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Tör vé nyek

2006. évi LV.
tör vény

a Magyar Köztársaság minisztériumainak
felsorolásáról*

Az Or szág gyû lés az Al kot mány 34.  §-a alap ján a kö vet -
ke zõ tör vényt al kot ja:

1.  § A Ma gyar Köz tár sa ság mi nisz té ri u mai a kö vet ke -
zõk:

a) Egész ség ügyi Mi nisz té ri um,
b) Föld mû ve lés ügyi és Vi dék fej lesz té si Mi nisz té ri um,
c) Gaz da sá gi és Köz le ke dé si Mi nisz té ri um,
d) Hon vé del mi Mi nisz té ri um,
e) Igaz ság ügyi és Ren dé sze ti Mi nisz té ri um,
f) Kör nye zet vé del mi és Víz ügyi Mi nisz té ri um,
g) Kül ügy mi nisz té ri um,
h) Ok ta tá si és Kul tu rá lis Mi nisz té ri um,
i) Ön kor mány za ti és Te rü let fej lesz té si Mi nisz té ri um,
j) Pénz ügy mi nisz té ri um,
k) Szo ci á lis és Mun ka ügyi Mi nisz té ri um.

2.  § Ahol e tör vény ha tály ba lé pé sét meg elõ zõ en ki adott
tör vény vagy ren de let

a) Bel ügy mi nisz té ri u mot, va la mint bel ügy mi nisz tert
em lít, ott

aa) a he lyi ön kor mány za tok kal, a ka taszt ró fák el le ni
vé de ke zés sel, a köz igaz ga tás-szer ve zés sel, a vá lasz tás sal,
a nép sza va zás sal, a kom mu ná lis  ellátással, a te le pü lés üze -
mel te tés sel, a te met ke zés sel, a  kéményseprõ-ipari köz -
szol gál ta tás sal, a köz ira tok ke ze lé sé nek szak mai irá nyí tá -
sá val, to váb bá a sport tal kap cso la tos fel ada tok te kin te té -
ben Ön kor mány za ti és Te rü let fej lesz té si Mi nisz té ri u mot,
va la mint ön kor mány za ti és  területfejlesztési mi nisz tert,

ab) a köz biz ton ság, va la mint az élet- és va gyon biz ton -
ság vé del mé vel, az ál lam ha tár õri ze té vel és a ha tár for ga -
lom el len õr zé sé vel, a ma gyar ál lam pol gár ság gal, az anya -
könyv vel, a kül föl di ek be uta zá sá val és tar tóz ko dá sá val,
a me ne dék jog gal, to váb bá a sze mé lyi adat- és lak cím nyil -
ván tar tás sal kap cso la tos fel ada tok te kin te té ben Igaz ság -
ügyi és Ren dé sze ti Mi nisz té ri u mot, va la mint igaz ság ügyi
és ren dé sze ti mi nisz tert,

b) Fog lal koz ta tás po li ti kai és Mun ka ügyi Mi nisz té ri u -
mot, va la mint fog lal koz ta tás po li ti kai és mun ka ügyi
 minisztert em lít, ott Szo ci á lis és Mun ka ügyi Mi nisz té ri u -
mot, va la mint szo ci á lis és mun ka ügyi mi nisz tert,

c) If jú sá gi, Csa lád ügyi, Szo ci á lis és Esély egyen lõ sé gi
Mi nisz té ri u mot, va la mint if jú sá gi, csa lád ügyi, szo ci á lis és
esély egyen lõ sé gi mi nisz tert em lít, ott Szo ci á lis és Mun ka -
ügyi Mi nisz té ri u mot, va la mint szo ci á lis és mun ka ügyi
 minisztert,

* A tör vényt az Or szág gyû lés a 2006. má jus 30-i ülés nap ján fo gad ta el.

d) Igaz ság ügyi Mi nisz té ri u mot, va la mint igaz ság ügyi
mi nisz tert em lít, ott Igaz ság ügyi és Ren dé sze ti Mi nisz té ri -
u mot, va la mint igaz ság ügyi és ren dé sze ti mi nisz tert,

e) In for ma ti kai és Hír köz lé si Mi nisz té ri u mot, va la mint
in for ma ti kai és hír köz lé si mi nisz tert em lít, ott – a köz igaz -
ga tá si in for ma ti kai fel ada to kat ki vé ve – Gaz da sá gi és
Köz le ke dé si Mi nisz té ri u mot, va la mint gaz da sá gi és köz le -
ke dé si mi nisz tert,

f) Nem ze ti Kul tu rá lis Örök ség Mi nisz té ri u mát, va la -
mint a nem ze ti kul tu rá lis örök ség mi nisz te rét em lít, ott
Ok ta tá si és Kul tu rá lis Mi nisz té ri u mot, va la mint ok ta tá si és 
kul tu rá lis mi nisz tert,

g) Ok ta tá si Mi nisz té ri u mot, va la mint ok ta tá si mi nisz -
tert em lít, ott

ga) a ku ta tás-fej lesz tés sel, va la mint a tech no ló gi ai
 innovációval össze füg gõ fel ada tok te kin te té ben Gaz da sá -
gi és Köz le ke dé si Mi nisz té ri u mot, va la mint gaz da sá gi és
köz le ke dé si mi nisz tert,

gb) a szak kép zés sel kap cso la tos fel ada tok te kin te té ben 
Szo ci á lis és Mun ka ügyi Mi nisz té ri u mot, va la mint szo ci á -
lis és mun ka ügyi mi nisz tert,

gc) a ga)–gb) al pon tok ha tá lya alá nem tar to zó fel ada -
tok te kin te té ben Ok ta tá si és Kul tu rá lis Mi nisz té ri u mot,
va la mint ok ta tá si és kul tu rá lis mi nisz tert,

h) a te rü let fej lesz té sért, az épí tés ügy ága za ti irá nyí tá sá -
ért, a la kás gaz dál ko dá sért és la kás po li ti ká ért, va la mint az
ide gen for ga lom ága za ti irá nyí tá sá ért fe le lõs mi nisz té ri u -
mot, va la mint mi nisz tert em lít, ott Ön kor mány za ti és
 Területfejlesztési Mi nisz té ri u mot, va la mint ön kor mány za -
ti és te rü let fej lesz té si mi nisz tert,

i) az Eu ró pai Unió kö zös sé gi po li ti ká i ból ere dõ kor -
mány za ti fel ada tok tár ca kö zi össze han go lá sá ért fe le lõs
mi nisz tert em lít, azon kül ügy mi nisz tert,

j) a ha tá ron túli ma gya rok ügye i vel, va la mint a Ha tá ron 
Túli Ma gya rok Hi va ta lá nak fel ügye le té vel kap cso la tos
fel adat kör rel össze füg gés ben Kül ügy mi nisz té ri u mot,
 valamint kül ügy mi nisz tert, ott Mi nisz ter el nö ki Hi va talt,
va la mint Mi nisz ter el nö ki Hi va talt ve ze tõ mi nisz tert,

k) a köz igaz ga tá si in for ma ti kai fel ada to kért, va la mint
or szá gos szin tû fej lesz tés sel, fej lesz té si ter ve zés sel és
prog ra mo zás sal kap cso la tos kor mány za ti fel ada to kért
 felelõs mi nisz té ri u mot vagy mi nisz tert em lít, ott Mi nisz -
ter el nö ki Hi va talt, va la mint Mi nisz ter el nö ki Hi va talt
 vezetõ mi nisz tert
kell ér te ni.

3.  § (1) Ez a tör vény az or szág gyû lé si kép vi se lõk
2006. évi ál ta lá nos vá lasz tá sát kö ve tõ en meg ala kult
 Országgyûlés ál tal vá lasz tott mi nisz ter el nök meg vá lasz tá -
sá val egy ide jû leg lép ha tály ba.

(2) A tör vény ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg ha tá lyát
vesz ti a Ma gyar Köz tár sa ság mi nisz té ri u ma i nak fel so ro lá -
sá ról  szóló 2002. évi XI. tör vény, a Ma gyar Köz tár sa ság
mi nisz té ri u ma i nak fel so ro lá sá ról  szóló 2002. évi XI. tör -
vény mó do sí tá sá ról  szóló 2003. évi XXVII. tör vény, va la -
mint a Ma gyar Köz tár sa ság mi nisz té ri u ma i nak fel so ro lá -

1146 KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ 7. szám



sá ról  szóló 2002. évi XI. tör vény mó do sí tá sá ról  szóló
2004. évi XCV. tör vény.

(3) Fel ha tal ma zást kap a Kor mány, hogy a költ ség ve té si 
tör vény ke re tei kö zött az e tör vény vég re haj tá sá hoz szük -
sé ges fe je ze tek kö zöt ti elõ irány zat-át cso por to sí tá so kat
 elvégezze.

(4) Az e tör vénnyel más szerv hez át ke rü lõ fel adat- és
ha tás kö rök te kin te té ben – az el lá tá suk hoz kap cso ló dó
egyéb fel ada tok ra, jo go sult sá gok ra és kö te le zett sé gek re is
ki ter je dõ en – a fel ada tot ere de ti leg el lá tó szerv jog utód ja
az adott fel ada tot, ha tás kört át ve võ szerv.

(5) A köz tiszt vi se lõk jog ál lá sá ról  szóló 1992. évi
XXIII. tör vény 14.  § (1) be kez dés c) pont já nak al kal ma zá -
sa szem pont já ból a 2.  §-ban meg je lölt mi nisz té ri u mot,
 illetve köz igaz ga tá si szer vet kell az ott meg je lölt szer ve ze -
tek jog utód já nak te kin te ni.

Só lyom Lász ló s. k., Dr. Szi li Ka ta lin s. k.,
köz tár sa sá gi el nök az Or szág gyû lés el nö ke

2006. évi LVII.
tör vény

a központi államigazgatási szervekrõl, valamint
a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról*

Az Or szág gyû lés a kor mány za ti szer ve zet rend szer mû -
kö dé sé nek ha té ko nyab bá té te le ér de ké ben, va la mint az
Al kot mány 39.  § (2) be kez dé sé nek vég re haj tá sá ra a kö vet -
ke zõ tör vényt al kot ja:

I. Fejezet

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

A tör vény hatálya

1.  § (1) E tör vény ha tá lya – az au to nóm ál lam igaz ga tá si
szer vek ki vé te lé vel – a köz pon ti ál lam igaz ga tá si szer vek -
re, va la mint a Kor mány tag ja i ra, az ál lam tit ká rok ra és
a szak ál lam tit ká rok ra ter jed ki.

(2) Köz pon ti ál lam igaz ga tá si szerv nek mi nõ sül nek:
a) a Kor mány,
b) a Kor mány ka bi net jei,
c) a kor mány bi zott sá gok,
d) a mi nisz té ri u mok,
e) az au to nóm ál lam igaz ga tá si szer vek,

* A tör vényt az Or szág gyû lés a 2006. má jus 30-i ülés nap ján fo gad ta el.

f) a kor mány hi va ta lok,
g) a köz pon ti hi va ta lok,
h) a rend vé del mi szer vek or szá gos pa rancs nok sá gai.

(3) Au to nóm ál lam igaz ga tá si szerv nek mi nõ sül:
a) a Köz be szer zé sek Ta ná csa,
b) az Or szá gos Rá dió és Te le ví zió Tes tü let Iro dá ja és
c) a Gaz da sá gi Ver seny hi va tal.

(4) Kor mány hi va tal nak mi nõ sül:
a) a Köz pon ti Sta tisz ti kai Hi va tal,
b) a Nem ze ti Hír köz lé si Ha tó ság,
c) a Pénz ügyi Szer ve ze tek Ál la mi Fel ügye le te,
d) a Ma gyar Ener gia Hi va tal.

(5) Rend vé del mi szerv nek mi nõ sül nek:
a) a rend õr ség,
b) a ha tár õr ség,
c) a pol gá ri vé de lem,
d) a vám- és pénz ügy õr ség,
e) a bün te tés-vég re haj tá si szer ve zet,
f) az ál la mi és hi va tá sos ön kor mány za ti tûz ol tó ság,
g) a pol gá ri nem zet biz ton sá gi szol gá la tok.

Irányítás és felügyelet

2.  § (1) Ahol jog sza bály ál lam igaz ga tá si szerv irá nyí tá -
sát em lí ti, azon tör vény el té rõ ren del ke zé se hi á nyá ban
a kö vet ke zõ ha tás kö rök együt te sét kell ér te ni:

a) az ál lam igaz ga tá si szerv ala pí tá sa, át szer ve zé se (ide -
ért ve a más szerv vel való egye sí té sét, a szét vá lasz tá sát,
ala pí tó ok ira tá nak mó do sí tá sát is), va la mint a szerv meg -
szün te té se,

b) az ál lam igaz ga tá si szerv ve ze tõ jé nek ki ne ve zé se,
fel men té se, a vele kap cso la tos egyéb mun kál ta tói jo gok
gya kor lá sa,

c) az ál lam igaz ga tá si szerv te vé keny sé gé nek tör vé -
nyes sé gi, szak sze rû sé gi, ha té kony sá gi és pénz ügyi el len -
õr zé se,

d) az ál lam igaz ga tá si szerv szer ve ze ti és mû kö dé si
 szabályzatának jó vá ha gyá sa,

e) az ál lam igaz ga tá si szerv dön té sé nek meg sem mi sí té -
sé re, szük ség sze rint új el já rás le foly ta tá sá ra való uta sí tás,

f) a költ ség ve té si tör vény ke re tei kö zött az ál lam igaz -
ga tá si szerv költ ség ve té si elõ irány za tá nak és lét szám ke re -
té nek meg ha tá ro zá sa,

g) jog sza bály ban meg ha tá ro zott ese tek ben az ál lam -
igaz ga tá si szerv dön té se i nek elõ ze tes vagy utó la gos jó vá -
ha gyá sa,

h) egye di uta sí tás ki adá sa fel adat el vég zé sé re vagy
 mulasztás pót lá sá ra,

i) je len tés té tel re vagy be szá mo ló ra való kö te le zés.

(2) Ha tör vény ki vé telt nem tesz, az irá nyí tá si ha tás kör
gya kor ló ja az irá nyí tott ál lam igaz ga tá si szerv ha tás kö rét
nem von hat ja el és dön té sét nem vál toz tat hat ja meg.
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3.  § Ahol e tör vény ál la mi ve ze tõ vagy ál lam igaz ga tá si
szerv szer ve ze ti egy sé ge ve ze tõ je te vé keny sé gé nek irá nyí -
tá sát em lí ti, azon tör vény el té rõ ren del ke zé se hi á nyá ban
a kö vet ke zõ ha tás kö rök együt te sét kell ér te ni:

a) egye di uta sí tás ki adá sa egye di fel adat el vég zé sé re
vagy mu lasz tás pót lá sá ra,

b) a ve ze tõ te vé keny sé gé nek el len õr zé se,
c) je len tés té tel re vagy be szá mo ló ra való kö te le zés.

4.  § (1) Ahol jog sza bály ál lam igaz ga tá si szerv fel ügye -
le tét em lí ti, azon tör vény el té rõ ren del ke zé se hi á nyá ban
e tör vény 2.  § (1) be kez dés a)–e) pont já ban, va la mint
 kizárólag ezek kel össze füg gés ben i) pont já ban meg ha tá ro -
zott ha tás kö rök együt te sét kell ér te ni.

(2) A 2.  § (1) be kez dés d)–e) pont já ban meg ha tá ro zott
ha tás kö rök te kin te té ben a fel ügye let ki zá ró lag a jog sza -
bály sér tõ szer ve ze ti és mû kö dé si sza bály zat jó vá ha gyá sá -
nak meg ta ga dá sát, il let ve a jog sza bály sér tõ dön tés meg -
sem mi sí té sét, szük ség sze rint új el já rás le foly ta tá sá ra való
uta sí tást fog lal ja ma gá ban.

A központi államigazgatási szervekre vonatkozó
közös szabályok

5.  § (1) A köz pon ti ál lam igaz ga tá si szer vek – ha tör vény 
el té rõ en nem ren del ke zik – egy sze mé lyi ve ze tés alatt áll -
nak.

(2) A köz pon ti ál lam igaz ga tá si szerv fel adat kör ének
gya kor lá sá hoz szük sé ges ha tás kö rö ket a szerv ve ze tõ jé -
nek kell cí mez ni. Ha jog sza bály a köz pon ti ál lam igaz ga tá -
si szerv nek cí mez ha tás kört, azt a szerv ve ze tõ je gya ko rol -
ja.

(3) A köz pon ti ál lam igaz ga tá si szerv szer ve ze ti és mû -
kö dé si sza bály za ta a szerv ve ze tõ jé nek ha tás kö ré be tar to -
zó egyes ügyek ben a ki ad má nyo zá si jo got a szerv vel
 állami ve ze tõi szol gá la ti jog vi szony ban vagy ve ze tõi meg -
bí za tás sal ren del ke zõ köz szol gá la ti jog vi szony ban álló
sze mély re ru ház hat ja, aki a dön tés meg ho za ta la so rán
a szerv ve ze tõ je ne vé ben jár el.

A miniszterelnökre, a miniszterre, az államtitkárra
és a szakállamtitkárra vonatkozó közös szabályok

6.  § (1) A mi nisz ter el nök, a mi nisz ter, az ál lam tit kár és
a szak ál lam tit kár (a to váb bi ak ban együtt: ál la mi ve ze tõ)
e te vé keny sé gét ál la mi ve ze tõi szol gá la ti jog vi szony ke re -
té ben lát ja el.

(2) Az ál la mi ve ze tõi szol gá la ti jog vi szony ra – ha tör -
vény el té rõ en nem ren del ke zik – a köz szol gá la ti jog vi -
szony ban ál lók ra vo nat ko zó sza bá lyo kat kell al kal maz ni.

(3) Az ál la mi ve ze tõk sze mé lyi anya gá nak nyil ván tar tá -
sát a Mi nisz ter el nö ki Hi va tal ve ze ti.

(4) Ha az ál la mi ve ze tõ meg bí za tá sa meg szû nik, jo go -
sult az e meg bí za tá sá ra uta ló meg ne ve zést hasz nál ni, fel té -
ve, hogy meg bí za tá sa nem vá lasz tó jo gá nak el vesz té se
vagy össze fér he tet len sé gé nek meg ál la pí tá sa  miatt szûnt
meg.

(5) Az ál la mi ve ze tõ a jog alap nél kül fel vett jut ta tást az
erre irá nyu ló fel hí vás kéz hez vé te lé tõl szá mí tott ti zen öt
 napon be lül kö te les vissza fi zet ni.

(6) A Kor mány tag ja ré szé re a köz tár sa sá gi el nök, az
 államtitkár és a szak ál lam tit kár ré szé re a mi nisz ter el nök
iga zol ványt ál lít ki.

7.  § (1) Az ál la mi ve ze tõ tár sa da lom biz to sí tá si jog ál lá -
sá ra a köz szol gá la ti jog vi szony ban ál lók ra vo nat ko zó sza -
bá lyok irány adók az zal, hogy il let mé nye tár sa da lom biz to -
sí tá si já ru lék, egész ség ügyi hoz zá já ru lás, to váb bá egész -
ség biz to sí tá si és nyug díj já ru lék alap já ul szol gá ló jö ve de -
lem.

(2) Az ál la mi ve ze tõ meg bí za tá sá nak idõ tar ta ma, va la -
mint a 11.  § (1) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott idõ tar tam
köz szol gá la ti jog vi szony ban töl tött idõ nek, il le tõ leg nyug -
díj ra jo go sí tó szol gá la ti idõ nek szá mít.

8.  § (1) Az ál la mi ve ze tõ to váb bi mun ka vég zés re irá -
nyu ló jog vi szonyt (ide ért ve a fel ügye lõ bi zott sá gi tag sá -
got, gaz da sá gi tár sa ság, il let ve szö vet ke zet ve ze tõ tiszt sé -
gét, ala pít vány ke ze lõ szer ve ze té nek tag sá gát, va la mint az
ér dek-kép vi se le ti szer ve zet ben való tiszt ség vi se lé sét)
nem lé te sít het, va la mint mun ka kö ri fel ada ta i nak el lá tá sá -
ból ere dõ nyil vá nos sze rep lé sé ért dí ja zás ban nem ré sze -
sül het (össze fér he tet len ség).

(2) Az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott ren del ke zés nem
aka dá lya an nak, hogy a mi nisz ter el nök, a mi nisz ter és az
ál lam tit kár or szág gyû lé si kép vi se lõ le gyen, il let ve hogy az 
ál la mi ve ze tõ tu do má nyos, ok ta tói, mû vé sze ti, lek to ri,
szer kesz tõi, va la mint jogi ol ta lom alá esõ szel le mi te vé -
keny sé get vé gez zen.

(3) Ha az össze fér he tet len sé gi el já rás ide je alatt az ál la -
mi ve ze tõ a vele szem ben fenn ál ló össze fér he tet len sé gi
okot meg szün te ti, az össze fér he tet len ség meg ál la pí tá sát
mel lõz ni kell.

9.  § (1) A mi nisz ter el nök és a mi nisz ter e te vé keny sé gé -
ért az Or szág gyû lés nek fe le lõs ség gel tar to zik.

(2) Az ál lam tit kár a ha tás kö ré nek gya kor lá sá ért a
 miniszternek, il le tõ leg a mi nisz ter el nök nek fe le lõs ség gel
tar to zik.

(3) A szak ál lam tit kár a ha tás kö ré nek gya kor lá sá ért a
mi nisz ter nek fe le lõs ség gel tar to zik.

(4) A mi nisz ter, az ál lam tit kár és a szak ál lam tit kár a
tiszt sé gé bõl ere dõ kö te le zett ség vét kes meg sze gé sé vel
oko zott ká rért való anya gi fe le lõs sé gé nek te kin te té ben a
mun kál ta tói jog kör gya kor ló já nak a mi nisz ter el nö köt kell
te kin te ni, a ki je lölt vizs gá ló biz tos leg alább ál lam tit ká ri
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meg bí za tást be töl tõ ál la mi ve ze tõ és az el já ró ta nács tag jai
a mi nisz ter el nök ál tal fel kért mi nisz te rek.

10.  § (1) Az or szág gyû lé si kép vi se lõi meg bí za tás sal
nem ren del ke zõ ál la mi ve ze tõ az ál la mi ve ze tõi jog vi szo -
nya ke let ke zé sét kö ve tõ har minc na pon be lül, majd azt kö -
ve tõ en éven te, va la mint a meg bí za tá sá nak meg szû né sét
kö ve tõ har minc na pon be lül az or szág gyû lé si kép vi se lõk
va gyonnyi lat ko za tá val azo nos tar tal mú va gyonnyi lat ko -
za tot tesz.

(2) Az (1) be kez dés alap ján nyi lat ko zat té tel re kö te le zett 
ál la mi ve ze tõ a va gyonnyi lat ko za tá hoz csa tol ni kö te les
a vele kö zös ház tar tás ban élõ há zas- vagy élet tár sá nak,
gyer me ke i nek az or szág gyû lé si kép vi se lõk va gyonnyi lat -
ko za tá val azo nos tar tal mú va gyonnyi lat ko za tát.

(3) Az ál la mi ve ze tõ meg bí za tá sá nak meg szû né se kor a
11.  §-ban meg ha tá ro zott jut ta tás ra mind ad dig nem jo go -
sult, amíg a meg bí za tá sá nak meg szû né sét kö ve tõ en e tör -
vény sze rint ese dé kes va gyon nyi lat ko zat-té te li kö te le zett -
sé gé nek ele get nem tesz.

(4) Az e §-ban meg ha tá ro zott el té ré sek kel az or szág -
gyû lé si kép vi se lõi meg bí za tás sal nem ren del ke zõ ál la mi
ve ze tõ va gyonnyi lat ko za tá ra, il let ve az az zal kap cso la tos
el já rás ra az e §-ban meg ha tá ro zott el té ré sek kel az or szág -
gyû lé si kép vi se lõk va gyonnyi lat ko za tá ra, il let ve va gyon -
nyi lat ko za tá val kap cso la tos el já rás ra vo nat ko zó sza bá lyo -
kat kell al kal maz ni.

(5) Az e § alap ján tett va gyonnyi lat ko za to kat a Mi nisz -
ter el nö ki Hi va talt ve ze tõ mi nisz ter ke ze li. Az ál la mi ve ze -
tõ va gyon nyi lat ko za tá nak ol dal hû má so la tát – a hoz zá tar -
to zók va gyonnyi lat ko za ta nél kül, az azo no sí tó ada tok
 kivételével – a Mi nisz ter el nö ki Hi va talt ve ze tõ mi nisz ter a 
Kor mány hon lap ján köz zé te szi.

(6) Az or szág gyû lé si kép vi se lõi meg bí za tás sal ren del -
ke zõ ál la mi ve ze tõ az or szág gyû lé si kép vi se lõk re vo nat -
ko zó sza bá lyok sze rint tesz va gyonnyi lat ko za tot.

11.  § (1) Ha az ál la mi ve ze tõ meg bí za tá sa meg szûnt,
 illetménye és jut ta tá sai ad dig il le tik meg, amíg az Al kot -
mány vagy tör vény ren del ke zé sei alap ján gya ko rol ja
 hatáskörét.

(2) Ha a mi nisz ter, az ál lam tit kár és a szak ál lam tit kár
e tiszt sé gét leg alább há rom évig be töl töt te, és meg bí za tá sa
a Kor mány meg bí za tá sá nak meg szû né sé vel, fel men té sé -
vel vagy ha lá lá val szû nik meg, a meg bí za tás meg szû né sé -
tõl szá mí tott ti zen öt na pon be lül egy összeg ben hat ha vi
– le mon dás ese tén pe dig há rom ha vi – il let mé nyé vel meg -
egye zõ össze gû jut ta tás ra jo go sult, amely tár sa da lom biz -
to sí tá si já ru lék, egész ség ügyi hoz zá já ru lás – va la mint
a (3) be kez dés ben meg ha tá ro zott ki vé tel lel – egész ség biz -
to sí tá si és nyug díj já ru lék alap já ul szol gá ló jö ve de lem.

(3) A mi nisz ter, az ál lam tit kár és a szak ál lam tit kár ha lá -
la ese tén a jut ta tás az öz ve gyet, en nek hi á nyá ban az örö -
köst il le ti meg. E jut ta tás ból egész ség biz to sí tá si és nyug -
díj já ru lé kot fi zet ni nem kell. E jut ta tás a hoz zá tar to zói

nyug el lá tás meg ál la pí tá sa kor a havi át lag ke re set alap já ul
szol gá ló ke re set ként nem ve he tõ fi gye lem be.

(4) Amennyi ben a mi nisz ter, az ál lam tit kár és a szak ál -
lam tit kár meg bí za tá sa a (2) be kez dés ben meg je lölt okok -
ból há rom év nél ha ma rabb szûnt meg, de leg alább egy
évig tiszt sé gét be töl töt te, ak kor a (2) be kez dés ben meg je -
lölt jut ta tás 50%-ára jo go sult.

(5) Ha a mi nisz ter, az ál lam tit kár és a szak ál lam tit kár a
meg bí za tá sá nak meg szû né sét kö ve tõ en újabb ál la mi ve ze -
tõi meg bí za tást kap, a (2) és (4) be kez dés ben meg ha tá ro -
zott jut ta tás össze ge meg egye zik ha tás kö re gya kor lá sá nak
meg szû né sé tõl az új meg bí za tás sal össze füg gõ hi va tal ba
lé pé sé ig ter je dõ idõ re járó il let ménnyel.

(6) A mi nisz ter, az ál lam tit kár és a szak ál lam tit kár vég -
ki elé gí tés re és fel men té si idõ re nem jo go sult.

(7) A (2) és a (4) be kez dés ben meg ha tá ro zott idõ tar ta -
mok szá mí tá sá nál a fo lya ma to san ál la mi ve ze tõi szol gá la ti 
jog vi szony ban töl tött idõt – a ha tás kör gya kor lás meg szû -
né sé tõl az új meg bí za tás sal össze füg gés ben a hi va tal ba
 lépésig ter je dõ, leg fel jebb hat hó na pos, va la mint a meg bí -
za tás meg szû né sé tõl a ha tás kör gya kor lás meg szû né sé ig
ter je dõ meg sza kí tást a fo lya ma tos ság szem pont já ból nem
szá mít va – egy be kell szá mí ta ni.

