71” szö veg,
g) a „Fer tõ-Han ság és Õr sé gi Nem ze ti Park Igaz ga tó -

ság” sor ban a „81” szö veg rész he lyé be a „90” szö veg,
h) a „Hor to bá gyi Nem ze ti Park Igaz ga tó ság” sor ban a

„91” szö veg rész he lyé be a „101” szö veg,
i) a „Kis kun sá gi Nem ze ti Park Igaz ga tó ság” sor ban a

„64” szö veg rész he lyé be a „73” szö veg,
j) a „Kö rös-Ma ros Nem ze ti Park Igaz ga tó ság” sor ban a 

„49” szö veg rész he lyé be az „55” szö veg
lép.

3. A H. 2. szá mú mel lék le té ben
a) a „Kör nye zet vé del mi, ter mé szet vé del mi és víz ügyi

ha tó sá gi szer vek” sor ban az „1346” szö veg rész he lyé be az
„1573” szö veg,

b) az „Or szá gos Kör nye zet vé del mi Ter mé szet vé del mi
és Víz ügyi Fel ügye lõ ség” sor ban a „79” szö veg rész he lyé -
be a „104” szö veg,

c) az „Al só-Ti sza-vi dé ki Kör nye zet vé del mi Ter mé -
szet vé del mi és Víz ügyi Fel ügye lõ ség” sor ban a „136” szö -
veg rész he lyé be a „151” szö veg,

d) a „Dél-du nán tú li Kör nye zet vé del mi Ter mé szet vé -
del mi és Víz ügyi Fel ügye lõ ség” sor ban a „159” szö veg -
rész he lyé be a „182” szö veg,

e) az „Észak-du nán tú li Kör nye zet vé del mi Ter mé szet -
vé del mi és Víz ügyi Fel ügye lõ ség” sor ban a „133” szö veg -
rész he lyé be a „158” szö veg,

f) az „Észak-ma gyar or szá gi Kör nye zet vé del mi Ter mé -
szet vé del mi és Víz ügyi Fel ügye lõ ség” sor ban a „139” szö -
veg rész he lyé be a „163” szö veg,

g) a „Fel sõ-Ti sza-vi dé ki Kör nye zet vé del mi Ter mé -
szet vé del mi és Víz ügyi Fel ügye lõ ség” sor ban a „71” szö -
veg rész he lyé be a „82” szö veg,

h) a Kö zép-du nán tú li Kör nye zet vé del mi Ter mé szet vé -
del mi és Víz ügyi Fel ügye lõ ség sor ban a „159” szö veg rész
he lyé be a „187” szö veg,

i) a „Kö zép-Du na-völ gyi Kör nye zet vé del mi Ter mé -
szet vé del mi és Víz ügyi Fel ügye lõ ség” sor ban a „222” szö -
veg rész he lyé be a „269” szö veg,

j) a „Kö zép-Ti sza-vi dé ki Kör nye zet vé del mi Ter mé -
szet vé del mi és Víz ügyi Fel ügye lõ ség” sor ban a „78” szö -
veg rész he lyé be a „87” szö veg,

k) a „Nyu gat-du nán tú li Kör nye zet vé del mi Ter mé szet -
vé del mi és Víz ügyi Fel ügye lõ ség” sor ban a „78” szö veg -
rész he lyé be a „88” szö veg,

l) a „Ti szán tú li Kör nye zet vé del mi Ter mé szet vé del mi
és Víz ügyi Fel ügye lõ ség” sor ban a „92” szö veg rész he lyé -
be a „102” szö veg
lép.

4. A H. 2. szá mú mel lék le té ben
a) a „Szo ci á lis és Mun ka ügyi Mi nisz té ri um” sor ban az

„5587” szö veg rész he lyé be az „5923” szö veg,
b) a „Nem ze ti Fo gyasz tó vé del mi Ha tó ság” sor ban a

„362” szö veg rész he lyé be az „512” szö veg,
c) a „Fog lal koz ta tá si és Szo ci á lis Hi va tal” sor ban a

„270” szö veg rész he lyé be a „286” szö veg,
d) az „Or szá gos Mun ka biz ton sá gi és Mun ka ügyi Fõ -

fel ügye lõ ség” sor ban az „Or szá gos Mun ka biz ton sá gi és
Mun ka ügyi Fõ fel ügye lõ ség” szö veg rész he lyé be az „Or -
szá gos Mun ka vé del mi és Mun ka ügyi Fõ fel ügye lõ ség”
szö veg, az „1000” szö veg rész he lyé be az „1055” szö veg,

e) az „Egyen lõ Bá nás mód Ha tó ság” sor ban a „15” szö -
veg rész he lyé be a „19” szö veg,

f) az „Or szá gos Re ha bi li tá ci ós és Szo ci á lis Szak ér tõi In té -
zet” sor ban a „440” szö veg rész he lyé be az „551” szö veg
lép.

5. A H. 2. szá mú mel lék le té ben
a) a „Nyug díj biz to sí tá si Alap” sor ban a „3872” szö -

veg rész he lyé be a „3947” szö veg,
b) az „Or szá gos Nyug díj biz to sí tá si Fõ igaz ga tó ság”

sor ban a „275” szö veg rész he lyé be a „290” szö veg,
c) a „Re gi o ná lis Nyug díj biz to sí tá si Igaz ga tó sá gok,

Nyug díj fo lyó sí tó Igaz ga tó ság” sor ban a „3597” szö veg -
rész he lyé be a „3657” szö veg
lép.

6. A H. 2. szá mú mel lék le té ben a „Re gi o ná lis köz igaz -
ga tá si hi va ta lok” sor ban az „1246” szö veg rész he lyé be az
„1356” szö veg lép, egy ide jû leg a mel lék let ezt köve tõen
az „azon be lül: re gi o ná lis szo ci á lis és gyám hi va ta lok 290”
sor ral egé szül ki.

7. A H. 2. szá mú mel lék le té ben a „Nyu gat-du nán tú li
Re gi o ná lis Köz igaz ga tá si Hi va tal 163” sor, a „Közép-
 dunántúli Re gi o ná lis Köz igaz ga tá si Hi va tal 162” sor, a
Dél-du nán tú li Re gi o ná lis Köz igaz ga tá si Hi va tal 181” sor,
a „Kö zép-ma gyar or szá gi Re gi o ná lis Köz igaz ga tá si Hi va -
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tal 212” sor, az „Észak-ma gyar or szá gi Re gi o ná lis Köz -
igaz ga tá si Hi va tal 179” sor, az „Észak-al föl di Re gi o ná lis
Köz igaz ga tá si Hi va tal 185” sor, a „Dél-al föl di Re gi o ná lis
Köz igaz ga tá si Hi va tal 164” sor, va la mint a „Nem ze ti
Föld alap ke ze lõ Szer ve zet 140” sor ha tá lyát veszti.

8. A H. 2. szá mú mel lék le té ben a „Fer tõ-Han ság és Õr -
sé gi Nem ze ti Park Igaz ga tó ság 90” sor he lyé be a „Fer -
tõ-Han ság Nem ze ti Park Igaz ga tó ság 53” sor lép, egy ide -
jû leg a mel lék let ezt köve tõen az „Õr sé gi Nem ze ti Park
Igaz ga tó ság 37” sor ral egé szül ki.

9. A H. 2. szá mú mel lék le té ben

a) az „Al só-Ti sza-vi dé ki Kör nye zet vé del mi Ter mé -
szet vé del mi és Víz ügyi Fel ügye lõ ség” sor ban a „151” szö -
veg rész he lyé be a „150” szö veg,

b) a „Dél-Du nán tú li Kör nye zet vé del mi Ter mé szet vé -
del mi és Víz ügyi Fel ügye lõ ség” sor ban a „182” szö veg -
rész he lyé be a „156” szö veg,

c) az „Észak-du nán tú li Kör nye zet vé del mi Ter mé szet -
vé del mi és Víz ügyi Fel ügye lõ ség” sor ban a „158” szö veg -
rész he lyé be a „155” szö veg,

d) a „Ti szán tú li Kör nye zet vé del mi Ter mé szet vé del mi
és Víz ügyi Fel ügye lõ ség” sor ban a „102” szö veg rész he -
lyé be a „132” szö veg

lép.

10. A H. 2. szá mú mel lék le té ben

a) a „Nyug díj biz to sí tá si Alap” sor ban a „3947” szö -
veg rész he lyé be a „3987” szö veg,

b) az „Or szá gos Nyug díj biz to sí tá si Fõ igaz ga tó ság”
sor ban a „290” szö veg rész he lyé be a „295” szö veg,

c) a „Re gi o ná lis Nyug díj biz to sí tá si Igaz ga tó sá gok,
Nyug díj fo lyó sí tó Igaz ga tó ság” sor ban a „3657” szö veg -
rész he lyé be a „3692” szö veg,

d) az „ÖSSZESEN” sor ban a „61212” szö veg rész he -
lyé be a „61252” szö veg lép.

11. Ez a ha tá ro zat – a 8–10. pont ki vé te lé vel – a köz zé -
té te le nap ján lép ha tály ba. E ha tá ro zat 8. és 9. pont ja 2008.
áp ri lis 1-jén, 10. pont ja 2008. jú ni us 1-jén lép ha tály ba.
E ha tá ro zat 2008. jú ni us 2-án ha tá lyát vesz ti.

Gyur csány Fe renc s. k.,
mi nisz ter el nök
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A Ha tá ro za tok Tá rát szer kesz ti a Mi nisz ter el nö ki Hi va tal, a Szer kesz tõ bi zott ság köz re mû kö dé sé vel, el nö ke dr. Pet ré tei Jó zsef.
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: 235-4554, 317-9999, 266-9290/240, 241, 245 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 (tel.: 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.
2008. évi éves elõ fi ze té si díj: 26 460 Ft áfá val. Egy pél dány ára: 525 Ft áfá val.
A ki adó az elõ fi ze té si díj év köz be ni vál toz ta tá sá nak jo gát fenn tart ja.
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08.0599 – 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.