12.  § (1) A mi nisz tert, az ál lam tit kárt és a szak ál lam tit -
kárt min den nap tá ri év ben negy ven mun ka nap sza bad ság
il le ti meg, va la mint min den nap tá ri év ben kü lön jut ta tás -
ként leg alább egy ha vi il let mé nyé re, ju bi le u mi ju ta lom ra
pe dig a köz tiszt vi se lõk re vo nat ko zó sza bá lyok sze rint
 jogosult.

(2) A sza bad ság igény be vé te lét a Mi nisz ter el nö ki Hi va -
talt ve ze tõ mi nisz ter nek elõ ze te sen be kell je len te ni.

II. Fejezet

A KORMÁNY

A Kormány feladatköre

13.  § (1) A Kor mány a köz igaz ga tás ál ta lá nos ha tás kö rû
köz pon ti szer ve.

(2) A Kor mány ha tás kö re ki ter jed mind ar ra, amit jog -
sza bály nem utal ki fe je zet ten más szer vek ha tás kö ré be.

(3) A Kor mány irá nyít ja a mi nisz te rek te vé keny sé gét,
va la mint a mi nisz te rek irá nyí tá sa alá nem tar to zó kor -
mány hi va ta lo kat, il let ve azok ve ze tõ i nek a te vé keny sé gét.

A miniszterelnök feladatköre

14.  § (1) A mi nisz ter el nök a Kor mány prog ram já nak
 keretei kö zött meg ha tá roz za a Kor mány po li ti ká já nak ál ta -
lá nos irá nyát.
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(2) A mi nisz ter el nök az (1) be kez dé sé ben meg ha tá ro -
zott fel adat kör ében el jár va a mi nisz te rek, va la mint a Kor -
mány irá nyí tá sa alatt álló szer vek ve ze tõi szá má ra nor ma -
tív uta sí tás ki adá sá val fel ada to kat ha tá roz hat meg.

A miniszterelnök megbízatásának keletkezése

15.  § Mi nisz ter el nök nek ja va sol ha tó, il let ve mi nisz ter -
el nök ké meg vá laszt ha tó min den bün tet len elõ éle tû, az
 országgyûlési kép vi se lõk vá lasz tá sán vá lasz tó jog gal ren -
del ke zõ sze mély.

16.  § (1) A mi nisz ter el nök a meg vá lasz tá sá val hi va tal ba 
lép.

(2) A meg vá lasz tott mi nisz ter el nök az Or szág gyû lés
elõtt es küt tesz.

A miniszterelnök megbízatásának megszûnése

17.  § (1) A mi nisz ter el nök meg bí za tá sá nak meg szû né se
egy be esik a Kor mány meg bí za tá sá nak meg szû né sé vel.

(2) A mi nisz ter el nök meg bí za tá sá nak meg szû né se ese -
tén – a (3) be kez dés ben, va la mint az Al kot mány 39/A.  §
(1) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott eset ki vé te lé vel – a köz -
tár sa sá gi el nök har minc na pon be lül ja vas la tot tesz az új
mi nisz ter el nök sze mé lyé re.

(3) Ha a mi nisz ter el nök meg bí za tá sa az új Or szág gyû lés 
meg ala ku lá sa  miatt szûnt meg, a köz tár sa sá gi el nök az új
Or szág gyû lés ala ku ló ülé sén tesz ja vas la tot az új mi nisz -
ter el nök sze mé lyé re.

18.  § (1) A mi nisz ter el nök a köz tár sa sá gi el nök höz in té -
zett írás be li nyi lat ko za tá val mond hat le meg bí za tá sá ról.

(2) A mi nisz ter el nök meg bí za tá sa a le mon dás be nyúj tá -
sá val szû nik meg. A le mon dás ér vé nyes sé gé hez el fo ga dó
nyi lat ko zat nem szük sé ges.

(3) A köz tár sa sá gi el nök a mi nisz ter el nök le mon dá sá ról
ha la dék ta la nul tá jé koz tat ja az Or szág gyû lést.

(4) A Kor mány az Al kot mány 39/A.  § (5) be kez dé sé ben 
meg ha tá ro zott eset ben, a mi nisz ter el nök út ján, az
(1)–(3) be kez dés meg fe le lõ al kal ma zá sá val mond le.

19.  § Ha a mi nisz ter el nök az össze fér he tet len sé gét
a meg vá lasz tá sá tól szá mí tott har minc na pon be lül nem
szün te ti meg, vagy a tiszt sé ge gya kor lá sa so rán vele szem -
ben össze fér he tet len sé gi ok me rül fel, az Or szág gyû lés
bár mely or szág gyû lé si kép vi se lõ írás be li in dít vá nyá ra – az 
össze fér he tet len sé gi ügyek kel fog lal ko zó bi zott sá ga vé le -
mé nyé nek ki ké ré se után – az or szág gyû lé si kép vi se lõk
több mint fe lé nek sza va za tá val az in dít vány kéz hez vé te lé -
tõl szá mí tott har minc na pon be lül dönt az össze fér he tet -
len ség kér dé sé ben.

20.  § (1) A mi nisz ter el nök kel szem ben bi zal mat lan sá gi
in dít vány be nyúj tá sát bár mely or szág gyû lé si kép vi se lõ
kez de mé nyez he ti. A kez de mé nye zést az Or szág gyû lés
 elnökének be kell je len te ni.

(2) A Kor mány, il let ve a mi nisz ter el nök az (1) be kez dés 
sze rin ti be je len tést kö ve tõ en há rom mun ka na pig, il let ve
a bi zal mat lan sá gi in dít vány be nyúj tá sá tól az in dít vány
 feletti sza va zás le zá rul tá ig nem mond hat le.

(3) A (2) be kez dés ben meg ha tá ro zott kor lá to zás idõ tar -
ta ma fo lya ma to san leg fel jebb ti zen öt nap le het.

Az ügyvezetõ miniszterelnök

21.  § (1) Az ügy ve ze tõ mi nisz ter el nök e meg bí za tá sa
meg szû nik

a) az ügy ve ze tõ mi nisz ter el nök ha lá lá val,

b) az ügy ve ze tõ mi nisz ter el nök vá lasz tó jo gá nak el -
vesz té sé vel,

c) az ügy ve ze tõ mi nisz ter el nök össze fér he tet len sé gé -
nek meg ál la pí tá sá val.

(2) Az ügy ve ze tõ mi nisz ter el nök össze fér he tet len sé gé -
nek meg ál la pí tá sá ra a 19.  § ren del ke zé se it kell al kal maz ni.

(3) Az ügy ve ze tõ mi nisz ter el nök e meg bí za tá sá nak
meg szû né sét kö ve tõ en az új mi nisz ter el nök meg vá lasz tá -
sá ig az a mi nisz ter gya ko rol ja az ügy ve ze tõ mi nisz ter el -
nök ha tás kö rét, akit a mi nisz ter el nök a he lyet te sí té sé re ki -
je lölt; ha pe dig több mi nisz ter lett ki je löl ve, az elsõ  helyen
ki je lölt mi nisz ter.

22.  § Ha a mi nisz ter el nök, il let ve az ügy ve ze tõ mi nisz -
ter el nök meg bí za tá sá nak meg szû né sé re az Al kot mány
33/A.  § c)–d) pont já ban, il let ve e tör vény 21.  § (1) be kez -
dé sé ben meg ha tá ro zott eset ben ke rül sor, en nek té nyét az
Or szág gyû lés el nö ke je len ti be az Or szág gyû lés nek.

A Kormány szervei

23.  § (1) A Kor mány ki emelt fon tos sá gú tár sa da lom po -
li ti kai, gaz da ság po li ti kai vagy nem zet biz ton sá gi ügyek -
ben a Kor mány ülé sei elõt ti ál lás fog la lás ra jo go sult ka bi -
ne te ket hoz hat lét re.

(2) A ka bi net tag jai a fel adat kö rük ben érin tett mi nisz te -
rek, va la mint a mi nisz ter el nök ál tal ki je lölt sze mé lyek. A
ka bi net ülé sé re ál lan dó jel leg gel meg hí vott sze mé lyek kö -
rét, a ka bi net tag mi nisz te rek he lyet te sí té sé re jo go sult ál la -
mi ve ze tõ ket, va la mint a to váb bi ka bi net ta gok és az
 állandó meg hí vot tak he lyet te sí té sé re jo go sult sze mé lye ket 
a ka bi ne tet lét re ho zó kor mány ha tá ro zat je lö li ki.

(3) A ka bi net – tör vény el té rõ ren del ke zé se hi á nyá ban –
ügy dön tõ jog kör rel nem ren del ke zik.
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24.  § (1) A Kor mány a ha tás kö ré be tar to zó je len tõs,
több mi nisz té ri um fel adat kö rét érin tõ fel ada tok össze han -
golt meg ol dá sá nak irá nyí tá sá ra kor mány bi zott sá go kat
hoz hat lét re.

(2) A kor mány bi zott ság tag jai a fel adat kö rük ben érin -
tett mi nisz te rek. A kor mány bi zott ság ülé sé re ál lan dó jel -
leg gel meg hí vott sze mé lyek kö rét, va la mint a bi zott sá gi
ta gok he lyet te sí té sé re jo go sult ál la mi ve ze tõ ket és az ál -
lan dó meg hí vot tak he lyet te sí té sé re jo go sult sze mé lye ket a
kor mány bi zott sá got lét re ho zó kor mány ha tá ro zat je lö li ki.

25.  § (1) A Kor mány egyéb ja vas lat te võ, vé le mé nye zõ
vagy ta nács adói te vé keny sé get vég zõ tes tü le te ket hoz hat
lét re.

(2) Az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott tes tü let tag ja it,
va la mint az an nak ülé sé re ál lan dó jel leg gel meg hí vott sze -
mé lyek kö rét a tes tü le tet lét re ho zó kor mány ha tá ro zat je lö -
li ki.

A kormánybiztos

26.  § (1) A Kor mány – ha tá ro za tá val – egy mi nisz té ri -
um, il let ve kor mány hi va tal fel adat kö ré be sem tar to zó
vagy ki emelt fon tos sá gú fel adat el lá tá sá ra kor mány biz tost
ne vez het ki.

(2) Kor mány biz tos sá
a) mi nisz ter, ál lam tit kár vagy szak ál lam tit kár ki zá ró -

lag ere de ti fel adat kör ével össze füg gõ,
b) az a) pont ha tá lya alá nem tar to zó sze mély a Kor -

mány vagy a mi nisz ter el nök fel adat kö ré be tar to zó
fel adat el lá tá sá ra ne vez he tõ ki.

(3) A (2) be kez dés b) pont ja alap ján ki ne ve zett kor -
mány biz to sok szá ma egy ide jû leg a há rom fõt nem ha lad -
hat ja meg.

(4) A mi nisz ter el nök ren de let ki adá sá val a Kor mány
irá nyí tá sa alá tar to zó szer vek ve ze tõi, a szer vek szer ve ze ti
egy sé gei ve ze tõ i nek te vé keny sé ge, va la mint egyes szak ál -
lam tit ká rok te vé keny sé ge te kin te té ben a kor mány biz tost
irá nyí tá si jog kör rel ru ház hat ja fel.

(5) A kor mány biz tos te vé keny sé gét a mi nisz ter el nök
irá nyít ja.

(6) A kor mány biz tos meg bí za tá sa meg ha tá ro zott idõ re,
de leg fel jebb két évre szól. A kor mány biz tos e meg bí za tá -
sa az ál lam tit ká ri vagy a szak ál lam tit ká ri meg bí za tá sá nak
meg szû né sé vel meg szû nik.

(7) A (2) be kez dés a) pont ja alap ján ki ne ve zett kor -
mány biz tost e te vé keny sé gé re te kin tet tel kü lön dí ja zás
nem il le ti meg.

(8) A kor mány biz tost te vé keny sé gé nek el lá tá sá ban a
Mi nisz ter el nö ki Hi va tal ban mû kö dõ tit kár ság se gít he ti,
amely re meg fe le lõ en al kal maz ni kell a szak ál lam tit kár tit -
kár sá gá nak sza bá lya it.

27.  § (1) E tör vény ben nem sze rep lõ meg bí za tás kor -
mány za ti fel ada tok tel je sí té sé re nem ad ha tó.

(2) Az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott ti la lom nem aka -
dá lya an nak, hogy a mi nisz ter el nök dip lo má ci ai, sze mé -
lyes ta nács adói fel ada tok vagy egyéb ese ti jel le gû fel adat
el lá tá sá ra meg bí zást ad jon.

III. Fejezet

A MINISZTEREK ÉS A MINISZTÉRIUMOK

A miniszter és a minisztérium feladatköre

28.  § (1) A mi nisz té ri um a mi nisz ter mun ka szer ve ként a
Kor mány irá nyí tá sa alatt álló kü lö nös ha tás kö rû ál lam -
igaz ga tá si szerv.

(2) A mi nisz ter a Kor mány ál ta lá nos po li ti ká já nak ke re -
tei kö zött ve ze ti a mi nisz té ri u mot; e fel adat kör ében irá -
nyít ja az ál lam tit kár te vé keny sé gét, va la mint dönt a ha tás -
kö ré be utalt ügyek ben.

(3) A mi nisz ter rész le tes fel adat- és ha tás kö rét a Kor -
mány ere de ti jog al ko tó ha tás kö ré ben ki bo csá tott ren de le -
té ben ál la pít ja meg.

29.  § (1) A tár ca nél kü li mi nisz ter az egy mi nisz ter fel -
adat kö ré be sem tar to zó fel adat el lá tá sá ra ne vez he tõ ki.

(2) A tár ca nél kü li mi nisz tert te vé keny sé gé nek el lá tá sá -
ban a Mi nisz ter el nö ki Hi va tal ban mû kö dõ tit kár ság se gí ti,
amely re meg fe le lõ en al kal maz ni kell az ál lam tit kár tit kár -
sá gá nak sza bá lya it.

(3) A tár ca nél kü li mi nisz te rek szá ma nem ha lad hat ja
meg a mi nisz té ri u mot ve ze tõ mi nisz te rek szá ma egy ötö dé -
nek egész ré szét.

(4) A tár ca nél kü li mi nisz ter rész le tes fel adat- és ha tás -
kö rét a Kor mány ere de ti jog al ko tó ha tás kö ré ben ki bo csá -
tott ren de le té ben ál la pít ja meg.

A Miniszterelnöki Hivatal feladatköre

30.  § (1) A Mi nisz ter el nö ki Hi va tal a mi nisz ter el nök
mun ka szer ve. A Mi nisz ter el nö ki Hi va tal ra – ha tör vény
 eltérõen nem ren del ke zik – a mi nisz té ri um ra vo nat ko zó
sza bá lyo kat meg fe le lõ en kell al kal maz ni.

(2) A Mi nisz ter el nö ki Hi va tal te vé keny sé gét a mi nisz -
ter el nök irá nyít ja.

(3) A Mi nisz ter el nö ki Hi va talt a Mi nisz ter el nö ki Hi va -
talt ve ze tõ mi nisz ter ve ze ti.

(4) A Mi nisz ter el nö ki Hi va tal szer ve ze ti és mû kö dé si
sza bály za tát a mi nisz ter el nök adja ki.

(5) A Mi nisz ter el nö ki Hi va tal köz re mû kö dik a Kor -
mány tár sa dal mi-gaz da sá gi stra té gi á já nak ki ala kí tá sá ban;
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a Kor mány és a mi nisz ter el nök dön té se i nek, va la mint a
kor mány prog ram cél ki tû zé se i nek meg fe le lõ en gon dos ko -
dik a kor mány za ti te vé keny ség stra té gi ai irá nyí tá sá ról és
össz hang já nak biz to sí tá sá ról, a dön tés-elõ ké szí tés ben az
össz kor mány za ti ér de kek ér vé nye sí té sé rõl. A Hi va tal el -
lát ja a Kor mány tes tü le ti mû kö dé sé vel kap cso la tos fel ada -
to kat.

A miniszter helyettesítése

31.  § (1) A mi nisz tert aka dá lyoz ta tá sa ese tén – a
(2)–(3) be kez dés ben meg ha tá ro zott ki vé te lek kel – az
 államtitkár he lyet te sí ti.

(2) A mi nisz tert a köz tár sa sá gi el nök in téz ke dé sé nek
kez de mé nye zé sé ben és in téz ke dé sé nek el len jegy zé sé ben,
va la mint az ál lam tit kár aka dá lyoz ta tá sa ese tén az Or szág -
gyû lés ülé sén és az Eu ró pai Unió kor mány za ti rész vé tel lel
mû kö dõ in téz mé nye i ben a mi nisz ter el nök ál tal ren de let -
ben ki je lölt má sik mi nisz ter he lyet te sí ti.

(3) Az ál lam tit kár aka dá lyoz ta tá sa ese tén a mi nisz tert az 
Or szág gyû lés bi zott sá ga ülé sén az ál ta la ve ze tett mi nisz té -
ri um ál lo má nyá ba tar to zó, ál lás fog la lás ra jo go sult, ve ze tõi 
meg bí za tás sal ren del ke zõ sze mély he lyet te sí ti.

(4) A tár ca nél kü li mi nisz tert a mi nisz ter el nök ál tal ren -
de let ben ki je lölt má sik mi nisz ter, az Or szág gyû lés bi zott -
sá ga ülé sén a tit kár sá ga ál lo má nyá ba tar to zó, ál lás fog la -
lás ra jo go sult, ve ze tõi meg bí za tás sal ren del ke zõ sze mély
he lyet te sí ti.

(5) A Mi nisz ter el nö ki Hi va talt ve ze tõ mi nisz tert az ál ta -
la ren de let ben ki je lölt ál lam tit kár, az Or szág gyû lés bi zott -
sá ga ülé sén a Mi nisz ter el nö ki Hi va tal ál lo má nyá ba tar to -
zó, ál lás fog la lás ra jo go sult, ve ze tõi meg bí za tás sal ren del -
ke zõ sze mély he lyet te sí ti.

A miniszteri biztos

32.  § (1) A mi nisz ter nor ma tív uta sí tás sal ki emelt fon -
tos sá gú fel adat el lá tá sá ra mi nisz te ri biz tost ne vez het ki.

(2) Mi nisz te ri biz tos sá

a) ál lam tit kár vagy szak ál lam tit kár az ere de ti fel adat -
kör ével össze füg gõ,

b) a mi nisz té ri um ál lo má nyá ba tar to zó po li ti kai fõ ta -
nács adó a mi nisz ter fel adat kö ré be tar to zó

fel adat el lá tá sá ra ne vez he tõ ki.

(3) A mi nisz te ri biz tos te vé keny sé gét a mi nisz ter irá -
nyít ja.

(4) A mi nisz te ri biz tos meg bí za tá sa meg ha tá ro zott idõ -
re, de leg fel jebb hat hó nap ra szól. A mi nisz te ri biz tos
e meg bí za tá sa ál lam tit ká ri, szak ál lam tit ká ri vagy po li ti kai
fõ ta nács adói meg bí za tá sá nak meg szû né sé vel meg szû nik.

(5) A mi nisz te ri biz to sok szá ma a mi nisz té ri um ban egy -
ide jû leg a két fõt nem ha lad hat ja meg.

(6) A mi nisz te ri biz tost e te vé keny sé gé re te kin tet tel
 külön dí ja zás nem il le ti meg.

(7) A Mi nisz ter el nö ki Hi va tal ban mi nisz te ri biz tos nem
mû köd het.

(8) A mi nisz te ri biz tost te vé keny sé gé nek el lá tá sá ban a
mi nisz te ri ka bi net ben mû kö dõ tit kár ság se gít he ti, amely re
meg fe le lõ en al kal maz ni kell a szak ál lam tit kár tit kár sá gá -
nak sza bá lya it.

A miniszter javadalmazása

33.  § (1) A mi nisz ter alap il let mé nye a köz tiszt vi se lõi
 illetményalap 15,6-szo ro sa.

(2) A mi nisz ter il let mény ki egé szí tés re jo go sult, amely -
nek össze ge az alap il let mény 50%-a.

(3) A mi nisz ter ve ze tõi il let mény pót lé ka az alap il let -
mény 65%-a.

A miniszter megbízatásának keletkezése

34.  § (1) Mi nisz ter ré ki ne vez he tõ min den bün tet len elõ -
éle tû, az or szág gyû lé si kép vi se lõk vá lasz tá sán vá lasz tó -
jog gal ren del ke zõ sze mély.

(2) A mi nisz te ri tiszt ség re ja va solt sze mélyt az Or szág -
gyû lés nek a mi nisz ter fel adat kö re sze rin ti bi zott sá ga a
 kinevezését meg elõ zõ en meg hall gat ja.

35.  § (1) A mi nisz ter a ki ne ve zé sé ben meg je lölt idõ -
pont ban, en nek hi á nyá ban a ki ne ve zé sé vel hi va tal ba lép.

(2) A ki ne ve zett mi nisz ter az Or szág gyû lés elõtt es küt
tesz.

(3) A mi nisz ter te kin te té ben tör vény el té rõ ren del ke zé se 
hi á nyá ban a mun kál ta tói jo go kat a mi nisz ter el nök gya ko -
rol ja.

A miniszter megbízatásának megszûnése

36.  § (1) A mi nisz ter a mi nisz ter el nök út ján a köz tár sa -
sá gi el nök höz in té zett írás be li nyi lat ko za tá val bár mi kor
 lemondhat meg bí za tá sá ról.

(2) Le mon dás ese tén a mi nisz ter meg bí za tá sa meg szû -
né sé nek idõ pont ját a mi nisz ter el nök ja vas la tá ra a köz tár -
sa sá gi el nök ha tá roz za meg, az azon ban nem le het ké sõb bi
a le mon dás nak a mi nisz ter el nök höz tör té nõ el jut ta tá sát
kö ve tõ har min ca dik nap nál.

(3) A le mon dás ér vé nyes sé gé hez el fo ga dó nyi lat ko zat
nem szük sé ges.
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37.  § (1) A mi nisz ter el nök bár mi kor ja vas la tot te het a
köz tár sa sá gi el nök nek a mi nisz ter fel men té sé re.

(2) Fel men tés ese tén a mi nisz ter meg bí za tá sa meg szû -
né sé nek idõ pont ját a mi nisz ter el nök ja vas la tá ra a köz tár -
sa sá gi el nök ha tá roz za meg.

38.  § Ha a mi nisz ter az össze fér he tet len sé gét a ki ne ve -
zé sé tõl szá mí tott har minc na pon be lül nem szün te ti meg,
vagy a tiszt sé ge gya kor lá sa so rán vele szem ben össze fér -
he tet len sé gi ok me rül fel, a köz tár sa sá gi el nök a mi nisz ter -
el nök ja vas la tá ra az in dít vány kéz hez vé te lé tõl szá mí tott
har minc na pon be lül dönt az össze fér he tet len ség kér dé sé -
ben.

39.  § Ha a mi nisz ter meg bí za tá sa az Al kot mány 33/B.  §
d)–e) pont ja alap ján szû nik meg, en nek té nyét a mi nisz ter -
el nök elõ ter jesz té sé re a köz tár sa sá gi el nök ál la pít ja meg.

40.  § (1) Ha a mi nisz ter meg bí za tá sa a Kor mány meg bí -
za tá sá nak meg szû né sé vel szûnt meg, az új on nan vá lasz tott 
mi nisz ter el nök ha la dék ta la nul ja vas la tot tesz az új mi nisz -
ter sze mé lyé re, vagy fel ada tá nak el lá tá sá val ide ig le ne sen
az új Kor mány más tag ját bíz za meg.

(2) Ha a mi nisz ter meg bí za tá sa nem a Kor mány meg bí -
za tá sá nak meg szû né sé vel szû nik meg, a mi nisz ter el nök
ha la dék ta la nul ja vas la tot tesz az új mi nisz ter sze mé lyé re,
vagy fel ada tá nak el lá tá sá val ide ig le ne sen a Kor mány más
tag ját bíz za meg.

(3) A Kor mány nak a mi nisz te ri fel adat el lá tá sá val meg -
bí zott tag ja a mi nisz ter ha tás kö rét kor lá to zá sok nél kül
gya ko rol ja.

Az ügyvezetõ miniszter

41.  § A mi nisz ter a Kor mány meg bí za tá sá nak meg szû -
né sé tõl az új mi nisz ter ki ne ve zé sé ig vagy az új Kor mány
más tag já nak a mi nisz te ri fel ada tok ide ig le nes el lá tá sá val
való meg bí zá sá ig ügy ve ze tõ mi nisz ter ként gya ko rol ja
 hatáskörét, ren de le tet azon ban csak ha laszt ha tat lan eset -
ben al kot hat.

42.  § (1) Az ügy ve ze tõ mi nisz ter e meg bí za tá sa meg szû -
nik:

a) az ügy ve ze tõ mi nisz ter le mon dá sá val,
b) az ügy ve ze tõ mi nisz ter ha lá lá val,
c) az ügy ve ze tõ mi nisz ter vá lasz tó jo gá nak el vesz té sé vel,
d) az ügy ve ze tõ mi nisz ter össze fér he tet len sé gé nek

meg ál la pí tá sá val.

(2) Az ügy ve ze tõ mi nisz ter össze fér he tet len sé gé nek
meg ál la pí tá sá ra a 38.  § ren del ke zé se it kell al kal maz ni.

(3) Ha az ügy ve ze tõ mi nisz ter e meg bí za tá sa meg szû -
nik, ha tás kö rét a Kor mány nak a mi nisz ter el nök vagy az
Al kot mány 39/B.  §-ában meg ha tá ro zott ügy ve ze tõ kor -

mány nak az ügy ve ze tõ mi nisz ter el nök ál tal ki je lölt tag ja
gya ko rol ja.

Az államtitkár feladatköre

43.  § (1) Az ál lam tit kár – tör vény ben meg ha tá ro zott
 kivételekkel – a mi nisz ter tel jes jog kö rû he lyet te se.

(2) Egy mi nisz té ri um ban egy ál lam tit kár mû köd het.

44.  § (1) Az ál lam tit kár te vé keny sé gét a mi nisz ter irá -
nyít ja.

(2) Az ál lam tit kár te kin te té ben tör vény el té rõ ren del ke -
zé se hi á nyá ban a mun kál ta tói jo go kat a mi nisz ter gya ko -
rol ja.

Az államtitkár javadalmazása

45.  § (1) Az ál lam tit kár alap il let mé nye a köz tiszt vi se lõi
il let mény alap 12-sze re se.

(2) Az ál lam tit kár il let mény ki egé szí tés re jo go sult,
amely nek össze ge az alap il let mény 50%-a.

(3) Az ál lam tit kár ve ze tõi il let mény pót lé ka az alap il let -
mény 65%-a.

(4) Az ál lam tit kár alap il let mé nyét a mi nisz ter el nök át
nem ru ház ha tó ha tás kö ré ben leg fel jebb 30%-kal meg -
emel he ti.

Az államtitkár megbízatásának keletkezése

46.  § (1) Ál lam tit kár rá min den bün tet len elõ éle tû, az
 országgyûlési kép vi se lõk vá lasz tá sán vá lasz tó jog gal ren -
del ke zõ sze mély ki ne vez he tõ.

(2) Az ál lam tit kárt a mi nisz ter el nök nek a mi nisz ter
 véleménye ki ké ré sét kö ve tõ en tett ja vas la tá ra a köz tár sa -
sá gi el nök ne ve zi ki.

(3) Az ál lam tit kár a ki ne ve zé sé ben meg je lölt idõ pont -
ban, en nek hi á nyá ban a ki ne ve zé sé vel hi va tal ba lép.

(4) A ki ne ve zett ál lam tit kár a köz tár sa sá gi el nök elõtt az 
Or szág gyû lés elõtt es küt tevõ, ve ze tõ köz jo gi tiszt sé get
be töl tõ sze mé lyek es kü jé nek meg fe le lõ szö veg gel es küt
vagy fo ga dal mat tesz.

Az államtitkár megbízatásának megszûnése

47.  § Az ál lam tit kár meg bí za tá sa meg szû nik:
a) a Kor mány meg bí za tá sá nak meg szû né sé vel,
b) le mon dá sá val,
c) fel men té sé vel,
d) ha lá lá val,
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e) vá lasz tó jo gá nak el vesz té sé vel,
f) össze fér he tet len sé gé nek meg ál la pí tá sá val.

48.  § (1) Az ál lam tit kár a mi nisz ter el nök út ján a köz tár -
sa sá gi el nök höz in té zett írás be li nyi lat ko za tá val bár mi kor
le mond hat meg bí za tá sá ról. A nyi lat ko za tot az ál lam tit kár
a mi nisz ter hez jut tat ja el, aki azt ha la dék ta la nul to váb bít ja
a mi nisz ter el nök nek.

(2) Le mon dás ese tén az ál lam tit kár meg bí za tá sa meg -
szû né sé nek idõ pont ját a mi nisz ter el nök ja vas la tá ra a köz -
tár sa sá gi el nök ha tá roz za meg, az azon ban nem le het ké -
sõb bi a le mon dás nak a mi nisz ter el nök höz tör té nõ el jut ta -
tá sát kö ve tõ har min ca dik nap nál.

(3) A le mon dás ér vé nyes sé gé hez el fo ga dó nyi lat ko zat
nem szük sé ges.

49.  § (1) A mi nisz ter el nök a mi nisz ter vé le mé nye ki ké -
ré sét kö ve tõ en bár mi kor ja vas la tot te het a köz tár sa sá gi el -
nök nek az ál lam tit kár fel men té sé re.

(2) Fel men tés ese tén az ál lam tit kár meg bí za tá sa meg -
szû né sé nek idõ pont ját a mi nisz ter el nök ja vas la tá ra a köz -
tár sa sá gi el nök ha tá roz za meg.

50.  § Ha az ál lam tit kár az össze fér he tet len sé gét a ki ne -
ve zé sé tõl szá mí tott har minc na pon be lül nem szün te ti
meg, vagy a tiszt sé ge gya kor lá sa so rán vele szem ben
össze fér he tet len sé gi ok me rül fel, a köz tár sa sá gi el nök a
mi nisz ter el nök ja vas la tá ra az in dít vány kéz hez vé te lé tõl
szá mí tott har minc na pon be lül dönt az össze fér he tet len ség
kér dé sé ben.

51.  § Ha az ál lam tit kár meg bí za tá sa a 47.  § d)–e) pont ja
alap ján szû nik meg, en nek té nyét a mi nisz ter el nök elõ ter -
jesz té sé re a köz tár sa sá gi el nök ál la pít ja meg.

52.  § Ha az ál lam tit kár meg bí za tá sa a Kor mány meg bí -
za tá sá nak meg szû né sé vel szûnt meg, az új Kor mány meg -
ala ku lá sá ig vagy a 47.  § b)–f) pont ja i ban meg ha tá ro zott
fel té tel be kö vet kez té ig gya ko rol ja ha tás kö rét.

A Miniszterelnöki Hivatalban mûködõ államtitkár

53.  § (1) A 43–52.  §-ok ren del ke zé se it a Mi nisz ter el nö -
ki Hi va tal ban mû kö dõ ál lam tit kár ra az e §-ban meg ha tá ro -
zott el té ré sek kel kell al kal maz ni.

(2) A Mi nisz ter el nö ki Hi va tal ban leg fel jebb négy ál -
lam tit kár mû köd het.

(3) A Mi nisz ter el nö ki Hi va tal ban mû kö dõ ál lam tit kár
köz re mû kö dik az össz kor mány za ti ér de kek ér vé nye sí té sé -
ben, va la mint el lát ja a Mi nisz ter el nö ki Hi va talt ve ze tõ
 miniszter fel adat- és ha tás kö ré rõl  szóló ren de let ben meg -
ha tá ro zott fel ada to kat.

A szakállamtitkár feladatköre

54.  § (1) A szak ál lam tit kár a Kor mány ál ta lá nos po li ti -
ká já nak ke re te in be lül a jog sza bá lyok nak és a szak mai kö -
ve tel mé nyek nek meg fe le lõ en irá nyít ja a mi nisz ter fel adat-
és ha tás kö ré nek a mi nisz té ri um szer ve ze ti és mû kö dé si
sza bály za tá ban meg ha tá ro zott ré sze te kin te té ben a szak -
mai mun kát, va la mint dönt a ha tás kö ré be utalt ügyek ben.

(2) A szak ál lam tit kár te vé keny sé gét a mi nisz ter irá nyít -
ja. A szer ve ze ti és mû kö dé si sza bály zat ren del kez het úgy,
hogy a szak ál lam tit kár te vé keny sé gét az ál lam tit kár irá -
nyít ja.

(3) A szak ál lam tit kár te kin te té ben tör vény el té rõ ren -
del ke zé se hi á nyá ban a mun kál ta tói jo go kat a te vé keny sé -
gét irá nyí tó ál la mi ve ze tõ gya ko rol ja.

(4) Szak ál lam tit ká ri meg bí za tás ki zá ró lag gaz dál ko dá -
si, üze mel te té si vagy hu mán po li ti kai fel ada tok el lá tá sá ra
nem ad ha tó.

55.  § (1) Egy mi nisz té ri um ban leg fel jebb öt szak ál lam -
tit kár mû köd het.

(2) A szak ál lam tit kárt az ál ta la ki je lölt, az irá nyí tá sa alá
tar to zó fõ osz tály ve ze tõ he lyet te sí ti.

A szakállamtitkár javadalmazása

56.  § (1) A szak ál lam tit kár alap il let mé nye a köz tiszt vi -
se lõi il let mény alap 9-sze re se.

(2) A szak ál lam tit kár il let mény ki egé szí tés re jo go sult,
amely nek össze ge az alap il let mény 50%-a.

(3) A szak ál lam tit kár ve ze tõi il let mény pót lé ka az alap -
il let mény 65%-a.

(4) A szak ál lam tit kár alap il let mé nyét a mi nisz ter – a mi -
nisz ter el nök jó vá ha gyá sát kö ve tõ en – át nem ru ház ha tó
ha tás kö ré ben leg fel jebb 30%-kal meg emel he ti.

A szakállamtitkár megbízatásának keletkezése

57.  § (1) Szak ál lam tit kár rá min den bün tet len elõ éle tû,
az or szág gyû lé si kép vi se lõk vá lasz tá sán vá lasz tó jog gal
ren del ke zõ sze mély ki ne vez he tõ, aki jogi, köz gaz da sá gi
vagy szak irá nyú egye te mi vég zett ség gel ren del ke zik.

(2) A szak ál lam tit kárt a mi nisz ter ja vas la tá ra a mi nisz -
ter el nök ne ve zi ki.

(3) A szak ál lam tit kár a ki ne ve zé sé ben meg je lölt idõ -
pont ban, en nek hi á nyá ban a ki ne ve zé sé vel hi va tal ba lép.

(4) A ki ne ve zett szak ál lam tit kár a mi nisz ter el nök elõtt
az Or szág gyû lés elõtt es küt tevõ, ve ze tõ köz jo gi tiszt sé get
be töl tõ sze mé lyek es kü jé nek meg fe le lõ szö veg gel es küt
vagy fo ga dal mat tesz.
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A szakállamtitkár megbízatásának megszûnése

58.  § A szak ál lam tit kár meg bí za tá sa meg szû nik:
a) a Kor mány meg bí za tá sá nak meg szû né sé vel,
b) le mon dá sá val,
c) fel men té sé vel,
d) ha lá lá val,
e) vá lasz tó jo gá nak el vesz té sé vel,
f) össze fér he tet len sé gé nek meg ál la pí tá sá val.

59.  § (1) A szak ál lam tit kár a mi nisz ter út ján a mi nisz ter -
el nök höz in té zett írás be li nyi lat ko za tá val bár mi kor le -
mond hat meg bí za tá sá ról.

(2) Le mon dás ese tén a szak ál lam tit kár meg bí za tá sa
meg szû né sé nek idõ pont ját a mi nisz ter ja vas la tá ra a
 miniszterelnök ha tá roz za meg, az azon ban nem le het
 késõbbi a le mon dás nak a mi nisz ter hez tör té nõ el jut ta tá sát
kö ve tõ hat va na dik nap nál.

(3) A le mon dás ér vé nyes sé gé hez el fo ga dó nyi lat ko zat
nem szük sé ges.

60.  § (1) A mi nisz ter bár mi kor ja vas la tot te het a mi nisz -
ter el nök nek a szak ál lam tit kár fel men té sé re.

(2) Fel men tés ese tén a szak ál lam tit kár meg bí za tá sa
meg szû né sé nek idõ pont ját a mi nisz ter ja vas la tá ra a
 miniszterelnök ha tá roz za meg.

61.  § Ha a szak ál lam tit kár az össze fér he tet len sé gét a
 kinevezésétõl szá mí tott har minc na pon be lül nem szün te ti
meg, vagy a tiszt sé ge gya kor lá sa so rán vele szem ben
össze fér he tet len sé gi ok me rül fel, a mi nisz ter el nök a
 miniszter ja vas la tá ra az in dít vány kéz hez vé te lé tõl szá mí -
tott har minc na pon be lül dönt az össze fér he tet len ség kér -
dé sé ben.

62.  § Ha a szak ál lam tit kár meg bí za tá sa az 58.  §
d)–e) pont ja alap ján szû nik meg, en nek té nyét a mi nisz ter
elõ ter jesz té sé re a mi nisz ter el nök ál la pít ja meg.

63.  § Ha a szak ál lam tit kár meg bí za tá sa a Kor mány meg -
bí za tá sá nak meg szû né sé vel szûnt meg, az 58.  § b)–f) pont -
ja i ban meg ha tá ro zott fel té tel be kö vet kez té ig, il let ve az új
szak ál lam tit kár ki ne ve zé sé ig gya ko rol ja ha tás kö rét.

A Miniszterelnöki Hivatalban mûködõ szakállamtitkár

64.  § (1) Az 54–63.  §-ok ren del ke zé se it a Mi nisz ter el -
nö ki Hi va tal ban mû kö dõ szak ál lam tit kár ra az e §-ban
meg ha tá ro zott el té ré sek kel kell al kal maz ni.

(2) A Mi nisz ter el nö ki Hi va tal ban mû kö dõ szak ál lam tit -
kár a Mi nisz ter el nö ki Hi va talt ve ze tõ mi nisz ter fel adat- és
ha tás kö ré rõl  szóló ren de let ben meg ha tá ro zot tak sze rint
köz re mû kö dik az össz kor mány za ti fel ada tok el lá tá sá ban.

(3) Az 54.  § (4) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott ti la lom a
Mi nisz ter el nö ki Hi va tal ban mû kö dõ szak ál lam tit kár ra
nem irány adó.

A minisztérium szervezete

65.  § (1) A mi nisz té ri um szer ve ze tét e tör vény ke re tei
kö zött a mi nisz té ri um szer ve ze ti és mû kö dé si sza bály za ta
ha tá roz za meg.

(2) A szer ve ze ti és mû kö dé si sza bály za tot, il let ve an nak 
mó do sí tá sát a mi nisz ter – a mi nisz ter el nök jó vá ha gyá sát
kö ve tõ en – nor ma tív uta sí tás ban adja ki. Az uta sí tás ér vé -
nyes sé gé nek fel té te le, hogy azt a Ma gyar Köz löny ben az
uta sí tás ha tály ba lé pé sét meg elõ zõ en köz zé te gyék.

(3) A szer ve ze ti és mû kö dé si sza bály za tot a mi nisz té ri -
um hon lap ján a mó do sí tá sok kal egy sé ges szer ke zet ben
köz zé kell ten ni.

(4) A mi nisz té ri um lét szám ke re tét – az egyes ál la mi
 vezetõk és a ka bi net fõ nök irá nyí tá sa alá tar to zó szer ve ze ti
egy sé gek együt tes lét szá ma sze rin ti bon tás ban – a szer ve -
ze ti és mû kö dé si sza bály zat ha tá roz za meg.

66.  § (1) A mi nisz té ri um a mi nisz te ri ka bi net re, fõ osz tá -
lyok ra és tit kár sá gok ra, a fõ osz tály osz tá lyok ra ta go zó dik.

(2) Ve ze tõi meg bí za tás csak a ha tá lyos szer ve ze ti és
mû kö dé si sza bály zat ban meg ha tá ro zott szer ve ze ti egy ség
te kin te té ben, e tör vény ren del ke zé sei sze rint ad ha tó.

67.  § (1) A mi nisz ter – nor ma tív uta sí tá sá val – több
szak ál lam tit kár vagy fõ osz tály fel adat kö rét érin tõ, ese ti
fel adat el vég zé sé re a fel adat kö rük ben érin tett szak ál lam -
tit ká rok ból és fõ osz tály ve ze tõk bõl álló mun ka cso por tot
hoz hat lét re.

(2) Az uta sí tás ban meg kell ha tá roz ni a mun ka cso port
fel ada tát, ve ze tõ jét, tag ja it és mû kö dé sé nek ide jét.

(3) A mun ka cso port tag ja it a he lyet te sí té sük re egyéb -
ként jo go sult sze mély he lyet te sít he ti.

68.  § (1) A mi nisz te ri ka bi ne tet a ka bi net fõ nök köz vet -
le nül ve ze ti, aki nek te vé keny sé gét a mi nisz ter irá nyít ja.

(2) A ka bi net fõ nök gya ko rol ja a mun kál ta tói jo go kat
a mi nisz te ri ka bi net ál lo má nyá ba tar to zó köz tiszt vi se lõk
fe lett.

(3) A ka bi net fõ nö köt a mi nisz te ri ka bi net ál ta la ki je lölt
köz tiszt vi se lõ je he lyet te sí ti.

(4) A mun kál ta tói jo go kat a ka bi net fõ nök fe lett a
 miniszter, a ka bi net ál lo má nyá ba tar to zó köz tiszt vi se lõk
fe lett a ka bi net fõ nök gya ko rol ja. A ve ze tõi meg bí zás adá -
sa és vissza vo ná sa a mi nisz ter ha tás kö ré be tar to zik.

69.  § (1) A fõ osz tályt fõ osz tály ve ze tõ ve ze ti, aki nek a
te vé keny sé gét a szer ve ze ti és mû kö dé si sza bály zat ban
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meg ha tá ro zott szak ál lam tit kár irá nyít ja. A szer ve ze ti és
mû kö dé si sza bály zat ren del kez het úgy, hogy a fõ osz tály -
ve ze tõ te vé keny sé gét a mi nisz ter, az ál lam tit kár vagy a ka -
bi net fõ nök irá nyít ja.

(2) A fõ osz tály ve ze tõ, va la mint az ál ta la ve ze tett fõ osz -
tály ál lo má nyá ba tar to zó köz tiszt vi se lõk fe lett a mun kál ta -
tói jo go kat a fõ osz tály ve ze tõ te vé keny sé gét irá nyí tó ál la -
mi ve ze tõ vagy – ha a fõ osz tály ve ze tõ te vé keny sé gét a
 miniszter vagy a ka bi net fõ nök irá nyít ja – a ka bi net fõ nök
gya ko rol ja. A ve ze tõi meg bí zás adá sa és vissza vo ná sa a
mi nisz ter ha tás kö ré be tar to zik.

(3) Az osz tá lyo kat fõ osz tály ve ze tõ-he lyet tes vagy osz -
tály ve ze tõ ve ze ti, aki nek a te vé keny sé gét a fõ osz tály ve ze -
tõ irá nyít ja.

(4) A fõ osz tá lyon – ha a szer ve ze ti és mû kö dé si sza bály -
zat ezt le he tõ vé te szi – a fõ osz tály ve ze tõ ál ta lá nos he lyet -
te sí té sé re egy, osz tályt nem ve ze tõ fõ osz tály ve ze tõ- he -
lyet tes mû köd het.

70.  § (1) Az ál la mi ve ze tõ te vé keny sé gé nek el lá tá sát
– ha a szer ve ze ti és mû kö dé si sza bály zat így ren del ke zik –
tit kár ság se gí ti.

(2) A mi nisz ter el nök tit kár sá gát fõ osz tály ve ze tõ ve ze ti,
aki nek te vé keny sé gét a mi nisz ter el nök irá nyít ja.

(3) A mi nisz ter tit kár sá gát fõ osz tály ve ze tõ-he lyet tes,
osz tály ve ze tõ vagy po li ti kai fõ ta nács adó ve ze ti, aki nek
a te vé keny sé gét a ka bi net fõ nök irá nyít ja.

(4) Az ál lam tit kár tit kár sá gát fõ osz tály ve ze tõ-he lyet tes
vagy osz tály ve ze tõ ve ze ti, aki nek a te vé keny sé gét az ál -
lam tit kár irá nyít ja.

(5) A szak ál lam tit kár tit kár sá gát köz vet le nül a szak ál -
lam tit kár vagy olyan osz tály ve ze tõi meg bí za tás sal ren del -
ke zõ sze mély ve ze ti, aki nek te vé keny sé gét a szak ál lam tit -
kár irá nyít ja.

(6) A tit kár ság ál lo má nyá ba tar to zó köz tiszt vi se lõk fe -
lett a mun kál ta tói jo go kat a tit kár ság ve ze tõ jé nek te vé -
keny sé gét irá nyí tó vagy a tit kár sá got köz vet le nül ve ze tõ
ál la mi ve ze tõ, il let ve ka bi net fõ nök gya ko rol ja. A ve ze tõi
meg bí zás adá sa és vissza vo ná sa a mi nisz ter el nök tit kár sá -
gá nak ve ze tõ je ese té ben a mi nisz ter el nök, egyéb ese tek -
ben a mi nisz ter ha tás kö ré be tar to zik.

IV. Fejezet

A KORMÁNYHIVATALOK
ÉS A KÖZPONTI HIVATALOK

A kormányhivatalok

71.  § (1) A kor mány hi va tal tör vény ál tal lét re ho zott,
a Kor mány irá nyí tá sa alatt mû kö dõ köz pon ti ál lam igaz ga -
tá si szerv.

(2) A kor mány hi va tal fel ügye le tét a mi nisz ter el nök ál tal 
ki je lölt mi nisz ter lát ja el, aki e ha tás kö ré ben – ha tör vény
el té rõ en nem ren del ke zik – kü lö nö sen

a) ja vas la tot tesz a kor mány hi va tal ve ze tõ jé nek és
 helyettesének ki ne ve zé sé re,

b) tör vény vagy kor mány ren de let fel ha tal ma zá sa alap -
ján jog sza bályt al kot a kor mány hi va tal fel adat kö ré be tar -
to zó kér dé sek ben, il let ve elõ ter jesz tést tesz tör vény vagy
kor mány ren de let al ko tá sá ra,

c) kép vi se li a kor mány hi va talt a Kor mány és az
 Országgyûlés elõtt.

(3) A kor mány hi va tal tör vény ben meg ha tá ro zott fel -
adat kör ében nem uta sít ha tó.

(4) A kor mány hi va tal – ha tör vény el té rõ en nem ren del -
ke zik – fe je ze ti jo go sít vá nyok kal fel ha tal ma zott költ ség -
ve té si szerv, amely nek költ ség ve té se a fel ügye le tét el lá tó
mi nisz ter ál tal ve ze tett mi nisz té ri um költ ség ve té si fe je ze -
tén be lül ön ál ló cí met ké pez.

72.  § (1) A kor mány hi va tal szer ve ze tét a kor mány hi va -
tal szer ve ze ti és mû kö dé si sza bály za ta ha tá roz za meg,
ame lyet a mi nisz ter el nök jó vá ha gyá sát kö ve tõ en a kor -
mány hi va talt fel ügye lõ mi nisz ter nor ma tív uta sí tás ban
ad ki. Az uta sí tás ér vé nyes sé gé nek fel té te le, hogy azt a
Ma gyar Köz löny ben az uta sí tás ha tály ba lé pé sét meg elõ -
zõ en köz zé te gyék.

(2) A szer ve ze ti és mû kö dé si sza bály za tot a kor mány hi -
va tal hon lap ján a mó do sí tá sok kal egy sé ges szer ke zet ben
köz zé kell ten ni.

(3) A kor mány hi va tal lét szám ke re tét a szer ve ze ti és mû -
kö dé si sza bály zat ha tá roz za meg.

(4) A kor mány hi va tal te rü le ti szer vek kel ak kor ren del -
ke zik, ha erre a kor mány hi va talt lét re ho zó tör vény ki fe je -
zet ten le he tõ sé get ad.

(5) A kor mány hi va tal ve ze tõ je – ha tör vény el té rõ en
nem ren del ke zik – ál lam tit ká ri il let mény re és jut ta tá sok ra
jo go sult.

(6) A kor mány hi va tal ve ze tõ jé nek he lyet te se – ha tör -
vény el té rõ en nem ren del ke zik – szak ál lam tit ká ri il let -
mény re jo go sult.

(7) Ha a kor mány hi va talt tes tü let ve ze ti, és tör vény el té -
rõ en nem ren del ke zik, a tes tü let el nö ke ál lam tit ká ri il let -
mény re és jut ta tá sok ra, a tes tü let tag jai szak ál lam tit ká ri
 illetményre jo go sul tak.

(8) A kor mány hi va tal ra – ha tör vény el té rõ en nem ren -
del ke zik – e tör vény 66–70.  §-ait meg fe le lõ en al kal maz ni
kell.

A központi hivatal

73.  § (1) A köz pon ti hi va tal kor mány ren de let ál tal lét re -
ho zott, mi nisz ter irá nyí tá sa alatt mû kö dõ köz pon ti ál lam -
igaz ga tá si szerv.
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(2) A köz pon ti hi va tal – ha jog sza bály el té rõ en nem ren -
del ke zik – az õt irá nyí tó mi nisz ter ál tal ve ze tett mi nisz té ri -
um költ ség ve té si fe je ze tén be lül ön ál ló cí met ké pez.

74.  § (1) A köz pon ti hi va tal szer ve ze tét a köz pon ti hi va -
tal szer ve ze ti és mû kö dé si sza bály za ta ha tá roz za meg,
ame lyet a köz pon ti hi va talt irá nyí tó mi nisz ter nor ma tív
uta sí tás ban ad ki.

(2) A szer ve ze ti és mû kö dé si sza bály za tot a köz pon ti
 hivatal vagy az azt irá nyí tó mi nisz ter ál tal ve ze tett mi nisz -
té ri um hon lap ján a mó do sí tá sok kal egy sé ges szer ke zet ben 
köz zé kell ten ni.

(3) A köz pon ti hi va tal lét szám ke re tét az irá nyí tó mi -
nisz ter a pénz ügy mi nisz ter egyet ér té sé vel ki adott nor ma -
tív uta sí tás ban ha tá roz za meg.

(4) A köz pon ti hi va tal te rü le ti szer vek kel ak kor ren del -
ke zik, ha erre a köz pon ti hi va talt lét re ho zó kor mány ren de -
let ki fe je zet ten le he tõ sé get ad.

(5) A köz pon ti hi va tal ra – ha jog sza bály el té rõ en nem
ren del ke zik – e tör vény 66–70.  §-ait meg fe le lõ en al kal -
maz ni kell.

V. Fejezet

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

Módosuló rendelkezések

75.  § (1) A köz tiszt vi se lõk jog ál lá sá ról  szóló 1992. évi
XXIII. tör vény (a to váb bi ak ban: Ktv.) 1.  § (3) be kez dé se
he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(3) Az Al kot mány bí ró ság Hi va ta lá nak ve ze tõ je, va la -
mint az Or szág gyû lés Hi va ta lá nak ve ze tõi az ál lam tit kár -
ral, az Or szág gyû lés Hi va ta lá nak he lyet tes ve ze tõi a szak -
ál lam tit kár ral azo nos il let mény ben, il le tõ leg jut ta tás ban
ré sze sül nek.”

(2) A Ktv. 31/C.  § (2) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(2) A fõ tiszt vi se lõ alap il let mény re jo go sult, amely nek
össze ge az il let mény alap ti zen há rom szo ro sa. A köz pon ti
köz igaz ga tá si szerv nél köz szol gá la ti jog vi szony ban álló
fõ osz tály ve ze tõ fõ tiszt vi se lõ nek fõ tiszt vi se lõi il let mény -
pót lék jár, amely nek mér té ke a fõ tiszt vi se lõi alap il let mény 
25%-a. A fõ tiszt vi se lõ il let mény ki egé szí tés re, ve ze tõ
 fõtisztviselõ ve ze tõi alap il let mény re – ide gen nyelv-tu dá si
pót lék ki vé te lé vel – és egyéb il let mény pót lék ra nem jo go -
sult. Ha a fõ tiszt vi se lõ nek a fõ tiszt vi se lõi ki ne ve zé sét
meg elõ zõ en meg ál la pí tott il let mé nye ma ga sabb, mint
a meg ál la pít ha tó fõ tiszt vi se lõi il let mé nye, a ma ga sabb
 illetményére jo go sult. A fõ tiszt vi se lõ il let mé nyé rõl a mi -
nisz ter el nök a ki ne ve zés ben ren del ke zik.”

(3) A frek ven cia gaz dál ko dás ról  szóló 1993. évi
LXII. tör vény (a to váb bi ak ban: Frektv.) 5.  § (2) be kez dé se
he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(2) A Ta nács há rom tag ját a mi nisz ter el nök a mi nisz ter
ja vas la tá ra ne ve zi ki és men ti fel. A mi nisz ter el nök ál tal
ki ne ve zett ta gok vissza hí vá sá ról a mi nisz ter el nök a mi -
nisz ter ja vas la tá ra ha tá roz.”

Felhatalmazás

76.  § (1) Fel ha tal ma zást kap a Kor mány, hogy ren de let -
ben sza bá lyoz za a mi nisz ter, az ál lam tit kár, a kor mány biz -
tos, a szak ál lam tit kár, a mi nisz te ri biz tos és 27.  § (2) be -
kez dé sé ben meg ha tá ro zott sze mély jut ta tá sa it.

(2) Fel ha tal ma zást kap a Kor mány, hogy a Kor mány
vagy a Kor mány tag ja irá nyí tá sa alá tar to zó ál lam igaz ga tá -
si szer vek te kin te té ben a köz tiszt vi se lõ ket meg il le tõ jut ta -
tá sok ra vo nat ko zó sza bá lyo kat ren de let ben ál la pít son
meg.

(3) Fel ha tal ma zást kap a mi nisz ter el nök, hogy ren de let -
ben je löl je ki a mi nisz tert he lyet te sí tõ más mi nisz tert, va la -
mint a kor mány biz tost irá nyí tá si jog kör rel ru ház za fel.

(4) Fel ha tal ma zást kap a Mi nisz ter el nö ki Hi va talt ve ze -
tõ mi nisz ter, hogy ren de let ben je löl je ki az õt he lyet te sí tõ
ál lam tit kárt.

Hatálybalépés

77.  § (1) Ez a tör vény a ki hir de té sét kö ve tõ hó nap elsõ
nap ján lép ha tály ba.

(2) E tör vény 72.  § (4) be kez dé se és 74.  § (4) be kez dé se
2007. ja nu ár 1-jén lép ha tály ba.

(3) E tör vény ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg a Ma gyar
Köz tár sa ság ki tün te té se i rõl  szóló 1991. évi XXXI. tör vény 
2.  § (1) be kez dé sé ben és 1. szá mú mel lék let 1.  § (2) be kez -
dé sé ben a „mi nisz ter el nök nek a Kor mány hoz zá já ru lá sá -
val tett” szö veg ré szek he lyé be a „mi nisz ter el nök” szö ve -
gek, a Ktv. 43.  § (5) be kez dés fel ve ze tõ szö ve gé ben az „Az 
ál lam tit kár, a he lyet tes ál lam tit kár, a fõ osz tály ve ze tõ” szö -
veg rész he lyé be az „A fõ osz tály ve ze tõ” szö veg, a Frektv.
5.  § (9) be kez dé sé nek b) pont já ban a „Kor mány ál tal de le -
gált” szö veg rész he lyé be a „mi nisz ter el nök ál tal ki ne ve -
zett” szö veg, az ál lam tu laj do ná ban lévõ vál lal ko zói va -
gyon ér té ke sí té sé rõl  szóló 1995. évi XXXIX. tör vény 12.  § 
(3) be kez dé sé ben, va la mint 14.  § (2) be kez dé sé nek elsõ,
má so dik és ne gye dik mon da tá ban, va la mint 14.  § (4) be -
kez dé sé ben a „Kor mány” szö veg rész he lyé be a „mi nisz -
ter el nök” szö veg, a sport ról  szóló 2004. évi I. tör vény 48.  § 
(4) be kez dé sé nek má so dik és ne gye dik mon da tá ban, va la -
mint 53.  § (2) be kez dé sé ben a „Kor mány” szö veg rész
 helyébe a „mi nisz ter el nök” szö veg lép.
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(4) E tör vény ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg ha tá lyát
vesz ti a Ktv. 2.  § a) pont ja, 3.  § a) pont ja, 10.  § (1) be kez -
dés ben az „– a köz igaz ga tá si ál lam tit ká ri, he lyet tes ál lam -
tit ká ri be osz tást ki vé ve –” szö veg rész, 22/A.  § (8) be kez -
dés b) pont já ban az „a köz igaz ga tá si ál lam tit kár, he lyet tes
ál lam tit kár, cím ze tes ál lam tit kár, az ál lam tit ká ri, he lyet tes
ál lam tit ká ri jut ta tás ban ré sze sü lõ köz tiszt vi se lõ, va la mint” 
szö veg rész, 31.  § (8) be kez dés ben az „il le tõ leg – fel té ve,
ha ilyet ré szé re meg ál la pí tot tak – ál lam tit ká ri, he lyet tes
 államtitkári jut ta tás ra,” szö veg rész, 31/A.  § (3) be kez dé se, 
41.  § (5) be kez dés d) és e) pont jai, 43.  § (5) be kez dés
a) pont já ban az „az ál lam tit kár, a he lyet tes ál lam tit kár,
 illetve” szö veg rész, 45.  § (1) be kez dés a)–d) pont jai, 46.  §
(1) be kez dés a) pont ja, 46.  § (1) be kez dés b) pont já ban a
„he lyet tes ál lam tit kár,” szö veg rész, 46.  § (2) be kez dés
a) pont ja, 47.  § (1) be kez dés má so dik mon da ta, 73.  §
(4) be kez dé se, va la mint 76.  § (2) be kez dés ben az „és a
 miniszteri il let mény hez kö tõ dõ kü lön jog sza bá lyok ban
meg ha tá ro zott jut ta tá sok ra” szö veg rész.

(5) E tör vény ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg ha tá lyát
vesz ti a Kor mány tag jai és az ál lam tit ká rok jog ál lá sá ról és
fe le lõs sé gé rõl  szóló 1997. évi LXXIX. tör vény (a to váb bi -
ak ban: Jt.), a tár sa da lom biz to sí tás pénz ügyi alap ja i nak
1999. évi költ ség ve té sé rõl  szóló 1998. évi XCI. tör vény
39.  § (3) be kez dés j) pont ja, az ál lam szer ve zet re vo nat ko -
zó egyes tör vé nyek, to váb bá az in gat lan-nyil ván tar tás ról,
az egész ség ügy rõl, va la mint a ha lá szat ról és a hor gá szat ról 
 szóló tör vé nyek mó do sí tá sá ról  szóló 1999. évi CXIX. tör -
vény 4.  §-a, a köz tár sa sá gi el nök, a mi nisz ter el nök, az Or -
szág gyû lés el nö ke, az Al kot mány bí ró ság el nö ke és a Leg -
fel sõbb Bí ró ság el nö ke tisz te let díj ár ól és jut ta tá sa i ról
 szóló 2000. évi XXXIX. tör vény 28.  § (3)–(5) be kez dé se, a 
köz tiszt vi se lõk jog ál lá sá ról  szóló 1992. évi XXIII. tör -
vény, va la mint egyéb tör vé nyek mó do sí tá sá ról  szóló
2001. évi XXXVI. tör vény 86.  §-a, va la mint 102.  § (1) be -
kez dés c) pont ja, a Hon vé del mi Mi nisz té ri um és a Hon véd
Ve zér kar in teg rá ci ó já val érin tett tör vé nyek  módosításáról
 szóló 2001. évi XLIII. tör vény 24.  §-a, a va gyon nyi lat ko -
zat-té te li kö te le zett ség re vo nat ko zó egyes sza bá lyok mó -
do sí tá sá ról  szóló 2003. évi CXXIV. tör vény 1.  §-a,
 továbbá a te rü let fej lesz tés rõl és a te rü let ren de zés rõl  szóló
1996. évi XXI. tör vény 17.  § (6) be kez dé sé nek f) pont já -
ban a „ki ne ve zett” szö veg rész, a fegy ve res szer vek hi va tá -
sos ál lo má nyú tag ja i nak szol gá la ti vi szo nyá ról  szóló
1996. évi XLIII. tör vény (a to váb bi ak ban: Hszt.) 42.  §
(4) be kez dé sé nek „cím ze tes ál lam tit kár,” szö veg ré sze, a
Kor mány tag jai és az ál lam tit ká rok jog ál lá sá ról és fe le lõs -
sé gé rõl  szóló 1997. évi LXXIX. tör vény mó do sí tá sá ról
 szóló 2002. évi XVII. tör vény, az Eu ró pai Par la ment
 magyarországi kép vi se lõ i nek jog ál lá sá ról  szóló 2004. évi
LVII. tör vény 8.  § (2) be kez dés d) pont já nak „ , cím ze tes”
szö veg ré sze.

(6) E tör vény ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg ha tá lyát
vesz ti az ál lam ház tar tás ról  szóló 1992. évi XXXVIII. tör -
vény 18/A.  § (5) be kez dé sé nek ne gye dik mon da ta, to váb -

bá 18/A.  § (6) be kez dé sé nek har ma dik mon da ta, a sta tisz -
ti ká ról  szóló 1993. évi XLVI. tör vény 4.  § (3) be kez dé se,
a Ma gyar Tu do má nyos Aka dé mi á ról  szóló 1994. évi
XL. tör vény 18.  § (3) be kez dé se, a Hszt. 245/D.  § (4) be -
kez dé sé ben az „és – fel té ve, ha ilyet ré szé re meg ál la pí tot -
tak – az ál lam tit ká ri, he lyet tes ál lam tit ká ri jut ta tá so kat kell 
biz to sí ta ni” szö veg rész, a tár sa da lom biz to sí tás pénz ügyi
alap ja i nak és a tár sa da lom biz to sí tás szer ve i nek ál la mi fel -
ügye le té rõl  szóló 1998. évi XXXIX. tör vény 8.  § (3) be -
kez dé se, a 2001. évi nép szám lá lás ról, va la mint a sta tisz ti -
ká ról  szóló 1993. évi XLVI. tör vény mó do sí tá sá ról  szóló
1999. évi CVIII. tör vény 6.  § (2) be kez dé se, a Szer ve zett
Bû nö zés El le ni Ko or di ná ci ós Köz pont ról  szóló 2000. évi
CXXVI. tör vény 12.  § (2) be kez dé se, a vil la mos ener gi á ról 
 szóló 2001. évi CX. tör vény 7.  § (2) be kez dé sé nek má so -
dik mon da ta, az Adó- és Pénz ügyi El len õr zé si Hi va tal ról
 szóló 2002. évi LXV. tör vény 5.  § (1) be kez dé sé nek má so -
dik mon da ta, az el múlt rend szer tit kos szol gá la ti te vé keny -
sé gé nek fel tá rá sá ról és az Ál lam biz ton sá gi Szol gá la tok
Tör té ne ti Le vél tá ra lét re ho zá sá ról  szóló 2003. évi III. tör -
vény 9.  § (6) be kez dé sé nek elsõ mon da ta, az elekt ro ni kus
hír köz lés rõl  szóló 2003. évi C. tör vény 19.  § (2) be kez dé -
se, a köz be szer zé sek rõl  szóló 2003. évi CXXIX. tör vény
377.  § (3) be kez dé se, a 394.  § (2) be kez dé sé nek har ma dik
mon da ta, 395.  § (4) be kez dé sé nek ne gye dik és ötö dik
mon da ta, a vas úti köz le ke dés rõl  szóló 2005. évi
CLXXXIII. tör vény 70.  § (2) be kez dé sé nek má so dik mon -
da ta.

Átmeneti rendelkezések

78.  § (1) A mi nisz te rek az ál ta luk irá nyí tott mi nisz té ri -
um új szer ve ze ti és mû kö dé si sza bály za tát úgy ad ják ki,
hogy az e tör vény ha tály ba lé pé sét kö ve tõ hó nap elsõ nap -
já ig ha tály ba lép jen.

(2) A mi nisz te rek az ál ta luk fel ügyelt kor mány hi va tal
vagy az ál ta luk irá nyí tott köz pon ti hi va tal új szer ve ze ti és
mû kö dé si sza bály za tát úgy ad ják ki, hogy az e tör vény ha -
tály ba lé pé sét kö ve tõ har ma dik hó nap elsõ nap já ig
 hatályba lép jen.

(3) Az új szer ve ze ti és mû kö dé si sza bály zat ha tály ba lé -
pé sé vel egy ide jû leg az e tör vény nek meg nem fe le lõ
 vezetõi meg bí za tá so kat vissza kell von ni.

79.  § (1) E tör vény ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg a kor -
mány biz to sok, a kor mány meg ha tal ma zot tak, a kor mány -
meg bí zot tak és a mi nisz te ri biz to sok e meg bí za tá sa meg -
szû nik.

(2) Az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott sze mély ott meg -
je lölt jo go sult sá gá nak meg szû né se az érin tett fog lal koz ta -
tá si jog vi szo nyát nem érin ti, õt a fog lal koz ta tá si jog vi szo -
nyá ra vo nat ko zó jog sza bá lyi ren del ke zé sek sze rint be kell
so rol ni.

1158 KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ 7. szám



80.  § (1) E tör vény ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg a köz -
igaz ga tá si ál lam tit ká rok, a cím ze tes ál lam tit ká rok és a he -
lyet tes ál lam tit ká rok meg bí za tá sa e tör vény ere jé nél fog va
meg szû nik, ré szük re ve ze tõ be osz tást fel aján la ni nem kell, 
azon ban meg bí za tá suk meg szû né sé re a Jt. 29.  § (4)–(7) be -
kez dé se it az e tör vény ben meg ha tá ro zott el té ré sek kel
 alkalmazni kell.

(2) Azok a köz igaz ga tá si ál lam tit ká rok, cím ze tes ál lam -
tit ká rok és he lyet tes ál lam tit ká rok, aki ket e tör vény ha tály -
ba lé pé sét kö ve tõ en hat hó na pon be lül bár mely  állam -
igazgatási szerv nél mi nisz ter ré, ál lam tit kár rá vagy szak ál -
lam tit kár rá ne vez nek ki, az (1) be kez dés alap ján vég ki elé -
gí tés re nem jo go sul tak, il let ve azt kö te le sek vissza fi zet ni,
to váb bá õket a fel men té si idõ bõl a ki ne ve zé sü ket kö ve tõ -
en hát ra le võ idõ te kin te té ben az (1) be kez dés alap ján jut ta -
tá sok nem il le tik meg.

(3) Ha a (2) be kez dés ha tá lya alá tar to zó sze mélyt az ott
meg ha tá ro zott eset ben ne vez nek ki szak ál lam tit kár rá,
e meg bí za tá sá nak fel men tés sel tör té nõ meg szû né se ese té -
ben a Jt. e tör vény ki hir de té se kor ha tá lyos 29.  § (4)–(7) be -
kez dé sét al kal maz ni kell az zal, hogy e ren del ke zé sek
 alkalmazása szem pont já ból köz igaz ga tá si ál lam tit ká ri,
cím ze tes ál lam tit ká ri és he lyet tes ál lam tit ká ri, va la mint
szak ál lam tit ká ri meg bí za tá sá nak ide jét együt te sen kell fi -
gye lem be ven ni.

(4) Ahol jog sza bály köz igaz ga tá si ál lam tit kár szá má ra
fel adat- vagy ha tás kört ál la pít meg, azt a mi nisz ter gya ko -
rol ja.

81.  § (1) Az e tör vény ha tály ba lé pé se kor a Kor mány
vagy a mi nisz ter el nök ren de le té vel vagy ha tá ro za tá val
biz to sí tott ál lam tit ká ri és he lyet tes ál lam tit ká ri il let mény -
re, il le tõ leg jut ta tá sok ra való jo go sult ság e tör vény ha tály -
ba lé pé se kor meg szû nik.

(2) Az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott sze mély ott meg -
je lölt jo go sult sá gá nak meg szû né se az érin tett fog lal koz ta -
tá si jog vi szo nyát nem érin ti, õt a fog lal koz ta tá si jog vi szo -
nyá ra vo nat ko zó jog sza bá lyi ren del ke zé sek sze rint be kell
so rol ni.

(3) Ahol tör vény ál lam tit kárt meg il le tõ il let ményt, il let -
ve jut ta tá so kat em lít, azon ál lam tit kárt meg il le tõ il let -
ményt, il let ve jut ta tá so kat kell ér te ni.

(4) Ahol tör vény he lyet tes ál lam tit kárt meg il le tõ il let -
ményt, il let ve jut ta tá so kat em lít, azon a szak ál lam tit kárt
meg il le tõ il let ményt, il let ve jut ta tá so kat kell ér te ni.

Só lyom Lász ló s. k., Dr. Szi li Ka ta lin s. k.,
köz tár sa sá gi el nök az Or szág gyû lés el nö ke

Kor mány ren de le tek

A Kormány
129/2006. (VI. 15.) Korm.

rendelete
a Kormány megalakulásával összefüggésben

szükséges egyes kormányrendeletek módosításáról

1.  §

Az ál lam ház tar tás mû kö dé si rend jé rõl  szóló 217/1998.
(XII. 30.) Korm. ren de let 2.  §-ának 4. pont já ban „az azok
irá nyí tá sá ban köz re mû kö dõ po li ti kai ál lam tit kár” szö veg -
rész he lyé be „a pol gá ri nem zet biz ton sá gi szol gá la to kat
irá nyí tó mi nisz ter” szö veg rész lép.

2.  §

(1) A pol gá ri nem zet biz ton sá gi szol gá la tok költ ség ve té -
se ter ve zé sé nek, pénz el lá tá sá nak, elõ irány zat-fel hasz ná lá -
sá nak, kincs tá ri gaz dál ko dá sá nak és nyil ván tar tá sá nak
egyes sza bá lya i ról  szóló 32/2004. (III. 2.) Korm. ren de let
(a to váb bi ak ban: R.) 2.  §-ának (1) be kez dé sé ben „a szol gá -
la tok irá nyí tá sá ban köz re mû kö dõ po li ti kai ál lam tit kár
(a to váb bi ak ban: ál lam tit kár)” szö veg rész he lyé be „a szol -
gá la to kat irá nyí tó mi nisz ter (a to váb bi ak ban:  miniszter)”
szö veg rész lép.

(2) Az R. 2.  §-ának (2) be kez dé sé ben, 5.  §-ának (4) be -
kez dé sé ben, 8.  §-ának (2) be kez dé sé ben és 9.  §-ának
(1) be kez dé sé ben „az ál lam tit kár” szö veg rész he lyé be
„a mi nisz ter” szö veg rész, 9.  §-ának (1) be kez dé sé ben
„az ál lam tit kár nak” szö veg rész he lyé be „a mi nisz ter nek”
szö veg rész, to váb bá 4.  §-ának (2) be kez dé sé ben „a pol gá -
ri nem zet biz ton sá gi szol gá la to kat irá nyí tó mi nisz ter (a to -
váb bi ak ban: mi nisz ter)” szö veg rész he lyé be „a mi nisz ter”
szö veg rész lép.

3.  §

Az or szá gos su gár zá si hely zet és ra dio ak tív anyag kon -
cent rá ci ók el len õr zé sé rõl  szóló 275/2002. (XII. 21.)
Korm. ren de let 1. szá mú mel lék le té nek 8. pont ja he lyé be
a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„8. Mi nisz ter el nö ki Hi va tal Nem zet biz ton sá gi Iro da,”

4.  §

(1) Ez a ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ na pon lép ha tály -
ba, ren del ke zé se it azon ban 2006. jú ni us 9-étõl kell al kal -
maz ni.
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(2) A ren de let ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg a Mi nisz -
ter el nö ki Hi va tal ról  szóló 148/2002. (VII. 1.) Korm. ren -
de let 4.  §-a (1) be kez dé sé nek k) pont ja a ha tá lyát vesz ti.

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

A Kor mány
130/2006. (VI. 15.) Korm.

ren de le te
a Nemzeti Fejlesztési Ügynökségrõl*

Mi nisz te ri ren de let

A gazdasági és közlekedési miniszter
35/2006. (VI. 15.) GKM

rendelete
a közúti jármûvek forgalomba helyezésével

és forgalomban tartásával, környezetvédelmi
felülvizsgálatával és ellenõrzésével,

továbbá a gépjármûfenntartó tevékenységgel
kapcsolatos egyes közlekedési hatósági eljárások

díjáról  szóló 91/2004. (VI. 29.) GKM rendelet,
valamint a közúti közlekedésben használt

menetíró készülékekrõl  szóló,
1985. december 20-i 3821/85/EGK tanácsi rendelet

végrehajtásáról  szóló
124/2005. (XII. 29.) GKM rendelet módosításáról

A köz úti köz le ke dés rõl  szóló 1988. évi I. tör vény
48.  §-a (3) be kez dé sé nek e) pont já ban ka pott fel ha tal ma -
zás alap ján, fi gye lem mel a 44/A.  § (7) be kez dé sé ben, va la -
mint az il le té kek rõl  szóló 1990. évi XCIII. tör vény
67.  §-ának (2) be kez dé sé ben fog lal tak ra – a pénz ügy mi -
nisz ter rel egyet ér tés ben – a kö vet ke zõ ket ren de lem el:

1.  §

A köz úti jár mû vek for ga lom ba he lye zé sé vel és for ga -
lom ban tar tá sá val, kör nye zet vé del mi fe lül vizs gá la tá val és
el len õr zé sé vel, to váb bá a gép jár mû fenn tar tó te vé keny ség -

gel kap cso la tos egyes köz le ke dé si ha tó sá gi el já rá sok dí j á -
ról  szóló 91/2004. (VI. 29.) GKM ren de let (a to váb bi ak -
ban: R.) 1.  §-ának (1) be kez dé se a kö vet ke zõ d) pont tal
egé szül ki:

(Az 1. szá mú mel lék let)

„d) IV. fe je ze te a köz úti köz le ke dés ben hasz nált  me -
netíró ké szü lé kek rõl  szóló, 1985. de cem ber 20-i
3821/85/EGK ta ná csi ren de let vég re haj tá sá ról  szóló
124/2005. (XII. 29.) GKM ren de let ben meg ha tá ro zott
 tachográf kár tya ki adás ha tó sá gi el já rá sá nak igaz ga tá si
szol gál ta tá si”

(dí ja it tar tal maz za.)

2.  §

Az R. 4.  §-ának (1) és (2) be kez dé se he lyé be a kö vet ke -
zõ ren del ke zés lép:

„(1) Ha a köz le ke dé si ha tó ság vizs ga biz to sa az idõ sza -
kos vizs gá la tot ki je lölt vizs gá ló ál lo má son vég zi és az idõ -
sza kos vizs gá lat alap ján ho zott dön té sé hez az elõ ze te sen
el vég zett gép jár mû-fenn tar tói vizs gá lat ered mé nyét ta nú -
sí tó – kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro zott – ok mányt (ha -
tó sá gi bi zo nyít ványt) fel hasz nál ja, ak kor az 1. szá mú mel -
lék let I. fe je zet 4. pont já ban a jár mû ka te gó ri á tól füg gõ en a 
4.1–4.6. és az 5.3., az 5.6., az 5.7. és az 5.10. al pon tok ban
meg ha tá ro zott díj 80%-át az el já ró köz le ke dé si ha tó ság,
20%-át pe dig a gép jár mû fenn tar tó szer ve zet szám lá já ra
kell be fi zet ni.

(2) A köz úti köz le ke dés biz ton ság egyes ál la mi fel ada ta -
i nak tel je sí té sé hez szük sé ges, kü lön jog sza bály ban meg -
ha tá ro zott pénz ügyi for rás kép zé se az 1. szá mú mel lék let
I. fe je ze té ben – az 5.10. al pont ki vé te lé vel – meg ha tá ro zott 
és – az (1) be kez dés re is fi gye lem mel – a ha tó ság ál tal be -
sze dett dí jak ból tör té nik.”

3.  §

Az R. 1. szá mú mel lék le te e ren de let mel lék le te sze rint
mó do sul.

4.  §

A köz úti köz le ke dés ben hasz nált me net író ké szü lé kek -
rõl  szóló, 1985. de cem ber 20-i 3821/85/EGK ta ná csi ren -
de let vég re haj tá sá ról  szóló 124/2005. (XII. 29.) GKM ren -
de let 15.  §-ának (2) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren -
del ke zés lép:

„(2) E ren de let 7–14.  §-a 2006. jú ni us 23-án lép  ha -
tályba.”
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5.  §

Ez a ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ 8. na pon lép  ha -
tályba.

Dr. Kóka Já nos s. k.,
gaz da sá gi és köz le ke dé si mi nisz ter

Melléklet
a 35/2006. (VI. 15.) GKM rendelethez

Az R. 1. számú mellékletének módosítása

1. Az R. 1. szá mú mel lék le té nek I. fe je ze te a kö vet ke zõ 
5.10. al pont tal egé szül ki:

„5.10. Az in teg rált vizs gá lat díja 7 200 Ft”

2. Az R. 1. szá mú mel lék le te a kö vet ke zõ IV. fe je zet tel
egé szül ki:

„IV. Fejezet

A közúti közlekedésben használt
menetíró készülékekrõl  szóló, 1985. december 20-i

3821/85/EGK tanácsi rendelet végrehajtásáról  szóló
124/2005. (XII. 29.) GKM rendeletben meghatározott

tachográf kártya kiadás hatósági eljárásának
igazgatási szolgáltatási díja

A fi ze ten dõ díj kár tyán ként [Ft]

1. Gép jár mû ve ze tõi kár tya ki adá sa, cse ré je,
     pót lá sa 7 700 

2. Mû hely kár tya ki adá sa, cse ré je, pót lá sa  7 700 

3. Üzem ben tar tói kár tya ki adá sa, cse ré je,
     pót lá sa 7 700 

4. El len õri kár tya ki adá sa, cse ré je, pót lá sa 2 700”

Al kot mány bí ró sá gi
ha tá ro za tok

Az Alkotmánybíróság
22/2006. (VI. 15.) AB

határozata*

* Az Al kot mány bí ró sá gi ha tá ro zat tel jes szö ve ge a Ma gyar Köz löny
2006. jú ni us 15-i szá má ban je lent meg.

Az Alkotmánybíróság
26/2006. (VI. 15.) AB

határozata

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

Az Al kot mány bí ró ság jog sza bály al kot mány el le nes sé -
gé nek utó la gos vizs gá la tá ra irá nyu ló in dít vány tár gyá ban
meg hoz ta a kö vet ke zõ

határozatot:

1. Az Al kot mány bí ró ság meg ál la pít ja, hogy az Isz ka -
szent györgy Köz sé gi Ön kor mány zat Kép vi se lõ-tes tü le té -
nek 16/2005. (XII. 30.) szá mú, az ivó víz-szol gál ta tás dí já -
nak meg ál la pí tá sá ról  szóló ren de le te 2.  §-ának a) pont ja
al kot mány el le nes, ezért ezt a ren del ke zést 2006. de cem -
ber 31-i ha tállyal meg sem mi sí ti.

2. Az Al kot mány bí ró ság vissza uta sít ja azt az in dít -
ványt, hogy kö te lez ze a DRV Rt.-t a szer zett ha szon
vissza fi ze té sé re.

Az Al kot mány bí ró ság ezt a ha tá ro za tát a Ma gyar Köz -
löny ben köz zé te szi.

INDOKOLÁS

I.

Az in dít vá nyo zó azt kér te, hogy az Al kot mány bí ró ság
ál la pít sa meg az Isz ka szent györgy Ön kor mány zat kép vi -
se lõ-tes tü le te ál tal 2000. no vem ber 29-i ülé sén az ivó víz-
 szol gál ta tás két té nye zõs díj meg ál la pí tá sá ról al ko tott
20/2000. (XI. 30.) szá mú ren de le tét és sem mi sít se meg azt, 
mert a ren de let nek a ren del ke zés re ál lá si díj ról  szóló sza -
bá lya el len té tes az Al kot mány 44/A. §-ának (2) be kez dé -
sé vel. Az in dít vá nyo zó arra hi vat ko zott, hogy a he lyi ön -
kor mány zat az árak meg ál la pí tá sá ról  szóló 1990. évi
LXXXVII. tör vény (a to váb bi ak ban: Ámt.) 7.  §-ának
(1) be kez dé se alap ján jo go sult ugyan a víz dí jat meg ha tá -
roz ni, de a tör vény nem te szi le he tõ vé a fo gyasz tás nél kül
tör té nõ fi ze té si kö te le zett ség meg ál la pí tá sát. Az in dít vá -
nyo zó egyik be ad vá nyá ban azt is kér te, hogy az Al kot -
mány bí ró ság kö te lez ze „a DRV Rt.-t a tör vény te le nül
szer zett ha szon vissza fi ze té sé re”.

Az in dít vány be adá sát kö ve tõ en a tá ma dott ren de let
 hatályát vesz tet te, de a ha tá lyos sza bály, az Isz ka szent -
györgy Köz sé gi Ön kor mány zat Kép vi se lõ-tes tü le té nek
16/2005. (XII. 30.) szá mú, az ivó víz-szol gál ta tás dí já nak
meg ál la pí tá sá ról  szóló ren de le te (a to váb bi ak ban: R.) is
tar tal maz za az in dít vá nyo zó ál tal ki fo gás olt ren del ke zést.
Ezért az Al kot mány bí ró ság az in dít ványt ér dem ben el bí -
rál ta.
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II.

Az in dít vány el bí rá lá sá nál fi gye lem be vett jog sza bá -
lyok:

1. Az Al kot mány nak az in dít vány ban em lí tett ren del -
ke zé se:

„44/A.  § (2) A he lyi kép vi se lõ tes tü let a fel adat kör ében
ren de le tet al kot hat, amely nem le het el len té tes a ma ga sabb 
szin tû jog sza bállyal.”

2. A he lyi ön kor mány za tok ról  szóló 1990. évi
LXV. tör vény (a to váb bi ak ban: Ötv.) sza bá lya:

„16.  § (1) A kép vi se lõ-tes tü let a tör vény ál tal nem sza -
bá lyo zott he lyi tár sa dal mi vi szo nyok ren de zé sé re, to váb bá 
tör vény fel ha tal ma zá sa alap ján, an nak vég re haj tá sá ra
 önkormányzati ren de le tet al kot.”

3. Az Ámt. sza bá lya:
„7.  § (1) A mel lék let ben fel so rolt ter mé kek re, szol gál ta -

tá sok ra (a to váb bi ak ban együtt: ter mék) az ott fel tün te tett
mi nisz ter, il let ve a he lyi ön kor mány zat (a to váb bi ak ban
együtt: ha tó sá gi ár meg ál la pí tó ja) leg ma ga sabb árat vagy
leg ala cso nyabb árat (a to váb bi ak ban együtt: ha tó sá gi ár)
ál la pít meg.”

„8.  § (1) A leg ma ga sabb árat – a (2) be kez dés ben sza bá -
lyo zott ki vé tel lel – úgy kell meg ál la pí ta ni, hogy a ha té ko -
nyan mû kö dõ vál lal ko zó rá for dí tá sa i ra és a mû kö dé sé hez
szük sé ges nye re ség re fe de ze tet biz to sít son, te kin tet tel az
el vo ná sok ra és a tá mo ga tá sok ra is.

[...]
(3) A leg ala cso nyabb árat úgy kell meg ál la pí ta ni, hogy

az leg alább a ha té ko nyan mû kö dõ vál lal ko zó rá for dí tá sa i -
ra fe de ze tet biz to sít son, te kin tet tel az el vo ná sok ra és
 támogatásokra is.”

„9.  § (1) A ha tó sá gi ár meg ál la pí tá sa tör tén het té te le sen
vagy a ha tó sá gi ár ki szá mí tá sá ra vo nat ko zó elõ írá sok kal.

(2) A ha tó sá gi árat al kal ma zá si fel té te le i vel (pl. a mi nõ -
ség, a ha tár idõ, a szál lí tá sok üte me zé se, a meg ren de lés
nagy sá ga, a tel je sí tés he lye, a fi ze té si fel té te lek) együtt
kell meg ál la pí ta ni.”

„11.  § (1) A ha tó sá gi árat, va la mint an nak al kal ma zá si
fel té te le it jog sza bály ban kell köz zé ten ni. A jog sza bály ban 
ren del kez ni kell ar ról, hogy a ha tó sá gi ár mi kor lép ér -
vény be; e ren del ke zés nek vissza me nõ le ges ha tá lya nem
le het.”

„Mel lék let az 1990. évi LXXXVII. tör vény hez

Hatósági áras termékek

I. Leg ma ga sabb ár
[...]

B) Szolgáltatások
[...]
05511
Az ön kor mány za ti tu laj do nú ví zi köz mû bõl szol gál ta tott 

ivó víz díja
te le pü lé si ön kor mány zat – fõ vá ros ban a Fõ vá ro si Ön -

kor mány zat – kép vi se lõ-tes tü le te”

4. A víz gaz dál ko dás ról  szóló 1995. évi LVII. tör vény
(a to váb bi ak ban: Vtv.) sza bá lyai:

„13.  § (3) A köz üze mi te vé keny ség gel nyúj tott szol gál -
ta tá sért dí jat kell fi zet ni. A díj fi ze tés el mu lasz tá sa  miatt
a víz el lá tást a köz üzem kor lá toz hat ja – ter me lé si célú víz -
fel hasz ná lás nál szü ne tel tet he ti – azon ban a lét fenn tar tá si
ivó- és köz egész ség ügyi, ka taszt ró fa-el há rí tá si víz igé nyek 
ki elé gí té sé hez szük sé ges vi zet eb ben az eset ben is szol gál -
tat ni kell.”

5. Az R. tá ma dott sza bá lya:
„2.  § Az ivó víz szol gál ta tá si dí já nak meg ál la pí tá sa két -

té nye zõs díj al kal ma zá sá val tör té nik a kö vet ke zõk sze rint:
a) ren del ke zés re ál lá si díj: 275 Ft/hó + 15% áfa
víz be kö té sen ként (fõ- és mel lék mé rõn ként)”

III.

Az in dít vány meg ala po zott.
Az Al kot mány 44/A.  §-ának (2) be kez dé se ki mond ja,

hogy a he lyi kép vi se lõ tes tü let a fel adat kör ében ren de le tet
al kot hat, ez a ren de let azon ban nem le het el len té tes ma ga -
sabb szin tû jog sza bállyal. Az Ötv. 16.  §-ának (1) be kez dé -
se az Al kot mány sza bá lya alap ján úgy ren del ke zik, hogy a
kép vi se lõ-tes tü let ren de let al ko tá si joga a tör vény ál tal
nem sza bá lyo zott he lyi tár sa dal mi vi szo nyok ren de zé sé re,
to váb bá tör vé nyi fel ha tal ma zás ban meg ha tá ro zott kér dé -
sek re ter jed ki.

A Vtv. 13.  §-ának (3) be kez dé se sze rint a köz üze mi
szol gál ta tás sal nyúj tott ví zért dí jat kell fi zet ni, az ön kor -
mány za ti ví zi köz mû bõl szol gál ta tott ivó víz díja azon ban
nem sza bad meg ál la po dás tól függ, ha nem az Ámt.
7.  §-ának (1) be kez dé se és mel lék le té nek B) pont já ban
meg ha tá ro zott lis tá ban sze rep lõ 05511 szá mú té tel sze rint
ha tó ság ha tá roz za meg. Ez a ha tó ság az Ámt. hi vat ko zott
sza bá lyai alap ján a he lyi ön kor mány zat. Az Ámt.
11.  §-ának (1) be kez dé se sze rint a ha tó sá gi árat jog sza -
bály ban kell köz zé ten ni. Az ön kor mány za ti ren de let ki bo -
csá tá sá ra te hát az Ámt. ad fel ha tal ma zást, de egy út tal meg -
szab ja a ha tó sá gi ár meg ha tá ro zá sá nak fel té te le it. A 8.  §
kü lön a leg ma ga sabb és kü lön a leg ala cso nyabb ha tó sá gi
ár meg ha tá ro zá sá nak szem pont ja it úgy ál la pít ja meg, hogy 
a vál lal ko zó mû kö dé sé nek fe de ze te biz to sí tott le gyen.
Sem az Ámt., sem a Vtv. díj ra vo nat ko zó ren del ke zé se
nem tesz azon ban em lí tést ren del ke zés re ál lá si díj kö te le zõ 
meg fi ze té sé rõl, ha nem csak a nyúj tott szol gál ta tás árát
 említi.

Az Al kot mány bí ró ság az 1108/H/1995. AB ha tá ro zat -
ban, va la mint a 447/H/1996. AB ha tá ro zat ban úgy fog lalt
ál lást, hogy nem üt kö zik az Ámt. ren del ke zé se i be a fi ze -
ten dõ víz díj több té nye zõ alap ján tör té nõ meg ha tá ro zá sa,
de a fo gyasz tott víz mennyi sé gé re a víz díj ki szá mí tá sá nál
min den kép pen fi gye lem mel kell len ni (ABH 1996, 722,
724.; ABH 2001, 1178, 1180.).

A víz díj meg ha tá ro zá sá val fog lal ko zó egyik ha tá ro za tá -
ban ez zel szem ben az Al kot mány bí ró ság ki fej tet te, hogy
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az Ámt. 8.  §-a az ön kor mány zat szá má ra mér le ge lé si jo got
biz to sí tott a víz díj össze gé nek meg ál la pí tá sá ra, de a ren de -
let al ko tás nál szi go rú an ér tel mez te a jog sza bály ban adott
fel ha tal ma zás ke re te it [29/1996. (VII. 3.) AB ha tá ro zat,
ABH 1996, 277, 279, 280.]. Azo nos ala pon áll az Al kot -
mány bí ró ság nak az a ha tá ro za ta, amely egy ön kor mány zat 
kép vi se lõ-tes tü le té nek olyan ren de le tét bí rál ta el, amely
köz szol gál ta tá sok nyúj tá sá val kap cso lat ban ren del ke zés re 
ál lá si díj fi ze té sét írta elõ. Ez a ha tá ro zat is a jog sza bály ban 
adott fel ha tal ma zás ke re te i nek túl lé pé sét és ezért az Al kot -
mány 44/A.  §-ának (2) be kez dé se alap ján az ön kor mány -
za ti ren de let al kot mány el le nes sé gét ál la pí tot ta meg
[27/2003. (V. 30.) AB ha tá ro zat, ABH 2003, 796, 799.].
A je len eset ben az R. tá ma dott sza bá lya a fo gyasz tott víz
mennyi sé ge alap ján szá mí tott dí jon fe lül a fo gyasz tás tól
füg get len díj té tel meg fi ze té sét is elõ ír ja. Ezért az Al kot -
mány bí ró ság azt ál la pí tot ta meg, hogy az R. az Ámt. és
a Vtv. vo nat ko zó ren del ke zé se i tõl el tért.

A fen ti ek alap ján az Al kot mány bí ró ság meg ál la pí tot ta,
hogy az R. ren del ke zés re ál lá si dí jat meg ál la pí tó sza bá lya
al kot mány sér tõ és ezért ezt a sza bályt meg sem mi sí tet te.

Az Al kot mány bí ró ság ról  szóló 1989. évi XXXII. tör -
vény (a to váb bi ak ban: Abtv.) 43.  §-ának (1) be kez dé se
sze rint azt a jog sza bályt, ame lyet az Al kot mány bí ró ság
a ha tá ro za tá ban meg sem mi sít, az er rõl  szóló ha tá ro zat nak
a hi va ta los köz löny ben való köz zé té te le nap já tól nem le -
het al kal maz ni. A 43.  § (4) be kez dé se sze rint azon ban az
Al kot mány bí ró ság a jog sza bály ha tá lyon kí vül he lye zé sé -
nek idõ pont ját et tõl el té rõ en is meg ha tá roz hat ja. A je len
eset ben a kö zös ség ré szé re nyúj tott szol gál ta tás mû kö dé si
fel té te le it ve szé lyez tet het né, ha a víz díj össze gé nek fe lül -
vizs gá la tá ra nem áll na ren del ke zés re fel ké szü lé si idõ.
Ezért az Al kot mány bí ró ság a meg sem mi sí tés idõ pont ját
a ren del ke zõ rész sze rint ha tá roz ta meg.

Az Al kot mány bí ró ság ha tás kö rét az Abtv. 1.  §-a pon to -
san meg ha tá roz za. A tör vény sze rint nem tar to zik az
 Alkotmánybíróság ha tás kö ré be pénz kö ve te lé sek el bí rá lá -
sa. Ezért az Al kot mány bí ró ság ide ig le nes ügy rend jé rõl és
an nak köz zé té te lé rõl  szóló, mó do sí tott és egy sé ges szer ke -
zet be fog lalt 3/2001. (XII. 3.) Tü. ha tá ro zat (ABH 2003,
2065.) 29.  §-ának b) pont ja alap ján vissza uta sí tot ta az
 indítványozónak azt a ké rel mét, hogy az Al kot mány bí ró -
ság kö te lez ze a DRV Rt.-t a szer zett ha szon vissza fi ze té sé -
re.

Az Al kot mány bí ró ság a ha tá ro zat nak a Ma gyar
 Közlönyben való köz zé té te lé rõl az Abtv. 41.  §-a alap ján
ren del ke zett.

Dr. Bagi Ist ván s. k., Dr. Bra gyo va And rás s. k.,
al kot mány bí ró al kot mány bí ró

Dr. Har mat hy At ti la s. k.,
elõ adó al kot mány bí ró

Al kot mány bí ró sá gi ügy szám: 454/B/2002.

A Köz tár sa sá gi El nök
ha tá ro za ta

A Köztársasági Elnök
119/2006. (VI. 9.) KE

határozata
miniszterek kinevezésérõl

Az Al kot mány 33.  § (4) be kez dé se alap ján a mi nisz ter -
el nök ja vas la tá ra

dr. Mol nár La jost
egész ség ügyi mi nisz ter ré,

Gráf Jó zse fet
föld mû ve lés ügyi és vi dék fej lesz té si mi nisz ter ré,

dr. Kóka Já nost
gaz da sá gi és köz le ke dé si mi nisz ter ré,

dr. Sze ke res Im rét
hon vé del mi mi nisz ter ré,

dr. Pet ré tei Jó zse fet
igaz ság ügyi és ren dé sze ti mi nisz ter ré,

dr. Per sá nyi Mik lóst
kör nye zet vé del mi és víz ügyi mi nisz ter ré,

dr. Göncz Kin gát
kül ügy mi nisz ter ré,

dr. Szil vá sy Györ gyöt
a Mi nisz ter el nö ki Hi va talt ve ze tõ mi nisz ter ré,

dr. Hil ler Ist vánt
ok ta tá si és kul tu rá lis mi nisz ter ré,

dr. Lam perth Mó ni kát
ön kor mány za ti és te rü let fej lesz té si mi nisz ter ré,

dr. Ve res Já nost
pénz ügy mi nisz ter ré,

Kiss Pé tert
szo ci á lis és mun ka ügyi mi nisz ter ré

ki ne ve zem.

Bu da pest, 2006. jú ni us 9.

Só lyom Lász ló s. k.,
köz tár sa sá gi el nök

El len jegy zem:

Bu da pest, 2006. jú ni us 9.

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

KEH ügy szám: V-1/2676/2006.
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Kor mány ha tá ro za tok

A Kormány
1063/2006. (VI. 15.) Korm.

határozata
a központi közigazgatásban foglalkoztatottak

státuszváltozását elõsegítõ intézkedésekrõl

A Kor mány

1. egyet ért az zal, hogy a köz pon ti köz igaz ga tás ban
fog lal koz ta tot tak stá tusz vál to zá sát össze han golt kor -
mány za ti in téz ke dé sek kel kell elõ se gí te ni, és en nek so rán

a) fel kell mér ni a köz pon ti köz igaz ga tás ból tá vo zó
köz tiszt vi se lõk lét szá mát,

b) ki kell ter jesz te ni a pré mi um évek prog ram ba, va la -
mint a kü lön le ges fog lal koz ta tá si ál lo mány ba tör té nõ be lé -
pés le he tõ sé gét 2008. de cem ber 31-ig,

c) az ál lás ke re sés elõ se gí té se ér de ké ben spe ci á lis mun -
ka erõ-pi a ci szol gál ta tá sok, va la mint tá mo ga tá sok igény -
be vé te lét kell biz to sí ta ni; kü lö nö sen a ha té kony tá jé koz ta -
tás meg szer ve zé sé vel, in for má ci ós web si te és ál lás ke re sõi
adat bá zis lét re ho zá sá val, ta nács adás sal, az érin tet tek kép -
zé sé nek és ön fog lal koz ta tó vá vá lá sá nak tá mo ga tá sá val;

2. fel ha tal maz za a szo ci á lis és mun ka ügyi mi nisz tert,
hogy az ál lás ke re sést elõ se gí tõ mun ka erõ-pi a ci szol gál ta -
tá sok és tá mo ga tá sok egy sé ges el vek alap ján tör té nõ nyúj -
tá sá hoz szük sé ges in téz ke dé se ket meg te gye;

Fe le lõs: szo ci á lis és mun ka ügyi mi nisz ter
Ha tár idõ: 2006. jú li us 31.

3. fel ké ri a szo ci á lis és mun ka ügyi mi nisz tert, hogy a
pré mi um évek prog ram ba, va la mint a kü lön le ges fog lal -
koz ta tá si ál lo mány ba tör té nõ be lé pés ha tár ide jé nek ki ter -
jesz té sé hez szük sé ges jog sza bály ról ké szít sen kü lön elõ -
ter jesz tést a Kor mány ré szé re;

Fe le lõs: szo ci á lis és mun ka ügyi mi nisz ter
Ha tár idõ: 2006. jú ni us 30.

4. fel hív ja a mi nisz te re ket, hogy az irá nyí tá suk alá tar -
to zó köz igaz ga tá si szer vek nél vég re haj tott lét szám le épí -
tés rõl – a fel men tés köz lé sét kö ve tõ hó nap 10. nap já ig – tá -
jé koz tas sák a szo ci á lis és mun ka ügyi mi nisz tert;

Fe le lõs: mi nisz te rek
Ha tár idõ: fo lya ma tos

5. fel hív ja a gaz da sá gi és köz le ke dé si mi nisz tert, hogy
a nagy be fek te tõk ál tal ki vi te le zett fej lesz té sek mun ka erõ -
igé nyé rõl – a ren del ke zés re álló ada tok alap ján – tá jé koz -
tas sa a szo ci á lis és mun ka ügyi mi nisz tert.

Fe le lõs: gaz da sá gi és köz le ke dé si mi nisz ter
Ha tár idõ: fo lya ma tos

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

A Kormány
2106/2006. (VI. 15.) Korm.

határozata
az államháztartás egyensúlyi helyzetének javításához

szükséges intézkedésekrõl*

A Kormány
2107/2006. (VI. 15.) Korm.

határozata
a Magyar Köztársaság minisztériumainak

felsorolásáról  szóló 2006. évi LV. tör vény 3.  §-ából
eredõ egyes feladatok végrehajtásáról

A Kor mány

1. egyet ért az zal, hogy a Ma gyar Köz tár sa ság mi nisz té -
ri u ma i nak fel so ro lá sá ról  szóló 2006. évi LV. tör vény (a to -
váb bi ak ban: T.) 3.  § (3) be kez dé sé ben fog lal tak kal össz -
hang ban

a) a Szo ci á lis és Mun ka ügyi Mi nisz té ri um (a to váb bi -
ak ban: SZMM), mint jog utód fe je zet a T. ha tály ba lé pé sé -
vel egy ide jû leg a Fog lal koz ta tás po li ti kai és Mun ka ügyi
Mi nisz té ri um (a to váb bi ak ban: FMM), mint át ve võ fe je zet 
bá zi sán jön lét re,

b) az If jú sá gi, Csa lád ügyi, Szo ci á lis és Esély egyen lõ -
sé gi Mi nisz té ri um (a to váb bi ak ban: ICSSZEM), mint át -
adó fe je zet igaz ga tá sa, in téz mé nyei és fe je ze ti ke ze lé sû
elõ irány za tai, va la mint – a szak kép zés sel kap cso la tos fel -
ada tok kal össze füg gés ben – az Ok ta tá si Mi nisz té ri um hoz
(a to váb bi ak ban: OM) tar to zó Nem ze ti Szak kép zé si In té -
zet (a to váb bi ak ban: NSZI) e kor mány ha tá ro zat alap ján – a 
249/2000. (XII. 24.) Korm. ren de let 13/A.  §-ában fog lal -
tak kal össz hang ban, záró fõ köny vi ki vo nat tal, mér leg gel
és lel tár ral alá tá masz tott – át adás-át vé te li jegy zõ könyv vel
ke rül nek át adás ra az SZMM-hez,

c) a szak kép zés sel kap cso la tos fel ada tok kal össze füg -
gés ben az OM igaz ga tá sá nak és az Ok ta tá si Mi nisz té ri um
Alap ke ze lé si Igaz ga tó sá ga (a to váb bi ak ban: OMAI) rész -
le ges fel ada tai – a kap cso ló dó elõ irány za tok kal, lét szám -
mal és tár gyi esz kö zök kel együtt – a mi nisz té ri u mok köz ti
meg ál la po dás alap ján, év kö zi elõ irány zat-mó do sí tás sal
ke rül nek át adás ra az SZMM-hez;

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

Ha tár idõ: 2006. jú ni us 30.

* A kor mány ha tá ro zat tel jes szö ve ge a Ha tá ro za tok Tára 2006. jú ni us 15-i 
szá má ban je lent meg.
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2. a T. 3. §-ában kapott felhatalmazás alapján a Magyar
Köztársaság 2006. évi költségvetésérõl szóló 2005. évi
CLIII. törvény 1. számú mellékletében foglalt, az
ICSSZEM-hez tartozó valamennyi, valamint az OM-hez
tartozó NSZI 2006. évi elõirányzatait érintõen az 1–2. szá-
mú mellékletek szerinti átcsoportosításokat hajtja végre;
az SZMM új címrendi besorolását a 4. számú melléklet tar-
talmazza;

Felelõs: pénzügyminiszter
szociális és munkaügyi miniszter

Határidõ: 2006. június 30-i fordulónappal

3. egyetért azzal, hogy a T. hatálybalépésétõl 2006. jú-
nius 30-ig (a továbbiakban: átmeneti idõszak)

a) az ICSSZEM-hez tartozó fejezeti kezelésû elõirány-
zatok terhére új kötelezettségvállalás, illetve 20,0 millió
forint feletti, meglévõ kötelezettségvállaláson alapuló
(pénzügyi, elõirányzati) teljesítés csak a szociális és mun-
kaügyi miniszter jóváhagyásával történhet. A 20,0 millió
forint alatti, meglévõ kötelezettségvállaláson alapuló
(pénzügyi, elõirányzati) teljesítés a T. hatálybalépését
megelõzõen hatályban lévõ eljárásrendekben foglaltak
szerint történik,

b) az ICSSZEM igazgatása esetében az a) pontban fog-
laltak az irányadók azzal, hogy a június havi bérek
– összeghatártól függetlenül – a szociális és munkaügyi
miniszter jóváhagyása nélkül teljesíthetõek,

c) az OMAI által kezelt, Munkaerõpiaci Alapból (a to-
vábbiakban: MPA) származó, szakmai feladatokat finan-
szírozó források terhére új kötelezettségvállalás, illetve
(pénzügyi) teljesítés a szociális és munkaügyi miniszter
további intézkedéséig nem történhet,

d) a szakképzéssel kapcsolatos feladatokkal összefüg-
gésben az OMAI mûködéssel összefüggõ forrásainak fel-
használása, valamint az OM igazgatása esetén az a) pont-
ban foglaltak az irányadók azzal, hogy a június havi bérek
– összeghatártól függetlenül – a szociális és munkaügyi
miniszter jóváhagyása nélkül teljesíthetõek;

Felelõs: szociális és munkaügyi miniszter
oktatási és kulturális miniszter

Határidõ: az átmeneti idõszak végéig, de legfeljebb a
szociális és munkaügyi miniszter eltérõ
intézkedéséig

4. felhatalmazza a Magyar Államkincstárt (a továb-
biakban: MÁK) a 2. pontban szereplõ fejezeti kezelésû
elõirányzatok, költségvetési szervek esetében – a jogelõd
fejezetek június 30-át 5 nappal megelõzõ adatszolgáltatása
alapján – az elõirányzat-átadás idõpontjáig végrehajtott
évközi elõirányzat-módosítások, teljesítési adatok, kötele-
zettségvállalások és a kapcsolódó elõirányzat-maradvá-
nyok átvezetésére;

Felelõs: Magyar Államkincstár elnöke
Határidõ: az ICSSZEM, OM adatszolgáltatását

követõen, 2006. június 30-i fordulónappal

5. felhatalmazza a MÁK-ot, hogy az eredeti elõirány-
zattal nem rendelkezõ fejezeti kezelésû elõirányzatokat
érintõen az elõirányzat-átadás idõpontjáig végrehajtott év-
közi elõirányzat-módosításokat, teljesítési adatokat, köte-
lezettségvállalásokat és a kapcsolódó elõirányzat-marad-
ványokat – az ICSSZEM 3. számú melléklet jogcímei sze-
rinti adatszolgáltatása alapján – átvezesse;

Felelõs: Magyar Államkincstár elnöke
Határidõ: az ICSSZEM adatszolgáltatását követõen,

2006. június 30-i fordulónappal

6. elõírja, hogy az átmeneti idõszak alatt az ICSSZEM,
valamint a szakképzéshez kapcsolódó feladatokkal össze-
függésben az OM gondoskodjon a MÁK-nál és a fõkönyvi
nyilvántartásban

a) az elõzõ években keletkezett (kötelezettségvállalás-
sal terhelt, illetve nem terhelt) elõirányzat-maradványok
elõirányzatosításáról,

b) a többletbevétellel összefüggõ és a kiemelt elõirány-
zatok között szükséges elõirányzat-módosítások végrehaj-
tásáról,

c) a június havi bérek teljesítésével összefüggésben ke-
letkezõ átfutó kiadások kivételével a függõ, átfutó, ki-
egyenlítõ kiadások és bevételek rendezésérõl, valamint

d) az azonosítatlan kiadások és bevételek megfelelõ in-
tézményi, illetve fejezeti kezelésû elõirányzatra és azon
belül kiemelt elõirányzatra történõ azonosításáról;

Felelõs: szociális és munkaügyi miniszter
oktatási és kulturális miniszter

Határidõ: 2006. június 22.

7. elõírja, hogy az SZMM intézkedjen az ICSSZEM
a) vagyonkezelõi felügyelete alá tartozó alapítványok,

közalapítványok, valamint tulajdonosi részesedés formá-
jában az érdekeltségi körébe tartozó gazdálkodó szerveze-
tek felügyeletének rendezésérõl, valamint

b) mint jogelõd fejezethez tartozó intézményeket és fe-
jezeti kezelésû elõirányzatokat érintõen a törzskönyvi
nyilvántartásban történõ módosítások alapját jelentõ do-
kumentumok összeállításáról és adatainak módosításáról;

Felelõs: szociális és munkaügyi miniszter
Határidõ: 2006. július 31.

8. tudomásul veszi, hogy a 249/2000. (XII. 24.) Korm.
rendelet 13/A. § (1), (7), illetve (8) bekezdéseivel össz-
hangban az FMM, az ICSSZEM és a szakképzéssel kap-
csolatos feladatokkal összefüggésben OM esetében a be-
számoló fordulónapja 2006. június 30.

Felelõs: szociális és munkaügyi miniszter
oktatási és kulturális miniszter

Határidõ: 2006. július 20.

Gyurcsány Ferenc s. k.,
miniszterelnök
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1. számú melléklet a 2107/2006. (VI. 15.) Korm. határozathoz
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7.szám

Kiadás Bevétel Támogatás Kiadás Bevétel Támogatás Kiadás Bevétel Támogatás

XXIV.

221555 1 2 923,6 -2 923,6 0,0

1

1 Személyi juttatások 1 501,2 -1 501,2 0,0

2 Munkaadókat terhel  járulékok 487,2 -487,2 0,0

3 Dologi kiadások 887,7 -887,7 0,0

2

1 Intézményi beruházási kiadások 47,5 -47,5 0,0

262290 2 202,0 -202,0 0,0

1

1 Személyi juttatások 97,6 -97,6 0,0

2 Munkaadókat terhel  járulékok 30,1 -30,1 0,0

3 Dologi kiadások 61,3 -61,3 0,0

2

1 Intézményi beruházási kiadások 13,0 -13,0 0,0

Millió forintban

Egyenl  bánásmód hatóság

M ködési költségvetés

Felhalmozási költségvetés

Ifjúsági, Családügyi, Szociális és Esélyegyenl ségi Minisztérium

 Ifjúsági, Családügyi, Szociális és Esélyegyenl ségi
Minisztérium igazgatása 

M ködési költségvetés

Felhalmozási költségvetés

Jogcím-
csoport

2006. évi eredeti el irányzat
A 2006. évi LV. törvény végreghajtását 

jelent  el irányzat-átcsoportosítás
2006. évi LV. törvény el irányzata

Megnevezés
Kiemelt
el irány-

zat

El -
irány-
zat-

csoport

Jogcím
ÁHT

azonosító
Fejezet Cím Alcím
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1167
Kiadás Bevétel Támogatás Kiadás Bevétel Támogatás Kiadás Bevétel Támogatás

Millió forintban

Jogcím-
csoport

2006. évi eredeti el irányzat
A 2006. évi LV. törvény végreghajtását 

jelent  el irányzat-átcsoportosítás
2006. évi LV. törvény el irányzata

Megnevezés
Kiemelt
el irány-

zat

El -
irány-
zat-

csoport

Jogcím
ÁHT

azonosító
Fejezet Cím Alcím

258745 3 548,7 -548,7 0,0

1 109,2 -109,2 0,0

1 Személyi juttatások 399,8 -399,8 0,0

2 Munkaadókat terhel  járulékok 129,0 -129,0 0,0

3 Dologi kiadások 123,1 -123,1 0,0

5
Egyéb m ködési célú támogatások, 
kiadások

3,0 -3,0 0,0

2

1 Intézményi beruházási kiadások 3,0 -3,0 0,0

203135 4 494,7 -494,7 0,0

1 93,0 -93,0 0,0

1 Személyi juttatások 282,0 -282,0 0,0

2 Munkaadókat terhel  járulékok 90,0 -90,0 0,0

3 Dologi kiadások 209,3 -209,3 0,0

2

1 Intézményi beruházási kiadások 6,4 -6,4 0,0

000538 5 320,5 -320,5 0,0

1

Felhalmozási költségvetés

Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Hivatal

M ködési költségvetés

M ködési költségvetés

Felhalmozási költségvetés

Mobilitás

M ködési költségvetés

Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet
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7.szám
Kiadás Bevétel Támogatás Kiadás Bevétel Támogatás Kiadás Bevétel Támogatás

Millió forintban

Jogcím-
csoport

2006. évi eredeti el irányzat
A 2006. évi LV. törvény végreghajtását 

jelent  el irányzat-átcsoportosítás
2006. évi LV. törvény el irányzata

Megnevezés
Kiemelt
el irány-

zat

El -
irány-
zat-

csoport

Jogcím
ÁHT

azonosító
Fejezet Cím Alcím

1 Személyi juttatások 165,7 -165,7 0,0

2 Munkaadókat terhel  járulékok 53,7 -53,7 0,0

3 Dologi kiadások 94,5 -94,5 0,0

2

1 Intézményi beruházási kiadások 6,6 -6,6 0,0

006453 6 670,8 -670,8 0,0

1 900,0 -900,0 0,0

1 Személyi juttatások 582,4 -582,4 0,0

2 Munkaadókat terhel  járulékok 178,0 -178,0 0,0

3 Dologi kiadások 255,4 -255,4 0,0

5
Egyéb m ködési célú támogatások, 
kiadások

525,0 -525,0 0,0

2

1 Intézményi beruházási kiadások 30,0 -30,0 0,0

002983 7 1 493,5 -1 493,5 0,0

1 219,9 -219,9 0,0

1 Személyi juttatások 926,2 -926,2 0,0

2 Munkaadókat terhel  járulékok 313,4 -313,4 0,0

M ködési költségvetés

Fogyasztóvédelmi F felügyel ség

M ködési költségvetés

Felhalmozási költségvetés

Állami szociális intézetek

Felhalmozási költségvetés
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1169
Kiadás Bevétel Támogatás Kiadás Bevétel Támogatás Kiadás Bevétel Támogatás

Millió forintban

Jogcím-
csoport

2006. évi eredeti el irányzat
A 2006. évi LV. törvény végreghajtását 

jelent  el irányzat-átcsoportosítás
2006. évi LV. törvény el irányzata

Megnevezés
Kiemelt
el irány-

zat

El -
irány-
zat-

csoport

Jogcím
ÁHT

azonosító
Fejezet Cím Alcím

3 Dologi kiadások 402,4 -402,4 0,0

4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 4,2 -4,2 0,0

2

1 Intézményi beruházási kiadások 67,2 -67,2 0,0

003012 8 3 325,5 -3 325,5 0,0

1 161,1 -161,1 0,0

1 Személyi juttatások 1 923,7 -1 923,7 0,0

2 Munkaadókat terhel  járulékok 640,6 -640,6 0,0

3 Dologi kiadások 837,4 -837,4 0,0

4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 49,4 -49,4 0,0

2

1 Intézményi beruházási kiadások 35,5 -35,5 0,0

222761 9

228653 3 1 208,3 -1 208,3 0,0

1

1 Személyi juttatások 12,6 -12,6 0,0

2 Munkaadókat terhel  járulékok 4,5 -4,5 0,0

Felhalmozási költségvetés

Fejezeti kezelés  el irányzatok

A kábítószer-fogyasztás megel zésével kapcsolatos 
feladatok

M ködési költségvetés

Felhalmozási költségvetés

Gyermek- és Infjúságvédelem Intézetei

M ködési költségvetés
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7.szám
Kiadás Bevétel Támogatás Kiadás Bevétel Támogatás Kiadás Bevétel Támogatás

Millió forintban

Jogcím-
csoport

2006. évi eredeti el irányzat
A 2006. évi LV. törvény végreghajtását 

jelent  el irányzat-átcsoportosítás
2006. évi LV. törvény el irányzata

Megnevezés
Kiemelt
el irány-

zat

El -
irány-
zat-

csoport

Jogcím
ÁHT

azonosító
Fejezet Cím Alcím

3 Dologi kiadások 60,2 -60,2 0,0

5
Egyéb m ködési célú támogatások, 
kiadások

951,0 -951,0 0,0

2

3
Egyéb intézményi felhalmozási 
kiadások

180,0 -180,0 0,0

228664 4

256612 1

223571 1 370,0 -370,0 0,0

1

5
Egyéb m ködési célú támogatások, 
kiadások

270,0 -270,0 0,0

2

3
Egyéb intézményi felhalmozási 
kiadások

100,0 -100,0 0,0

223603 2 90,0 -90,0 0,0

1

3 Dologi kiadások 20,0 -20,0 0,0

2

2 Felújítás 70,0 -70,0 0,0

250223 3 35,0 -35,0 0,0

Felhalmozási költségvetés

Márton Áron Szakkolégiumért Alapítvány - 
Agora Irodahálózat m ködtetése

M ködési költségvetés

Felhalmozási költségvetés

Budapesti Európai Ifjúsági Központ 
m ködtetése

M ködési költségvetés

Felhalmozási költségvetés

Gyermek és ifjúsági szakmai feladatok

Ifjúsági intézmény és szolgáltatás rendszer, ifjúság 
szakmai feladatok

Zánkai Gyermek és Ifjúsági Centrum Kht.
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1171

Kiadás Bevétel Támogatás Kiadás Bevétel Támogatás Kiadás Bevétel Támogatás

Millió forintban

Jogcím-
csoport

2006. évi eredeti el irányzat
A 2006. évi LV. törvény végreghajtását 

jelent  el irányzat-átcsoportosítás
2006. évi LV. törvény el irányzata

Megnevezés
Kiemelt
el irány-

zat

El -
irány-
zat-

csoport

Jogcím
ÁHT

azonosító
Fejezet Cím Alcím

1

5
Egyéb m ködési célú támogatások, 
kiadások

35,0 -35,0 0,0

250212 4 8,0 -8,0 0,0

1

1 Személyi juttatások 1,2 -1,2 0,0

2 Munkaadókat terhel  járulékok 0,8 -0,8 0,0

3 Dologi kiadások 6,0 -6,0 0,0

265445 5 100,0 -100,0 0,0

1

3 Dologi kiadások 30,0 -30,0 0,0

5
Egyéb m ködési célú támogatások, 
kiadások

70,0 -70,0 0,0

265456 6 29,0 -29,0 0,0

1

3 Dologi kiadások 15,0 -15,0 0,0

5
Egyéb m ködési célú támogatások, 
kiadások

14,0 -14,0 0,0

265467 7 40,0 -40,0 0,0

1

M ködési költségvetés

Részvétel a hazai és európai jelent ség
referencia rendezvényeken

M ködési költségvetés

M ködési költségvetés

Komplex szakma- és szolgáltatásfejlesztési 
program

M ködési költségvetés

Társadalmi egyeztet  rendszer m ködtetése,
szervezetek m ködési támogatása

M ködési költségvetés

Magyar Ifjúsági Konferencia m ködtetése
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7.szám

Kiadás Bevétel Támogatás Kiadás Bevétel Támogatás Kiadás Bevétel Támogatás

Millió forintban

Jogcím-
csoport

2006. évi eredeti el irányzat
A 2006. évi LV. törvény végreghajtását 

jelent  el irányzat-átcsoportosítás
2006. évi LV. törvény el irányzata

Megnevezés
Kiemelt
el irány-

zat

El -
irány-
zat-

csoport

Jogcím
ÁHT

azonosító
Fejezet Cím Alcím

5
Egyéb m ködési célú támogatások, 
kiadások

40,0 -40,0 0,0

250312 8 40,0 -40,0 0,0

1

3 Dologi kiadások 20,0 -20,0 0,0

5
Egyéb m ködési célú támogatások, 
kiadások

20,0 -20,0 0,0

265478 9 12,0 -12,0 0,0

1

5
Egyéb m ködési célú támogatások, 
kiadások

12,0 -12,0 0,0

203179 10 20,0 -20,0 0,0

1

3 Dologi kiadások 20,0 -20,0 0,0

265489 11 10,0 -10,0 0,0

1

3 Dologi kiadások 10,0 -10,0 0,0

265490 12 10,0 -10,0 0,0

1

1 Személyi juttatások 0,7 -0,7 0,0

M ködési költségvetés

M ködési költségvetés

Jelentés az ifjúsági önkéntesség és stratégiai
fejlesztés témájában az EU Bizottságának, az 
Ifjúsági Fehér Könyv folyamat keretében

M ködési költségvetés

Az Európai Tanács számára készítend
országjelentés nemzetközi szakmai programja

M ködési költségvetés

Nemzetközi megállapodásokból ered  tagdíj 
kötelezettség

M ködési költségvetés

Két- és többoldalú államközi szerz désekb l
ered  ifjúsági feladatok

Ifjúságkutatási és monitoring feladatok 
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1173
Kiadás Bevétel Támogatás Kiadás Bevétel Támogatás Kiadás Bevétel Támogatás

Millió forintban

Jogcím-
csoport

2006. évi eredeti el irányzat
A 2006. évi LV. törvény végreghajtását 

jelent  el irányzat-átcsoportosítás
2006. évi LV. törvény el irányzata

Megnevezés
Kiemelt
el irány-

zat

El -
irány-
zat-

csoport

Jogcím
ÁHT

azonosító
Fejezet Cím Alcím

2 Munkaadókat terhel  járulékok 0,3 -0,3 0,0

3 Dologi kiadások 9,0 -9,0 0,0

265790 2

235237 1 100,0 -100,0 0,0

1

3 Dologi kiadások 6,0 -6,0 0,0

5
Egyéb m ködési célú támogatások, 
kiadások

94,0 -94,0 0,0

229407 2 100,0 -100,0 0,0

1

3 Dologi kiadások 6,0 -6,0 0,0

5
Egyéb m ködési célú támogatások, 
kiadások

94,0 -94,0 0,0

256445 3 622,8 -622,8 0,0

1

3 Dologi kiadások 55,0 -55,0 0,0

5
Egyéb m ködési célú támogatások, 
kiadások

567,8 -567,8 0,0

031831 4 487,2 -487,2 0,0

1

Gyermek és Ifjúsági Alapprogram támogatása

M ködési költségvetés

Határon túli ifjúsági szervezetek m ködésének
és programjainak támogtása

M ködési költségvetés

Települési és területi ifjúságpolitikai programok,
ifjúsági szolgáltatások, ifjúsági munka 
támogatása

M ködési költségvetés

Gyermek és ifjúsági egyéb szakmai feladatok

Gyermek és ifjúsági fesztiválok, nagy 
rendezvények

M ködési költségvetés
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7.szám
Kiadás Bevétel Támogatás Kiadás Bevétel Támogatás Kiadás Bevétel Támogatás

Millió forintban

Jogcím-
csoport

2006. évi eredeti el irányzat
A 2006. évi LV. törvény végreghajtását 

jelent  el irányzat-átcsoportosítás
2006. évi LV. törvény el irányzata

Megnevezés
Kiemelt
el irány-

zat

El -
irány-
zat-

csoport

Jogcím
ÁHT

azonosító
Fejezet Cím Alcím

5
Egyéb m ködési célú támogatások, 
kiadások

487,2 -487,2 0,0

248067 5

258034 1

242756 1 30,0 -30,0 0,0

1

3 Dologi kiadások 30,0 -30,0 0,0

248089 2 45,5 -45,5 0,0

1

5
Egyéb m ködési célú támogatások, 
kiadások

45,5 -45,5 0,0

243889 3 35,0 -35,0 0,0

1

3 Dologi kiadások 35,0 -35,0 0,0

258023 2

255589 1 99,4 -99,4 0,0

1 257,1 -257,1 0,0

3 Dologi kiadások 33,2 -33,2 0,0

5
Egyéb m ködési célú támogatások, 
kiadások

323,3 -323,3 0,0

M ködési költségvetés

HU-03004-347-02-01 Esélyegyenl ség
biztosítása a fogyatékkal él k számára

M ködési költségvetés

Átmeneti támogatással megvalósuló programok

Civil szervezetek és az Anti-diszkriminációs 
törvény alkalmazása

Diszkrimináció ellenes program (2002/000-
315.01.02.sz.)

M ködési költségvetés

PHARE ACCES (2003/004-347-02.02)

M ködési költségvetés

PHARE programok és az átmeneti támogatás 
programjai

PHARE támogatással megvalósuló programok
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1175
Kiadás Bevétel Támogatás Kiadás Bevétel Támogatás Kiadás Bevétel Támogatás

Millió forintban

Jogcím-
csoport

2006. évi eredeti el irányzat
A 2006. évi LV. törvény végreghajtását 

jelent  el irányzat-átcsoportosítás
2006. évi LV. törvény el irányzata

Megnevezés
Kiemelt
el irány-

zat

El -
irány-
zat-

csoport

Jogcím
ÁHT

azonosító
Fejezet Cím Alcím

257267 6 20,0 -20,0 0,0

1

5
Egyéb m ködési célú támogatások, 
kiadások

20,0 -20,0 0,0

257323 7 5,0 -5,0 0,0

1

5
Egyéb m ködési célú támogatások, 
kiadások

5,0 -5,0 0,0

265501 8

265656 1

265512 1 250,0 -250,0 0,0

1

5
Egyéb m ködési célú támogatások, 
kiadások

50,0 -50,0 0,0

2

3
Egyéb intézményi felhalmozási 
kiadások

200,0 -200,0 0,0

265523 2

1 320,0 -320,0 0,0

1 Személyi juttatások 10,0 -10,0 0,0

2 Munkaadókat terhel  járulékok 4,0 -4,0 0,0

M ködési költségvetés

Felhalmozási költségvetés

Szociális szakellátások fejlesztése

M ködési költségvetés

M ködési költségvetés

Szociális szolgáltatások

Szociális szolgáltatások fejlesztése

Szociális alapellátások fejlesztése

Csatlakozás az Európai Fogyasztóvédelmi Központok 
Hálózatához

M ködési költségvetés

Fogyasztóvédelmi F felügyel ség Élelmiszerbiztonsági 
Hivatallal informciócsere kialakítása
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7.szám
Kiadás Bevétel Támogatás Kiadás Bevétel Támogatás Kiadás Bevétel Támogatás

Millió forintban

Jogcím-
csoport

2006. évi eredeti el irányzat
A 2006. évi LV. törvény végreghajtását 

jelent  el irányzat-átcsoportosítás
2006. évi LV. törvény el irányzata

Megnevezés
Kiemelt
el irány-

zat

El -
irány-
zat-

csoport

Jogcím
ÁHT

azonosító
Fejezet Cím Alcím

3 Dologi kiadások 6,0 -6,0 0,0

5
Egyéb m ködési célú támogatások, 
kiadások

300,0 -300,0 0,0

265534 3 110,0 -110,0 0,0

1

5
Egyéb m ködési célú támogatások, 
kiadások

35,0 -35,0 0,0

2

3
Egyéb intézményi felhalmozási 
kiadások

75,0 -75,0 0,0

265545 4 100,0 -100,0 0,0

1

5
Egyéb m ködési célú támogatások, 
kiadások

100,0 -100,0 0,0

265556 5 180,0 -180,0 0,0

1

5
Egyéb m ködési célú támogatások, 
kiadások

180,0 -180,0 0,0

265578 3 110,0 -110,0 0,0

1

1 Személyi juttatások 20,0 -20,0 0,0

2 Munkaadókat terhel  járulékok 6,0 -6,0 0,0

M ködési költségvetés

M ködési költségvetés

Szakmai hálózatfejleszt  központok

M ködési költségvetés

Egyéb szociális feladatok ellátásának támogatása

Aktív szociálpolitikai eszközök, szociális 
földprogram

M ködési költségvetés

Felhalmozási költségvetés

Kártyás fogyasztásmér k elterjesztését segít
program
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1177
Kiadás Bevétel Támogatás Kiadás Bevétel Támogatás Kiadás Bevétel Támogatás

Millió forintban

Jogcím-
csoport

2006. évi eredeti el irányzat
A 2006. évi LV. törvény végreghajtását 

jelent  el irányzat-átcsoportosítás
2006. évi LV. törvény el irányzata

Megnevezés
Kiemelt
el irány-

zat

El -
irány-
zat-

csoport

Jogcím
ÁHT

azonosító
Fejezet Cím Alcím

5
Egyéb m ködési célú támogatások, 
kiadások

14,0 -14,0 0,0

2

3
Egyéb intézményi felhalmozási 
kiadások

70,0 -70,0 0,0

265589 4 355,2 -355,2 0,0

1

5
Egyéb m ködési célú támogatások, 
kiadások

355,2 -355,2 0,0

243145 10

059811 1 704,2 -704,2 0,0

1

5
Egyéb m ködési célú támogatások, 
kiadások

704,2 -704,2 0,0

059866 3 654,4 -654,4 0,0

1

5
Egyéb m ködési célú támogatások, 
kiadások

654,4 -654,4 0,0

258534 5 1 955,5 -1 955,5 0,0

1

5
Egyéb m ködési célú támogatások, 
kiadások

1 955,5 -1 955,5 0,0

258545 6 1 815,0 -1 815,0 0,0

M ködési költségvetés

Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása

M ködési költségvetés

Mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási 
támogatása

Egyes pénzbeli támogatások

Otthonteremtési támogatás

M ködési költségvetés

Gyermektartásdíjak megel legezése

Felhalmozási költségvetés

Szociális módszertani intézmények támogatása

M ködési költségvetés
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7.szám
Kiadás Bevétel Támogatás Kiadás Bevétel Támogatás Kiadás Bevétel Támogatás

Millió forintban

Jogcím-
csoport

2006. évi eredeti el irányzat
A 2006. évi LV. törvény végreghajtását 

jelent  el irányzat-átcsoportosítás
2006. évi LV. törvény el irányzata

Megnevezés
Kiemelt
el irány-

zat

El -
irány-
zat-

csoport

Jogcím
ÁHT

azonosító
Fejezet Cím Alcím

1

5
Egyéb m ködési célú támogatások, 
kiadások

1 815,0 -1 815,0 0,0

243156 7 62,0 -62,0 0,0

1

5
Egyéb m ködési célú támogatások, 
kiadások

62,0 -62,0 0,0

268990 11

265590 1 285,0 -285,0 0,0

1

1 Személyi juttatások 38,0 -38,0 0,0

2 Munkaadókat terhel  járulékok 13,0 -13,0 0,0

3 Dologi kiadások 27,0 -27,0 0,0

5
Egyéb m ködési célú támogatások, 
kiadások

57,0 -57,0 0,0

2

3
Egyéb intézményi felhalmozási 
kiadások

150,0 -150,0 0,0

265601 2 82,0 -82,0 0,0

2

3
Egyéb intézményi felhalmozási 
kiadások

82,0 -82,0 0,0

Felhalmozási költségvetés

Családsegít  prevenciós programok és 
gyermekvédelmi intézmények fejlesztése

M ködési költségvetés

Felhalmozási költségvetés

Az állami gondoskodásból 1997. nov. 1-je el tt
nagykorúvá váltak lakástámogatása

M ködési költségvetés

Gyesen és gyeden lév k hallgatói hitelének célzott 
támogatása

M ködési költségvetés

Gyermekjóléti alapellátások, gyermekvédelmi 
szakellátások
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1179
Kiadás Bevétel Támogatás Kiadás Bevétel Támogatás Kiadás Bevétel Támogatás

Millió forintban

Jogcím-
csoport

2006. évi eredeti el irányzat
A 2006. évi LV. törvény végreghajtását 

jelent  el irányzat-átcsoportosítás
2006. évi LV. törvény el irányzata

Megnevezés
Kiemelt
el irány-

zat

El -
irány-
zat-

csoport

Jogcím
ÁHT

azonosító
Fejezet Cím Alcím

265612 3 100,0 -100,0 0,0

1

5
Egyéb m ködési célú támogatások, 
kiadások

97,0 -97,0 0,0

2

3
Egyéb intézményi felhalmozási 
kiadások

3,0 -3,0 0,0

266190 12

244201 1 19 309,4 -19 309,4 0,0

1

5
Egyéb m ködési célú támogatások, 
kiadások

19 309,4 -19 309,4 0,0

266201 2 1 700,0 -1 700,0 0,0

1

5
Egyéb m ködési célú támogatások, 
kiadások

1 700,0 -1 700,0 0,0

244389 3 990,6 -990,6 0,0

1

5
Egyéb m ködési célú támogatások, 
kiadások

990,6 -990,6 0,0

258823 14 600,0 -600,0 0,0

1 M ködési költségvetés

M ködési költségvetés

Egyházi szociális intézményi normatíva 
kiegészítése

M ködési költségvetés

Hajléktalan-ellátás fejlesztése

Szociális célú humánszolgáltatások

Szociális célú humánszolgáltatások normatív állami 
támogatása

M ködési költségvetés

Az irányított területi kiegyenlítés rendszerének 
finanszírozása

Módszertani intézetek támogatása

M ködési költségvetés

Felhalmozási költségvetés
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7.szám
Kiadás Bevétel Támogatás Kiadás Bevétel Támogatás Kiadás Bevétel Támogatás

Millió forintban

Jogcím-
csoport

2006. évi eredeti el irányzat
A 2006. évi LV. törvény végreghajtását 

jelent  el irányzat-átcsoportosítás
2006. évi LV. törvény el irányzata

Megnevezés
Kiemelt
el irány-

zat

El -
irány-
zat-

csoport

Jogcím
ÁHT

azonosító
Fejezet Cím Alcím

5
Egyéb m ködési célú támogatások, 
kiadások

400,0 -400,0 0,0

2

1 Intézményi beruházási kiadások 200,0 -200,0 0,0

255667 15

255678 1 172,5 -172,5 0,0

1

1 Személyi juttatások 12,0 -12,0 0,0

2 Munkaadókat terhel  járulékok 5,5 -5,5 0,0

3 Dologi kiadások 30,0 -30,0 0,0

5
Egyéb m ködési célú támogatások, 
kiadások

125,0 -125,0 0,0

255689 2 158,0 -158,0 0,0

1

1 Személyi juttatások 36,4 -36,4 0,0

2 Munkaadókat terhel  járulékok 11,6 -11,6 0,0

3 Dologi kiadások 90,0 -90,0 0,0

5
Egyéb m ködési célú támogatások, 
kiadások

20,0 -20,0 0,0

255690 3 96,8 -96,8 0,0

M ködési költségvetés

M ködési költségvetés

A társadalmi kirekesztés elleni küzdelem, a 
társadalmi egyenl tlenségek csökkentését 
el segít  programok támogatása

Országos Fogyatékosügyi Program támogatása

Felhalmozási költségvetés

Társadalmi kohéziót er sít  tárcaközi integrációs 
programok

A roma népesség társadalmi integrációjának
felgyorsítását el segít  feladatok és programok 
támogatása
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1181
Kiadás Bevétel Támogatás Kiadás Bevétel Támogatás Kiadás Bevétel Támogatás

Millió forintban

Jogcím-
csoport

2006. évi eredeti el irányzat
A 2006. évi LV. törvény végreghajtását 

jelent  el irányzat-átcsoportosítás
2006. évi LV. törvény el irányzata

Megnevezés
Kiemelt
el irány-

zat

El -
irány-
zat-

csoport

Jogcím
ÁHT

azonosító
Fejezet Cím Alcím

1

1 Személyi juttatások 18,4 -18,4 0,0

2 Munkaadókat terhel  járulékok 9,0 -9,0 0,0

3 Dologi kiadások 48,4 -48,4 0,0

5
Egyéb m ködési célú támogatások, 
kiadások

21,0 -21,0 0,0

255701 4 800,0 -800,0 0,0

1

5
Egyéb m ködési célú támogatások, 
kiadások

650,0 -650,0 0,0

2

1 Intézményi beruházási kiadások 150,0 -150,0 0,0

256567 5 400,0 -400,0 0,0

1

1 Személyi juttatások 5,0 -5,0 0,0

2 Munkaadókat terhel  járulékok 3,0 -3,0 0,0

3 Dologi kiadások 30,0 -30,0 0,0

5
Egyéb m ködési célú támogatások, 
kiadások

362,0 -362,0 0,0

243678 6 107,5 -107,5 0,0

A roma telepeken él k lakhatási és szociális 
integrációs programja

M ködési költségvetés

Kisebbségi intézmények átvételének és 
fenntartásának támogatása

Felhalmozási költségvetés

M ködési költségvetés

Akadálymentesítési program támogatása

M ködési költségvetés
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7.szám
Kiadás Bevétel Támogatás Kiadás Bevétel Támogatás Kiadás Bevétel Támogatás

Millió forintban

Jogcím-
csoport

2006. évi eredeti el irányzat
A 2006. évi LV. törvény végreghajtását 

jelent  el irányzat-átcsoportosítás
2006. évi LV. törvény el irányzata

Megnevezés
Kiemelt
el irány-

zat

El -
irány-
zat-

csoport

Jogcím
ÁHT

azonosító
Fejezet Cím Alcím

1

5
Egyéb m ködési célú támogatások, 
kiadások

7,5 -7,5 0,0

2

1 Intézményi beruházási kiadások 100,0 -100,0 0,0

025474 7 48,0 -48,0 0,0

1

5
Egyéb m ködési célú támogatások, 
kiadások

38,0 -38,0 0,0

2

1 Intézményi beruházási kiadások 10,0 -10,0 0,0

230715 8 390,0 -390,0 0,0

1

3 Dologi kiadások 35,0 -35,0 0,0

5
Egyéb m ködési célú támogatások, 
kiadások

355,0 -355,0 0,0

259989 16

223483 1 59,0 -59,0 0,0

1

1 Személyi juttatások 33,2 -33,2 0,0

M ködési költségvetés

Magyarországi roma tanulók tanulmányi 
támogatása

M ködési költségvetés

Civil szervezetekhez kapcsolódó feladatok

Civil szervezetek és kapcsolódó feladatok 
támogatása

Felhalmozási költségvetés

Kisebbségi koordinációs és intervenciós keret

M ködési költségvetés

Felhalmozási költségvetés

M ködési költségvetés
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1183
Kiadás Bevétel Támogatás Kiadás Bevétel Támogatás Kiadás Bevétel Támogatás

Millió forintban

Jogcím-
csoport

2006. évi eredeti el irányzat
A 2006. évi LV. törvény végreghajtását 

jelent  el irányzat-átcsoportosítás
2006. évi LV. törvény el irányzata

Megnevezés
Kiemelt
el irány-

zat

El -
irány-
zat-

csoport

Jogcím
ÁHT

azonosító
Fejezet Cím Alcím

2 Munkaadókat terhel  járulékok 10,0 -10,0 0,0

3 Dologi kiadások 15,8 -15,8 0,0

248012 2 6 887,8 -6 887,8 0,0

1

1 Személyi juttatások 245,0 -245,0 0,0

2 Munkaadókat terhel  járulékok 78,0 -78,0 0,0

3 Dologi kiadások 208,7 -208,7 0,0

5
Egyéb m ködési célú támogatások, 
kiadások

6 356,1 -6 356,1 0,0

259990 17

260001 1 949,5 -949,5 0,0

1

1 Személyi juttatások 106,5 -106,5 0,0

2 Munkaadókat terhel  járulékok 33,0 -33,0 0,0

3 Dologi kiadások 102,0 -102,0 0,0

5
Egyéb m ködési célú támogatások, 
kiadások

708,0 -708,0 0,0

265567 2 840,0 -840,0 0,0

1

Az egyenl  bánásmód és az esélyegyenl ség
fejlesztése terén egyes kiemelt feladatok 
támogatésa

M ködési költségvetés

Lakóotthon-fejlesztés támogatása

M ködési költségvetés

Nemzeti Civil Alapprogram

M ködési költségvetés

Az egyenl  bánásmód és az esélyegyenl ség
fejlesztése
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7.szám
Kiadás Bevétel Támogatás Kiadás Bevétel Támogatás Kiadás Bevétel Támogatás

Millió forintban

Jogcím-
csoport

2006. évi eredeti el irányzat
A 2006. évi LV. törvény végreghajtását 

jelent  el irányzat-átcsoportosítás
2006. évi LV. törvény el irányzata

Megnevezés
Kiemelt
el irány-

zat

El -
irány-
zat-

csoport

Jogcím
ÁHT

azonosító
Fejezet Cím Alcím

3 Dologi kiadások 50,0 -50,0 0,0

2

3
Egyéb intézményi felhalmozási 
kiadások

790,0 -790,0 0,0

265623 3 430,0 -430,0 0,0

1

3 Dologi kiadások 30,0 -30,0 0,0

5
Egyéb m ködési célú támogatások, 
kiadások

400,0 -400,0 0,0

248056 18

219745 2 216,0 -216,0 0,0

1

5
Egyéb m ködési célú támogatások, 
kiadások

216,0 -216,0 0,0

003232 3 30,0 -30,0 0,0

1

5
Egyéb m ködési célú támogatások, 
kiadások

30,0 -30,0 0,0

232906 4 30,0 -30,0 0,0

1

5
Egyéb m ködési célú támogatások, 
kiadások

30,0 -30,0 0,0

Nemzetközi Pikler Emmi Közalapítvány támogatása

M ködési költségvetés

Fogyatékosok Esélye Közalapítvány támogatása

M ködési költségvetés

Hajléktalanokért Közalapítvány támogatása

M ködési költségvetés

Felhalmozási költségvetés

Önálló életvitelt segít  eszközök beszerzése, 
modellszolgáltatások támogatása

M ködési költségvetés

Alapítványok támogatása



7.szám
K

Ö
R

N
Y

E
Z

E
T

V
É

D
E

L
M

I
É

S
V

ÍZ
Ü

G
Y

I
É

R
T

E
S

ÍT
Õ

1185
Kiadás Bevétel Támogatás Kiadás Bevétel Támogatás Kiadás Bevétel Támogatás

Millió forintban

Jogcím-
csoport

2006. évi eredeti el irányzat
A 2006. évi LV. törvény végreghajtását 

jelent  el irányzat-átcsoportosítás
2006. évi LV. törvény el irányzata

Megnevezés
Kiemelt
el irány-

zat

El -
irány-
zat-

csoport

Jogcím
ÁHT

azonosító
Fejezet Cím Alcím

245856 5 10,0 -10,0 0,0

1

5
Egyéb m ködési célú támogatások, 
kiadások

10,0 -10,0 0,0

256767 6 120,0 -120,0 0,0

1

5
Egyéb m ködési célú támogatások, 
kiadások

120,0 -120,0 0,0

014881 7 3 600,0 -3 600,0 0,0

1

5
Egyéb m ködési célú támogatások, 
kiadások

3 600,0 -3 600,0 0,0

258967 8 500,0 -500,0 0,0

1

5
Egyéb m ködési célú támogatások, 
kiadások

500,0 -500,0 0,0

251990 9 260,0 -260,0 0,0

1

5
Egyéb m ködési célú támogatások, 
kiadások

260,0 -260,0 0,0

000318 19

000330 1 75,2 -75,2 0,0

Társadalmi szervezetek támogatása

Értelmi Fogyatékosok Országos Szövetsége 
támogatása

M ködési költségvetés

M ködési költségvetés

M ködési költségvetés

Tessedik Sámuel, hogy a gyermekek 
megszülessenek és feln jenek Alapítvány

Összefogás a Budapesti Lakástalanokért és 
Hajléktalan Emberekért Közalapítvány támogatása

Hozzájárulás a hadigondozásról szóló törvényt 
végrehajtó közalapítványhoz

Magyarországi Nemzeti Etnikai Kisebbségekért 
Közalapítvány támogatása

Betegjogi, Ellátottjogi és Gyermekjogi Közalapítvány
támogatása

M ködési költségvetés

M ködési költségvetés



1186
K

Ö
R

N
Y

E
Z

E
T

V
É

D
E

L
M

I
É

S
V

ÍZ
Ü

G
Y

I
É

R
T

E
S

ÍT
Õ

7.szám
Kiadás Bevétel Támogatás Kiadás Bevétel Támogatás Kiadás Bevétel Támogatás

Millió forintban

Jogcím-
csoport

2006. évi eredeti el irányzat
A 2006. évi LV. törvény végreghajtását 

jelent  el irányzat-átcsoportosítás
2006. évi LV. törvény el irányzata

Megnevezés
Kiemelt
el irány-

zat

El -
irány-
zat-

csoport

Jogcím
ÁHT

azonosító
Fejezet Cím Alcím

1

5
Egyéb m ködési célú támogatások, 
kiadások

75,2 -75,2 0,0

245545 2 174,0 -174,0 0,0

1

5
Egyéb m ködési célú támogatások, 
kiadások

174,0 -174,0 0,0

000352 3 152,3 -152,3 0,0

1

5
Egyéb m ködési célú támogatások, 
kiadások

152,3 -152,3 0,0

000363 4 205,0 -205,0 0,0

1

5
Egyéb m ködési célú támogatások, 
kiadások

205,0 -205,0 0,0

233628 5 70,0 -70,0 0,0

1

3 Dologi kiadások 2,0 -2,0 0,0

5
Egyéb m ködési célú támogatások, 
kiadások

68,0 -68,0 0,0

208349 6

1 145,0 -145,0 0,0

Siketek és Nagyothallók Országos Szövetsége 
támogatása

Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos 
Szövetsége támogatása

Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos 
Szövetsége támogatása

Fogyatékos személyek országos és regionális 
szervezeteinek támogatása

Fogyasztóvédelmi társadalmi szervezetek 
támogatása

M ködési költségvetés

M ködési költségvetés

M ködési költségvetés

M ködési költségvetés

M ködési költségvetés

M ködési költségvetés
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1187
Kiadás Bevétel Támogatás Kiadás Bevétel Támogatás Kiadás Bevétel Támogatás

Millió forintban

Jogcím-
csoport

2006. évi eredeti el irányzat
A 2006. évi LV. törvény végreghajtását 

jelent  el irányzat-átcsoportosítás
2006. évi LV. törvény el irányzata

Megnevezés
Kiemelt
el irány-

zat

El -
irány-
zat-

csoport

Jogcím
ÁHT

azonosító
Fejezet Cím Alcím

3 Dologi kiadások 5,0 -5,0 0,0

5
Egyéb m ködési célú támogatások, 
kiadások

140,0 -140,0 0,0

220361 7 105,0 -105,0 0,0

1

3 Dologi kiadások 2,0 -2,0 0,0

5
Egyéb m ködési célú támogatások, 
kiadások

103,0 -103,0 0,0

016962 8 255,2 -255,2 0,0

1

5
Egyéb m ködési célú támogatások, 
kiadások

255,2 -255,2 0,0

211288 9 30,0 -30,0 0,0

1

5
Egyéb m ködési célú támogatások, 
kiadások

30,0 -30,0 0,0

253190 12 90,0 -90,0 0,0

1

3 Dologi kiadások 7,0 -7,0 0,0

5
Egyéb m ködési célú támogatások, 
kiadások

83,0 -83,0 0,0

259534 14 35,0 -35,0 0,0

Békéltet  testületek támogatása

M ködési költségvetés

Magyar Máltai Szeretetszolgálat támogatása

Telefonos segélyszolgálatok támogatása

M ködési költségvetés

M ködési költségvetés

M ködési költségvetés

Nagycsaládosok Országos Egyesülete támogatása

Civil Szolgáltató Központok támogatása
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7.szám
Kiadás Bevétel Támogatás Kiadás Bevétel Támogatás Kiadás Bevétel Támogatás

Millió forintban

Jogcím-
csoport

2006. évi eredeti el irányzat
A 2006. évi LV. törvény végreghajtását 

jelent  el irányzat-átcsoportosítás
2006. évi LV. törvény el irányzata

Megnevezés
Kiemelt
el irány-

zat

El -
irány-
zat-

csoport

Jogcím
ÁHT

azonosító
Fejezet Cím Alcím

1

5
Egyéb m ködési célú támogatások, 
kiadások

35,0 -35,0 0,0

225322 15 20,0 -20,0 0,0

1

5
Egyéb m ködési célú támogatások, 
kiadások

20,0 -20,0 0,0

248001 20

248034 6 15,6 -15,6 0,0

1 52,0 -52,0 0,0

3 Dologi kiadások 67,0 -67,0 0,0

2 2,6 -2,6 0,0

1 Intézményi beruházási kiadások 3,2 -3,2 0,0

258923 22

258934 1 4,0 -4,0 0,0

1

5
Egyéb m ködési célú támogatások, 
kiadások

4,0 -4,0 0,0

258945 2 24,6 -24,6 0,0

1

EU tagságból és nemzetközi együttm ködésekb l
ered  kötelezettségek teljesítése

M ködési költségvetés

Felhalmozási költségvetés

Nemzetközi kapcsolatokból ered  kötelezettségek

Nemzetközi szervezetek tagdíjai és egyéb 
támogatásai

M ködési költségvetés

Magyar Szervátültetettek Országos Sport, Kulturális 
és Érdekvédelmi Szövetsége

Célel irányzatok

TF052240 IDF Világbanki segély romaügyi 
intézményfejlesztéshez

M ködési költségvetés

M ködési költségvetés

M ködési költségvetés
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1189
Kiadás Bevétel Támogatás Kiadás Bevétel Támogatás Kiadás Bevétel Támogatás

Millió forintban

Jogcím-
csoport

2006. évi eredeti el irányzat
A 2006. évi LV. törvény végreghajtását 

jelent  el irányzat-átcsoportosítás
2006. évi LV. törvény el irányzata

Megnevezés
Kiemelt
el irány-

zat

El -
irány-
zat-

csoport

Jogcím
ÁHT

azonosító
Fejezet Cím Alcím

1 Személyi juttatások 3,3 -3,3 0,0

2 Munkaadókat terhel  járulékok 1,3 -1,3 0,0

3 Dologi kiadások 20,0 -20,0 0,0

258956 3 80,0 -80,0 0,0

1

1 Személyi juttatások 5,3 -5,3 0,0

2 Munkaadókat terhel  járulékok 1,7 -1,7 0,0

3 Dologi kiadások 73,0 -73,0 0,0

265634 23 45,0 -45,0 0,0

1

1 Személyi juttatások 23,0 -23,0 0,0

2 Munkaadókat terhel  járulékok 7,0 -7,0 0,0

3 Dologi kiadások 15,0 -15,0 0,0

265967 24 4 000,0 -4 000,0 0,0

1

5
Egyéb m ködési célú támogatások, 
kiadások

4 000,0 -4 000,0 0,0

265278 25 Fejezeti tartalék

Miniszteri elismerésekkel járó díjazások, jutalmak

M ködési költségvetés

Szociális intézményi foglalkoztatás normatív támogatása

M ködési költségvetés

Hosszútávú fejlesztéspolitikai prioritások, a II. NFT 
ágazati tervezése

M ködési költségvetés
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7.szám
Kiadás Bevétel Támogatás Kiadás Bevétel Támogatás Kiadás Bevétel Támogatás

Millió forintban

Jogcím-
csoport

2006. évi eredeti el irányzat
A 2006. évi LV. törvény végreghajtását 

jelent  el irányzat-átcsoportosítás
2006. évi LV. törvény el irányzata

Megnevezés
Kiemelt
el irány-

zat

El -
irány-
zat-

csoport

Jogcím
ÁHT

azonosító
Fejezet Cím Alcím

235260 1 34,7 34,7 -34,7 -34,7 0,0 0,0

265245 2 1 872,8 1 872,8 -1 872,8 -1 872,8 0,0 0,0

235479 10

003539 1 318 200,0 -318 200,0 0,0

018911 2 5 528,0 -5 528,0 0,0

011462 3 61 472,0 -61 472,0 0,0

003649 4 63 071,0 -63 071,0 0,0

226099 5 15 228,0 -15 228,0 0,0

245623 6 1 390,0 -1 390,0 0,0

265990 7 7 500,0 -7 500,0 0,0

267434 8 3 800,0 -3 800,0 0,0

003517 11

030537 2

011385 1 10 298,0 -10 298,0 0,0

003627 2 70 194,0 -70 194,0 0,0

011417 3 2 477,0 -2 477,0 0,0

003595 4 6 235,0 -6 235,0 0,0

Megváltozott munkaképesség ek járadéka

Egészségkárosodási járadék

Bányászok korengedményes nyugdíja, szénjárandóság 
kiegészítése és keresetkiegészítése

Életkezdési támogatás

Jövedelempótló és jövedelem kiegészít  szociális 
támogatások

Egyéb szociális ellátások és költségtérítések

Rokkantsági járadék

Gyermekgondozási díj

Gyermeknevelési támogatás

Apákat megillet  munkaid -kedvezmény távolléti díjának 
megtérítése

Pénzbeli gyermekvédelmi támogatások

Családi támogatások

Családi pótlék

Anyasági támogatás

Gyermekgondozási segély

Fejezeti általános tartalék

Fejezeti államháztartási tartalék



7.szám
K

Ö
R

N
Y

E
Z

E
T

V
É

D
E

L
M

I
É

S
V

ÍZ
Ü

G
Y

I
É

R
T

E
S

ÍT
Õ

1191
Kiadás Bevétel Támogatás Kiadás Bevétel Támogatás Kiadás Bevétel Támogatás

Millió forintban

Jogcím-
csoport

2006. évi eredeti el irányzat
A 2006. évi LV. törvény végreghajtását 

jelent  el irányzat-átcsoportosítás
2006. évi LV. törvény el irányzata

Megnevezés
Kiemelt
el irány-

zat

El -
irány-
zat-

csoport

Jogcím
ÁHT

azonosító
Fejezet Cím Alcím

016939 5 5 747,0 -5 747,0 0,0

011374 6 23 913,0 -23 913,0 0,0

003584 8 20 955,0 -20 955,0 0,0

003616 9 5 125,0 -5 125,0 0,0

243878 13 145,0 -145,0 0,0

266523 14 1 870,0 -1 870,0 0,0

030559 3

030560 1 19 000,0 -19 000,0 0,0

030571 2 3 600,0 -3 600,0 0,0

030582 3 1 300,0 -1 300,0 0,0

030603 4 1 300,0 -1 300,0 0,0

266534 5 50,0 -50,0 0,0

XXVI.

240789 1 1 741,8 2 923,6 4 665,4

1 334,5 334,5

1 Személyi juttatások 1 323,0 1 501,2 2 824,2

2 Munkaadókat terhel  járulékok 423,4 487,2 910,6

Szociális és Munkaügyi Minisztérium

 Szociális és Munkaügyi Minisztérium igazgatása 

M ködési költségvetés

Terhességmegszakítás

Folyósított ellátások utáni térítés

Nyugdíjasok távf tési-díj támogatásával kapcsolatos 
feladatokhoz hozzájárulás

Nyugdíjasok távf tési-díj támogatása

Különféle jogcímen adott térítések

Közgyógyellátás

Egészségügyi feladatok ellátásával kapcsolatos 
hozzájárulás

Fogyatékossági támogatás és a vakok személyi 
járadéka

Politikai rehabilitációs és más nyugdíj-kiegészítések

Házastársi pótlék 

Egyéb támogatások (Cukorbetegek támogatása, 
Lakbértámogatás, Katonai családi segély)

Mez gazdasági járadék
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7.szám

Kiadás Bevétel Támogatás Kiadás Bevétel Támogatás Kiadás Bevétel Támogatás

Millió forintban

Jogcím-
csoport

2006. évi eredeti el irányzat
A 2006. évi LV. törvény végreghajtását 

jelent  el irányzat-átcsoportosítás
2006. évi LV. törvény el irányzata

Megnevezés
Kiemelt
el irány-

zat

El -
irány-
zat-

csoport

Jogcím
ÁHT

azonosító
Fejezet Cím Alcím

3 Dologi kiadások 315,7 887,7 1 203,4

2 19,0 19,0

1 Intézményi beruházási kiadások 33,2 47,5 80,7

262290 7 202,0 202,0

1

1 Személyi juttatások 97,6 97,6

2 Munkaadókat terhel  járulékok 30,1 30,1

3 Dologi kiadások 61,3 61,3

2

1 Intézményi beruházási kiadások 13,0 13,0

258745 8 548,7 548,7

1 109,2 109,2

1 Személyi juttatások 399,8 399,8

2 Munkaadókat terhel  járulékok 129,0 129,0

3 Dologi kiadások 123,1 123,1

5
Egyéb m ködési célú támogatások, 
kiadások

3,0 3,0

2

M ködési költségvetés

Felhalmozási költségvetés

Egyenl  bánásmód hatóság

M ködési költségvetés

Felhalmozási költségvetés

Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet

Felhalmozási költségvetés
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1193
Kiadás Bevétel Támogatás Kiadás Bevétel Támogatás Kiadás Bevétel Támogatás

Millió forintban

Jogcím-
csoport

2006. évi eredeti el irányzat
A 2006. évi LV. törvény végreghajtását 

jelent  el irányzat-átcsoportosítás
2006. évi LV. törvény el irányzata

Megnevezés
Kiemelt
el irány-

zat

El -
irány-
zat-

csoport

Jogcím
ÁHT

azonosító
Fejezet Cím Alcím

1 Intézményi beruházási kiadások 3,0 3,0

203135 9 494,7 494,7

1 93,0 93,0

1 Személyi juttatások 282,0 282,0

2 Munkaadókat terhel  járulékok 90,0 90,0

3 Dologi kiadások 209,3 209,3

2

1 Intézményi beruházási kiadások 6,4 6,4

000538 10 320,5 320,5

1

1 Személyi juttatások 165,7 165,7

2 Munkaadókat terhel  járulékok 53,7 53,7

3 Dologi kiadások 94,5 94,5

2

1 Intézményi beruházási kiadások 6,6 6,6

006453 11 670,8 670,8

1 900,0 900,0

Fogyasztóvédelmi F felügyel ség

M ködési költségvetés

Felhalmozási költségvetés

Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Hivatal

M ködési költségvetés

Felhalmozási költségvetés

Mobilitás

M ködési költségvetés
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7.szám

Kiadás Bevétel Támogatás Kiadás Bevétel Támogatás Kiadás Bevétel Támogatás

Millió forintban

Jogcím-
csoport

2006. évi eredeti el irányzat
A 2006. évi LV. törvény végreghajtását 

jelent  el irányzat-átcsoportosítás
2006. évi LV. törvény el irányzata

Megnevezés
Kiemelt
el irány-

zat

El -
irány-
zat-

csoport

Jogcím
ÁHT

azonosító
Fejezet Cím Alcím

1 Személyi juttatások 582,4 582,4

2 Munkaadókat terhel  járulékok 178,0 178,0

3 Dologi kiadások 255,4 255,4

5
Egyéb m ködési célú támogatások, 
kiadások

525,0 525,0

2

1 Intézményi beruházási kiadások 30,0 30,0

002983 12 1 493,5 1 493,5

1 219,9 219,9

1 Személyi juttatások 926,2 926,2

2 Munkaadókat terhel  járulékok 313,4 313,4

3 Dologi kiadások 402,4 402,4

4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 4,2 4,2

2

1 Intézményi beruházási kiadások 67,2 67,2

003012 13 3 325,5 3 325,5

1 161,1 161,1

1 Személyi juttatások 1 923,7 1 923,7

M ködési költségvetés

Felhalmozási költségvetés

Gyermek- és Ifjúságvédelem Intézetei

M ködési költségvetés

Felhalmozási költségvetés

Állami szociális intézetek
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1195

Kiadás Bevétel Támogatás Kiadás Bevétel Támogatás Kiadás Bevétel Támogatás

Millió forintban

Jogcím-
csoport

2006. évi eredeti el irányzat
A 2006. évi LV. törvény végreghajtását 

jelent  el irányzat-átcsoportosítás
2006. évi LV. törvény el irányzata

Megnevezés
Kiemelt
el irány-

zat

El -
irány-
zat-

csoport

Jogcím
ÁHT

azonosító
Fejezet Cím Alcím

2 Munkaadókat terhel  járulékok 640,6 640,6

3 Dologi kiadások 837,4 837,4

4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 49,4 49,4

2

1 Intézményi beruházási kiadások 35,5 35,5

004679 16

250978 7

241345 1

242756 15 30,0 30,0

1

3 Dologi kiadások 30,0 30,0

248089 16 45,5 45,5

1

5
Egyéb m ködési célú támogatások, 
kiadások

45,5 45,5

243889 17 35,0 35,0

1

3 Dologi kiadások 35,0 35,0

PHARE támogatással megvalósuló programok

Diszkrimináció ellenes program (2002/000-
315.01.02.sz.)

M ködési költségvetés

PHARE ACCES (2003/004-347-02.02)

M ködési költségvetés

HU-03004-347-02-01 Esélyegyenl ség
biztosítása a fogyatékkal él k számára

M ködési költségvetés

Felhalmozási költségvetés

Fejezeti kezelés  el irányzatok

PHARE programok és az átmeneti támogatás 
programjai
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7.szám

Kiadás Bevétel Támogatás Kiadás Bevétel Támogatás Kiadás Bevétel Támogatás

Millió forintban

Jogcím-
csoport

2006. évi eredeti el irányzat
A 2006. évi LV. törvény végreghajtását 

jelent  el irányzat-átcsoportosítás
2006. évi LV. törvény el irányzata

Megnevezés
Kiemelt
el irány-

zat

El -
irány-
zat-

csoport

Jogcím
ÁHT

azonosító
Fejezet Cím Alcím

258023 2

255589 1 99,4 99,4

1 257,1 257,1

3 Dologi kiadások 33,2 33,2

5
Egyéb m ködési célú támogatások, 
kiadások

323,3 323,3

265278 36

261345 1 694,2 34,7 34,7 728,9 34,7

1 648,6 648,6

2 45,6 45,6

265289 2 381,4 381,4 1 872,8 1 872,8 2 254,2 2 254,2

228653 40 1 208,3 1 208,3

1

1 Személyi juttatások 12,6 12,6

2 Munkaadókat terhel  járulékok 4,5 4,5

3 Dologi kiadások 60,2 60,2

5
Egyéb m ködési célú támogatások, 
kiadások

951,0 951,0

2

Fejezeti tartalék

Fejezeti általános tartalék

Fejezeti államháztartási tartalék

M ködési költségvetés

Felhalmozási költségvetés

Átmeneti támogatással megvalósuló programok

Felhalmozási költségvetés

A kábítószer-fogyasztás megel zésével kapcsolatos 
feladatok

M ködési költségvetés

Civil szervezetek és az Anti-diszkriminációs 
törvény alkalmazása

M ködési költségvetés
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1197
Kiadás Bevétel Támogatás Kiadás Bevétel Támogatás Kiadás Bevétel Támogatás

Millió forintban

Jogcím-
csoport

2006. évi eredeti el irányzat
A 2006. évi LV. törvény végreghajtását 

jelent  el irányzat-átcsoportosítás
2006. évi LV. törvény el irányzata

Megnevezés
Kiemelt
el irány-

zat

El -
irány-
zat-

csoport

Jogcím
ÁHT

azonosító
Fejezet Cím Alcím

3
Egyéb intézményi felhalmozási 
kiadások

180,0 180,0

228664 41

256612 1

223571 1 370,0 370,0

1

5
Egyéb m ködési célú támogatások, 
kiadások

270,0 270,0

2

3
Egyéb intézményi felhalmozási 
kiadások

100,0 100,0

223603 2 90,0 90,0

1

3 Dologi kiadások 20,0 20,0

2

2 Felújítás 70,0 70,0

250223 3 35,0 35,0

1

5
Egyéb m ködési célú támogatások, 
kiadások

35,0 35,0

250212 4 8,0 8,0Magyar Ifjúsági Konferencia m ködtetése

M ködési költségvetés

Felhalmozási költségvetés

Márton Áron Szakkollégiumért Alapítvány - 
Agora Irodahálózat m ködtetése

M ködési költségvetés

Zánkai Gyermek és Ifjúsági Centrum Kht.

M ködési költségvetés

Felhalmozási költségvetés

Budapesti Európai Ifjúsági Központ 
m ködtetése

Gyermek és ifjúsági szakmai feladatok

Ifjúsági intézmény és szolgáltatás rendszer, ifjúság 
szakmai feladatok
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7.szám
Kiadás Bevétel Támogatás Kiadás Bevétel Támogatás Kiadás Bevétel Támogatás

Millió forintban

Jogcím-
csoport

2006. évi eredeti el irányzat
A 2006. évi LV. törvény végreghajtását 

jelent  el irányzat-átcsoportosítás
2006. évi LV. törvény el irányzata

Megnevezés
Kiemelt
el irány-

zat

El -
irány-
zat-

csoport

Jogcím
ÁHT

azonosító
Fejezet Cím Alcím

1

1 Személyi juttatások 1,2 1,2

2 Munkaadókat terhel  járulékok 0,8 0,8

3 Dologi kiadások 6,0 6,0

265445 5 100,0 100,0

1

3 Dologi kiadások 30,0 30,0

5
Egyéb m ködési célú támogatások, 
kiadások

70,0 70,0

265456 6 29,0 29,0

1

3 Dologi kiadások 15,0 15,0

5
Egyéb m ködési célú támogatások, 
kiadások

14,0 14,0

265467 7 40,0 40,0

1

5
Egyéb m ködési célú támogatások, 
kiadások

40,0 40,0

250312 8 40,0 40,0

1

Ifjúságkutatási és monitoring feladatok 

M ködési költségvetés

Társadalmi egyeztet  rendszer m ködtetése,
szervezetek m ködési támogatása

M ködési költségvetés

Részvétel a hazai és európai jelent ség
referencia rendezvényeken

M ködési költségvetés

M ködési költségvetés

Komplex szakma- és szolgáltatásfejlesztési 
program

M ködési költségvetés
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1199

Kiadás Bevétel Támogatás Kiadás Bevétel Támogatás Kiadás Bevétel Támogatás

Millió forintban

Jogcím-
csoport

2006. évi eredeti el irányzat
A 2006. évi LV. törvény végreghajtását 

jelent  el irányzat-átcsoportosítás
2006. évi LV. törvény el irányzata

Megnevezés
Kiemelt
el irány-

zat

El -
irány-
zat-

csoport

Jogcím
ÁHT

azonosító
Fejezet Cím Alcím

3 Dologi kiadások 20,0 20,0

5
Egyéb m ködési célú támogatások, 
kiadások

20,0 20,0

265478 9 12,0 12,0

1

5
Egyéb m ködési célú támogatások, 
kiadások

12,0 12,0

203179 10 20,0 20,0

1

3 Dologi kiadások 20,0 20,0

265489 11 10,0 10,0

1

3 Dologi kiadások 10,0 10,0

265490 12 10,0 10,0

1

1 Személyi juttatások 0,7 0,7

2 Munkaadókat terhel  járulékok 0,3 0,3

3 Dologi kiadások 9,0 9,0

265790 2

Jelentés az ifjúsági önkéntesség és stratégiai
fejlesztés témájában az EU Bizottságának, az 
Ifjúsági Fehér Könyv folyamat keretében

M ködési költségvetés

Két- és többoldalú államközi szerz désekb l
ered  ifjúsági feladatok

M ködési költségvetés

Az Európai Tanács számára készítend
országjelentés nemzetközi szakmai programja

M ködési költségvetés

Gyermek és ifjúsági egyéb szakmai feladatok

Nemzetközi megállapodásokból ered  tagdíj 
kötelezettség

M ködési költségvetés
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7.szám

Kiadás Bevétel Támogatás Kiadás Bevétel Támogatás Kiadás Bevétel Támogatás

Millió forintban

Jogcím-
csoport

2006. évi eredeti el irányzat
A 2006. évi LV. törvény végreghajtását 

jelent  el irányzat-átcsoportosítás
2006. évi LV. törvény el irányzata

Megnevezés
Kiemelt
el irány-

zat

El -
irány-
zat-

csoport

Jogcím
ÁHT

azonosító
Fejezet Cím Alcím

235237 1 100,0 100,0

1

3 Dologi kiadások 6,0 6,0

5
Egyéb m ködési célú támogatások, 
kiadások

94,0 94,0

229407 2 100,0 100,0

1

3 Dologi kiadások 6,0 6,0

5
Egyéb m ködési célú támogatások, 
kiadások

94,0 94,0

256445 3 622,8 622,8

1

3 Dologi kiadások 55,0 55,0

5
Egyéb m ködési célú támogatások, 
kiadások

567,8 567,8

031831 4 487,2 487,2

1

5
Egyéb m ködési célú támogatások, 
kiadások

487,2 487,2

257267 42 20,0 20,0

1

Települési és területi ifjúságpolitikai programok,
ifjúsági szolgáltatások, ifjúsági munka 
támogatása

Csatlakozás az Európai Fogyasztóvédelmi Központok 
Hálózatához

M ködési költségvetés

M ködési költségvetés

Gyermek és Ifjúsági Alapprogram támogatása

M ködési költségvetés

M ködési költségvetés

Határon túli ifjúsági szervezetek m ködésének
és programjainak támogatása

M ködési költségvetés

Gyermek és ifjúsági fesztiválok, nagy 
rendezvények



7.szám
K

Ö
R

N
Y

E
Z

E
T

V
É

D
E

L
M

I
É

S
V

ÍZ
Ü

G
Y

I
É

R
T

E
S

ÍT
Õ

1201

Kiadás Bevétel Támogatás Kiadás Bevétel Támogatás Kiadás Bevétel Támogatás

Millió forintban

Jogcím-
csoport

2006. évi eredeti el irányzat
A 2006. évi LV. törvény végreghajtását 

jelent  el irányzat-átcsoportosítás
2006. évi LV. törvény el irányzata

Megnevezés
Kiemelt
el irány-

zat

El -
irány-
zat-

csoport

Jogcím
ÁHT

azonosító
Fejezet Cím Alcím

5
Egyéb m ködési célú támogatások, 
kiadások

20,0 20,0

257323 43 5,0 5,0

1

5
Egyéb m ködési célú támogatások, 
kiadások

5,0 5,0

265501 44

265656 1

265512 1 250,0 250,0

1

5
Egyéb m ködési célú támogatások, 
kiadások

50,0 50,0

2

3
Egyéb intézményi felhalmozási 
kiadások

200,0 200,0

265523 2

1 320,0 320,0

1 Személyi juttatások 10,0 10,0

2 Munkaadókat terhel  járulékok 4,0 4,0

3 Dologi kiadások 6,0 6,0

5
Egyéb m ködési célú támogatások, 
kiadások

300,0 300,0

M ködési költségvetés

Felhalmozási költségvetés

Szociális szakellátások fejlesztése

M ködési költségvetés

M ködési költségvetés

Szociális szolgáltatások

Szociális szolgáltatások fejlesztése

Szociális alapellátások fejlesztése

Fogyasztóvédelmi F felügyel ség Élelmiszerbiztonsági 
Hivatallal információcsere kialakítása
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7.szám
Kiadás Bevétel Támogatás Kiadás Bevétel Támogatás Kiadás Bevétel Támogatás

Millió forintban

Jogcím-
csoport

2006. évi eredeti el irányzat
A 2006. évi LV. törvény végreghajtását 

jelent  el irányzat-átcsoportosítás
2006. évi LV. törvény el irányzata

Megnevezés
Kiemelt
el irány-

zat

El -
irány-
zat-

csoport

Jogcím
ÁHT

azonosító
Fejezet Cím Alcím

265534 3 110,0 110,0

1

5
Egyéb m ködési célú támogatások, 
kiadások

35,0 35,0

2

3
Egyéb intézményi felhalmozási 
kiadások

75,0 75,0

265545 4 100,0 100,0

1

5
Egyéb m ködési célú támogatások, 
kiadások

100,0 100,0

265556 5 180,0 180,0

1

5
Egyéb m ködési célú támogatások, 
kiadások

180,0 180,0

265578 3 110,0 110,0

1

1 Személyi juttatások 20,0 20,0

2 Munkaadókat terhel  járulékok 6,0 6,0

5
Egyéb m ködési célú támogatások, 
kiadások

14,0 14,0

2

M ködési költségvetés

Felhalmozási költségvetés

M ködési költségvetés

Szakmai hálózatfejleszt  központok

M ködési költségvetés

Egyéb szociális feladatok ellátásának támogatása

Aktív szociálpolitikai eszközök, szociális 
földprogram

M ködési költségvetés

Felhalmozási költségvetés

Kártyás fogyasztásmér k elterjesztését segít
program
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1203

Kiadás Bevétel Támogatás Kiadás Bevétel Támogatás Kiadás Bevétel Támogatás

Millió forintban

Jogcím-
csoport

2006. évi eredeti el irányzat
A 2006. évi LV. törvény végreghajtását 

jelent  el irányzat-átcsoportosítás
2006. évi LV. törvény el irányzata

Megnevezés
Kiemelt
el irány-

zat

El -
irány-
zat-

csoport

Jogcím
ÁHT

azonosító
Fejezet Cím Alcím

3
Egyéb intézményi felhalmozási 
kiadások

70,0 70,0

265589 4 355,2 355,2

1

5
Egyéb m ködési célú támogatások, 
kiadások

355,2 355,2

243145 46

059811 1 704,2 704,2

1

5
Egyéb m ködési célú támogatások, 
kiadások

704,2 704,2

059866 3 654,4 654,4

1

5
Egyéb m ködési célú támogatások, 
kiadások

654,4 654,4

258534 5 1 955,5 1 955,5

1

5
Egyéb m ködési célú támogatások, 
kiadások

1 955,5 1 955,5

258545 6 1 815,0 1 815,0

1

5
Egyéb m ködési célú támogatások, 
kiadások

1 815,0 1 815,0

M ködési költségvetés

M ködési költségvetés

Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása

M ködési költségvetés

Mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási 
támogatása

Egyes pénzbeli támogatások

Otthonteremtési támogatás

M ködési költségvetés

Gyermektartásdíjak megel legezése

Szociális módszertani intézmények támogatása

M ködési költségvetés
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7.szám

Kiadás Bevétel Támogatás Kiadás Bevétel Támogatás Kiadás Bevétel Támogatás

Millió forintban

Jogcím-
csoport

2006. évi eredeti el irányzat
A 2006. évi LV. törvény végreghajtását 

jelent  el irányzat-átcsoportosítás
2006. évi LV. törvény el irányzata

Megnevezés
Kiemelt
el irány-

zat

El -
irány-
zat-

csoport

Jogcím
ÁHT

azonosító
Fejezet Cím Alcím

243156 7 62,0 62,0

1

5
Egyéb m ködési célú támogatások, 
kiadások

62,0 62,0

268990 47

265590 1 285,0 285,0

1

1 Személyi juttatások 38,0 38,0

2 Munkaadókat terhel  járulékok 13,0 13,0

3 Dologi kiadások 27,0 27,0

5
Egyéb m ködési célú támogatások, 
kiadások

57,0 57,0

2

3
Egyéb intézményi felhalmozási 
kiadások

150,0 150,0

265601 2 82,0 82,0

2

3
Egyéb intézményi felhalmozási 
kiadások

82,0 82,0

265612 3 100,0 100,0

1

Felhalmozási költségvetés

Módszertani intézetek támogatása

M ködési költségvetés

Családsegít  prevenciós programok és 
gyermekvédelmi intézmények fejlesztése

M ködési költségvetés

Felhalmozási költségvetés

Az állami gondoskodásból 1997. nov. 1-je el tt
nagykorúvá váltak lakástámogatása

Gyesen és gyeden lév k hallgatói hitelének célzott 
támogatása

M ködési költségvetés

Gyermekjóléti alapellátások, gyermekvédelmi 
szakellátások
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1205
Kiadás Bevétel Támogatás Kiadás Bevétel Támogatás Kiadás Bevétel Támogatás

Millió forintban

Jogcím-
csoport

2006. évi eredeti el irányzat
A 2006. évi LV. törvény végreghajtását 

jelent  el irányzat-átcsoportosítás
2006. évi LV. törvény el irányzata

Megnevezés
Kiemelt
el irány-

zat

El -
irány-
zat-

csoport

Jogcím
ÁHT

azonosító
Fejezet Cím Alcím

5
Egyéb m ködési célú támogatások, 
kiadások

97,0 97,0

2

3
Egyéb intézményi felhalmozási 
kiadások

3,0 3,0

266190 48

244201 1 19 309,4 19 309,4

1

5
Egyéb m ködési célú támogatások, 
kiadások

19 309,4 19 309,4

266201 2 1 700,0 1 700,0

1

5
Egyéb m ködési célú támogatások, 
kiadások

1 700,0 1 700,0

244389 3 990,6 990,6

1

5
Egyéb m ködési célú támogatások, 
kiadások

990,6 990,6

258823 50 600,0 600,0

1

5
Egyéb m ködési célú támogatások, 
kiadások

400,0 400,0

2

M ködési költségvetés

Felhalmozási költségvetés

M ködési költségvetés

Egyházi szociális intézményi normatíva 
kiegészítése

M ködési költségvetés

Hajléktalan-ellátás fejlesztése

Szociális célú humánszolgáltatások

Szociális célú humánszolgáltatások normatív állami 
támogatása

M ködési költségvetés

Az irányított területi kiegyenlítés rendszerének 
finanszírozása

Felhalmozási költségvetés
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7.szám
Kiadás Bevétel Támogatás Kiadás Bevétel Támogatás Kiadás Bevétel Támogatás

Millió forintban

Jogcím-
csoport

2006. évi eredeti el irányzat
A 2006. évi LV. törvény végreghajtását 

jelent  el irányzat-átcsoportosítás
2006. évi LV. törvény el irányzata

Megnevezés
Kiemelt
el irány-

zat

El -
irány-
zat-

csoport

Jogcím
ÁHT

azonosító
Fejezet Cím Alcím

1 Intézményi beruházási kiadások 200,0 200,0

255667 51

255678 1 172,5 172,5

1

1 Személyi juttatások 12,0 12,0

2 Munkaadókat terhel  járulékok 5,5 5,5

3 Dologi kiadások 30,0 30,0

5
Egyéb m ködési célú támogatások, 
kiadások

125,0 125,0

255689 2 158,0 158,0

1

1 Személyi juttatások 36,4 36,4

2 Munkaadókat terhel  járulékok 11,6 11,6

3 Dologi kiadások 90,0 90,0

5
Egyéb m ködési célú támogatások, 
kiadások

20,0 20,0

255690 3 96,8 96,8

1

1 Személyi juttatások 18,4 18,4

M ködési költségvetés

M ködési költségvetés

A társadalmi kirekesztés elleni küzdelem, a 
társadalmi egyenl tlenségek csökkentését 
el segít  programok támogatása

M ködési költségvetés

Országos Fogyatékosügyi Program támogatása

Társadalmi kohéziót er sít  tárcaközi integrációs 
programok

A roma népesség társadalmi integrációjának
felgyorsítását el segít  feladatok és programok 
támogatása
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1207

Kiadás Bevétel Támogatás Kiadás Bevétel Támogatás Kiadás Bevétel Támogatás

Millió forintban

Jogcím-
csoport

2006. évi eredeti el irányzat
A 2006. évi LV. törvény végreghajtását 

jelent  el irányzat-átcsoportosítás
2006. évi LV. törvény el irányzata

Megnevezés
Kiemelt
el irány-

zat

El -
irány-
zat-

csoport

Jogcím
ÁHT

azonosító
Fejezet Cím Alcím

2 Munkaadókat terhel  járulékok 9,0 9,0

3 Dologi kiadások 48,4 48,4

5
Egyéb m ködési célú támogatások, 
kiadások

21,0 21,0

255701 4 800,0 800,0

1

5
Egyéb m ködési célú támogatások, 
kiadások

650,0 650,0

2

1 Intézményi beruházási kiadások 150,0 150,0

256567 5 400,0 400,0

1

1 Személyi juttatások 5,0 5,0

2 Munkaadókat terhel  járulékok 3,0 3,0

3 Dologi kiadások 30,0 30,0

5
Egyéb m ködési célú támogatások, 
kiadások

362,0 362,0

243678 6 107,5 107,5

1

5
Egyéb m ködési célú támogatások, 
kiadások

7,5 7,5

A roma telepeken él k lakhatási és szociális 
integrációs programja

M ködési költségvetés

Kisebbségi intézmények átvételének és 
fenntartásának támogatása

M ködési költségvetés

Akadálymentesítési program támogatása

M ködési költségvetés

Felhalmozási költségvetés
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7.szám

Kiadás Bevétel Támogatás Kiadás Bevétel Támogatás Kiadás Bevétel Támogatás

Millió forintban

Jogcím-
csoport

2006. évi eredeti el irányzat
A 2006. évi LV. törvény végreghajtását 

jelent  el irányzat-átcsoportosítás
2006. évi LV. törvény el irányzata

Megnevezés
Kiemelt
el irány-

zat

El -
irány-
zat-

csoport

Jogcím
ÁHT

azonosító
Fejezet Cím Alcím

2

1 Intézményi beruházási kiadások 100,0 100,0

025474 7 48,0 48,0

1

5
Egyéb m ködési célú támogatások, 
kiadások

38,0 38,0

2

1 Intézményi beruházási kiadások 10,0 10,0

230715 8 390,0 390,0

1

3 Dologi kiadások 35,0 35,0

5
Egyéb m ködési célú támogatások, 
kiadások

355,0 355,0

259989 52

223483 1 59,0 59,0

1

1 Személyi juttatások 33,2 33,2

2 Munkaadókat terhel  járulékok 10,0 10,0

3 Dologi kiadások 15,8 15,8

M ködési költségvetés

Magyarországi roma tanulók tanulmányi 
támogatása

M ködési költségvetés

Civil szervezetekhez kapcsolódó feladatok

Civil szervezetek és kapcsolódó feladatok 
támogatása

Felhalmozási költségvetés

Kisebbségi koordinációs és intervenciós keret

M ködési költségvetés

Felhalmozási költségvetés
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1209

Kiadás Bevétel Támogatás Kiadás Bevétel Támogatás Kiadás Bevétel Támogatás

Millió forintban

Jogcím-
csoport

2006. évi eredeti el irányzat
A 2006. évi LV. törvény végreghajtását 

jelent  el irányzat-átcsoportosítás
2006. évi LV. törvény el irányzata

Megnevezés
Kiemelt
el irány-

zat

El -
irány-
zat-

csoport

Jogcím
ÁHT

azonosító
Fejezet Cím Alcím

248012 2 6 887,8 6 887,8

1

1 Személyi juttatások 245,0 245,0

2 Munkaadókat terhel  járulékok 78,0 78,0

3 Dologi kiadások 208,7 208,7

5
Egyéb m ködési célú támogatások, 
kiadások

6 356,1 6 356,1

259990 53

260001 1 949,5 949,5

1

1 Személyi juttatások 106,5 106,5

2 Munkaadókat terhel  járulékok 33,0 33,0

3 Dologi kiadások 102,0 102,0

5
Egyéb m ködési célú támogatások, 
kiadások

708,0 708,0

265567 2 840,0 840,0

1

3 Dologi kiadások 50,0 50,0

2 Felhalmozási költségvetés

Az egyenl  bánásmód és az esélyegyenl ség
fejlesztése terén egyes kiemelt feladatok 
támogatésa

M ködési költségvetés

Lakóotthon-fejlesztés támogatása

M ködési költségvetés

Nemzeti Civil Alapprogram

M ködési költségvetés

Az egyenl  bánásmód és az esélyegyenl ség
fejlesztése
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7.szám

Kiadás Bevétel Támogatás Kiadás Bevétel Támogatás Kiadás Bevétel Támogatás

Millió forintban

Jogcím-
csoport

2006. évi eredeti el irányzat
A 2006. évi LV. törvény végreghajtását 

jelent  el irányzat-átcsoportosítás
2006. évi LV. törvény el irányzata

Megnevezés
Kiemelt
el irány-

zat

El -
irány-
zat-

csoport

Jogcím
ÁHT

azonosító
Fejezet Cím Alcím

3
Egyéb intézményi felhalmozási 
kiadások

790,0 790,0

265623 3 430,0 430,0

1

3 Dologi kiadások 30,0 30,0

5
Egyéb m ködési célú támogatások, 
kiadások

400,0 400,0

248056 54

219745 2 216,0 216,0

1

5
Egyéb m ködési célú támogatások, 
kiadások

216,0 216,0

003232 3 30,0 30,0

1

5
Egyéb m ködési célú támogatások, 
kiadások

30,0 30,0

232906 4 30,0 30,0

1

5
Egyéb m ködési célú támogatások, 
kiadások

30,0 30,0

245856 5 10,0 10,0

1

Nemzetközi Pikler Emmi Közalapítvány támogatása

M ködési költségvetés

Tessedik Sámuel, hogy a gyermekek 
megszülessenek és feln jenek Alapítvány

M ködési költségvetés

Fogyatékosok Esélye Közalapítvány támogatása

M ködési költségvetés

Hajléktalanokért Közalapítvány támogatása

M ködési költségvetés

Önálló életvitelt segít  eszközök beszerzése, 
modellszolgáltatások támogatása

M ködési költségvetés

Alapítványok támogatása
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1211

Kiadás Bevétel Támogatás Kiadás Bevétel Támogatás Kiadás Bevétel Támogatás

Millió forintban

Jogcím-
csoport

2006. évi eredeti el irányzat
A 2006. évi LV. törvény végreghajtását 

jelent  el irányzat-átcsoportosítás
2006. évi LV. törvény el irányzata

Megnevezés
Kiemelt
el irány-

zat

El -
irány-
zat-

csoport

Jogcím
ÁHT

azonosító
Fejezet Cím Alcím

5
Egyéb m ködési célú támogatások, 
kiadások

10,0 10,0

256767 6 120,0 120,0

1

5
Egyéb m ködési célú támogatások, 
kiadások

120,0 120,0

014881 7 3 600,0 3 600,0

1

5
Egyéb m ködési célú támogatások, 
kiadások

3 600,0 3 600,0

258967 8 500,0 500,0

1

5
Egyéb m ködési célú támogatások, 
kiadások

500,0 500,0

251990 9 260,0 260,0

1

5
Egyéb m ködési célú támogatások, 
kiadások

260,0 260,0

000318 55

000330 1 75,2 75,2

1

5
Egyéb m ködési célú támogatások, 
kiadások

75,2 75,2

Társadalmi szervezetek támogatása

Értelmi Fogyatékosok Országos Szövetsége 
támogatása

M ködési költségvetés

Magyarországi Nemzeti Etnikai Kisebbségekért 
Közalapítvány támogatása

M ködési költségvetés

Betegjogi, Ellátottjogi és Gyermekjogi Közalapítvány
támogatása

M ködési költségvetés

Összefogás a Budapesti Lakástalanokért és 
Hajléktalan Emberekért Közalapítvány támogatása

M ködési költségvetés

Hozzájárulás a hadigondozásról szóló törvényt 
végrehajtó közalapítványhoz

M ködési költségvetés
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7.szám
Kiadás Bevétel Támogatás Kiadás Bevétel Támogatás Kiadás Bevétel Támogatás

Millió forintban

Jogcím-
csoport

2006. évi eredeti el irányzat
A 2006. évi LV. törvény végreghajtását 

jelent  el irányzat-átcsoportosítás
2006. évi LV. törvény el irányzata

Megnevezés
Kiemelt
el irány-

zat

El -
irány-
zat-

csoport

Jogcím
ÁHT

azonosító
Fejezet Cím Alcím

245545 2 174,0 174,0

1

5
Egyéb m ködési célú támogatások, 
kiadások

174,0 174,0

000352 3 152,3 152,3

1

5
Egyéb m ködési célú támogatások, 
kiadások

152,3 152,3

000363 4 205,0 205,0

1

5
Egyéb m ködési célú támogatások, 
kiadások

205,0 205,0

233628 5 70,0 70,0

1

3 Dologi kiadások 2,0 2,0

5
Egyéb m ködési célú támogatások, 
kiadások

68,0 68,0

208349 6

1 145,0 145,0

3 Dologi kiadások 5,0 5,0

5
Egyéb m ködési célú támogatások, 
kiadások

140,0 140,0

M ködési költségvetés

M ködési költségvetés

Fogyatékos személyek országos és regionális 
szervezeteinek támogatása

M ködési költségvetés

Fogyasztóvédelmi társadalmi szervezetek 
támogatása

M ködési költségvetés

Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos 
Szövetsége támogatása

M ködési költségvetés

Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos 
Szövetsége támogatása

Siketek és Nagyothallók Országos Szövetsége 
támogatása
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1213
Kiadás Bevétel Támogatás Kiadás Bevétel Támogatás Kiadás Bevétel Támogatás

Millió forintban

Jogcím-
csoport

2006. évi eredeti el irányzat
A 2006. évi LV. törvény végreghajtását 

jelent  el irányzat-átcsoportosítás
2006. évi LV. törvény el irányzata

Megnevezés
Kiemelt
el irány-

zat

El -
irány-
zat-

csoport

Jogcím
ÁHT

azonosító
Fejezet Cím Alcím

220361 7 105,0 105,0

1

3 Dologi kiadások 2,0 2,0

5
Egyéb m ködési célú támogatások, 
kiadások

103,0 103,0

016962 8 255,2 255,2

1

5
Egyéb m ködési célú támogatások, 
kiadások

255,2 255,2

211288 9 30,0 30,0

1

5
Egyéb m ködési célú támogatások, 
kiadások

30,0 30,0

253190 12 90,0 90,0

1

3 Dologi kiadások 7,0 7,0

5
Egyéb m ködési célú támogatások, 
kiadások

83,0 83,0

259534 14 35,0 35,0

1

5
Egyéb m ködési célú támogatások, 
kiadások

35,0 35,0

M ködési költségvetés

Telefonos segélyszolgálatok támogatása

M ködési költségvetés

M ködési költségvetés

Nagycsaládosok Országos Egyesülete támogatása

M ködési költségvetés

Civil Szolgáltató Központok támogatása

Békéltet  testületek támogatása

M ködési költségvetés

Magyar Máltai Szeretetszolgálat támogatása
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7.szám
Kiadás Bevétel Támogatás Kiadás Bevétel Támogatás Kiadás Bevétel Támogatás

Millió forintban

Jogcím-
csoport

2006. évi eredeti el irányzat
A 2006. évi LV. törvény végreghajtását 

jelent  el irányzat-átcsoportosítás
2006. évi LV. törvény el irányzata

Megnevezés
Kiemelt
el irány-

zat

El -
irány-
zat-

csoport

Jogcím
ÁHT

azonosító
Fejezet Cím Alcím

225322 15 20,0 20,0

1

5
Egyéb m ködési célú támogatások, 
kiadások

20,0 20,0

248001 56

248034 6 15,6 15,6

1 52,0 52,0

3 Dologi kiadások 67,0 67,0

2 2,6 2,6

1 Intézményi beruházási kiadások 3,2 3,2

258923 58

258934 1 4,0 4,0

1

5
Egyéb m ködési célú támogatások, 
kiadások

4,0 4,0

258945 2 24,6 24,6

1

1 Személyi juttatások 3,3 3,3

2 Munkaadókat terhel  járulékok 1,3 1,3

EU tagságból és nemzetközi együttm ködésekb l
ered  kötelezettségek teljesítése

M ködési költségvetés

Felhalmozási költségvetés

Nemzetközi kapcsolatokból ered  kötelezettségek

Nemzetközi szervezetek tagdíjai és egyéb 
támogatásai

M ködési költségvetés

M ködési költségvetés

Célel irányzatok

TF052240 IDF Világbanki segély romaügyi 
intézményfejlesztéshez

M ködési költségvetés

Magyar Szervátültetettek Országos Sport, Kulturális 
és Érdekvédelmi Szövetsége
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1215

Kiadás Bevétel Támogatás Kiadás Bevétel Támogatás Kiadás Bevétel Támogatás

Millió forintban

Jogcím-
csoport

2006. évi eredeti el irányzat
A 2006. évi LV. törvény végreghajtását 

jelent  el irányzat-átcsoportosítás
2006. évi LV. törvény el irányzata

Megnevezés
Kiemelt
el irány-

zat

El -
irány-
zat-

csoport

Jogcím
ÁHT

azonosító
Fejezet Cím Alcím

3 Dologi kiadások 20,0 20,0

258956 3 80,0 80,0

1

1 Személyi juttatások 5,3 5,3

2 Munkaadókat terhel  járulékok 1,7 1,7

3 Dologi kiadások 73,0 73,0

265634 59 45,0 45,0

1

1 Személyi juttatások 23,0 23,0

2 Munkaadókat terhel  járulékok 7,0 7,0

3 Dologi kiadások 15,0 15,0

265967 60 4 000,0 4 000,0

1

5
Egyéb m ködési célú támogatások, 
kiadások

4 000,0 4 000,0

235479 19

003539 1 318 200,0 318 200,0

018911 2 5 528,0 5 528,0

Családi pótlék

Anyasági támogatás

Családi támogatások

Miniszteri elismerésekkel járó díjazások, jutalmak

M ködési költségvetés

Szociális intézményi foglalkoztatás normatív támogatása

M ködési költségvetés

Hosszútávú fejlesztéspolitikai prioritások, a II. NFT 
ágazati tervezése

M ködési költségvetés
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7.szám
Kiadás Bevétel Támogatás Kiadás Bevétel Támogatás Kiadás Bevétel Támogatás

Millió forintban

Jogcím-
csoport

2006. évi eredeti el irányzat
A 2006. évi LV. törvény végreghajtását 

jelent  el irányzat-átcsoportosítás
2006. évi LV. törvény el irányzata

Megnevezés
Kiemelt
el irány-

zat

El -
irány-
zat-

csoport

Jogcím
ÁHT

azonosító
Fejezet Cím Alcím

011462 3 61 472,0 61 472,0

003649 4 63 071,0 63 071,0

226099 5 15 228,0 15 228,0

245623 6 1 390,0 1 390,0

265990 7 7 500,0 7 500,0

267434 8 3 800,0 3 800,0

003517 20

030537 2

011385 1 10 298,0 10 298,0

003627 2 70 194,0 70 194,0

011417 3 2 477,0 2 477,0

003595 4 6 235,0 6 235,0

016939 5 5 747,0 5 747,0

011374 6 23 913,0 23 913,0

003584 8 20 955,0 20 955,0

003616 9 5 125,0 5 125,0

243878 13 145,0 145,0

Rokkantsági járadék

Megváltozott munkaképesség ek járadéka

Életkezdési támogatás

Egyéb szociális ellátások és költségtérítések

Jövedelempótló és jövedelem kiegészít  szociális 
támogatások

Mez gazdasági járadék

Fogyatékossági támogatás és a vakok személyi 
járadéka

Politikai rehabilitációs és más nyugdíj-kiegészítések

Házastársi pótlék 

Egyéb támogatások (Cukorbetegek támogatása, 
Lakbértámogatás, Katonai családi segély)

Gyermekgondozási segély

Gyermekgondozási díj

Gyermeknevelési támogatás

Apákat megillet  munkaid -kedvezmény távolléti díjának 
megtérítése

Egészségkárosodási járadék

Bányászok korengedményes nyugdíja, szénjárandóság 
kiegészítése és keresetkiegészítése

Pénzbeli gyermekvédelmi támogatások
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1217
Kiadás Bevétel Támogatás Kiadás Bevétel Támogatás Kiadás Bevétel Támogatás

Millió forintban

Jogcím-
csoport

2006. évi eredeti el irányzat
A 2006. évi LV. törvény végreghajtását 

jelent  el irányzat-átcsoportosítás
2006. évi LV. törvény el irányzata

Megnevezés
Kiemelt
el irány-

zat

El -
irány-
zat-

csoport

Jogcím
ÁHT

azonosító
Fejezet Cím Alcím

266523 14 1 870,0 1 870,0

030559 3

030560 1 19 000,0 19 000,0

030571 2 3 600,0 3 600,0

030582 3 1 300,0 1 300,0

030603 4 1 300,0 1 300,0

266534 5 50,0 50,0

0,0 0,0 0,0

Egészségügyi feladatok ellátásával kapcsolatos 
hozzájárulás

Terhességmegszakítás

Folyósított ellátások utáni térítés

Nyugdíjasok távf tési-díj támogatása

Különféle jogcímen adott térítések

Közgyógyellátás

Átcsoportosítások egyenlege

Nyugdíjasok távf tési-díj támogatásával kapcsolatos 
feladatokhoz hozzájárulás



2. számú melléklet a 2107/2006. (VI. 15.) Korm. határozathoz
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7.szám

Kiadás Bevétel Támogatás Kiadás Bevétel Támogatás Kiadás Bevétel Támogatás

XX.

005380 9 3 527,0 -284,0 3 243,0

1 4 053,4 -2 196,5 1 856,9

1 Személyi juttatások 2 743,7 -505,4 2 238,3

2 Munkaadókat terhel  járulékok 838,8 -178,3 660,5

3 Dologi kiadások 2 841,0 -1 782,8 1 058,2

4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 485,0 485,0

5
Egyéb m ködési célú támogatások, 
kiadások

656,5 -4,0 652,5

2 493,7 -493,0 0,7

1 Intézményi beruházási kiadások 49,8 -43,7 6,1

3
Egyéb intézményi felhalmozási 
kiadások

459,3 -459,3 0,0

XXVI.

269701 14 284,0 284,0

1 2 196,5 2 196,5

1 Személyi juttatások 505,4 505,4

2 Munkaadókat terhel  járulékok 178,3 178,3

M ködési költségvetés

ÁHT
azonosító

Fejezet Cím Alcím
Jogcím-
csoport

2006. évi eredeti el irányzat

Nemzeti Szakképzési Intézet

Oktatási Minisztérium

Kutató és szolgáltató intézetek

M ködési költségvetés

Felhalmozási költségvetés

Millió forintban

El -
irány-

zat
csoport

Jogcím

Szociális és Munkaügyi Minisztérium

A 2006. évi LV. törvény végreghajtását 
jelent  el irányzat-átcsoportosítás

2006. évi LV. törvény el irányzata
Megnevezés

Kiemelt
el irány-

zat
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1219

Kiadás Bevétel Támogatás Kiadás Bevétel Támogatás Kiadás Bevétel Támogatás

ÁHT
azonosító

Fejezet Cím Alcím
Jogcím-
csoport

2006. évi eredeti el irányzat

Millió forintban

El -
irány-

zat
csoport

Jogcím
A 2006. évi LV. törvény végreghajtását 

jelent  el irányzat-átcsoportosítás
2006. évi LV. törvény el irányzata

Megnevezés
Kiemelt
el irány-

zat

3 Dologi kiadások 1 782,8 1 782,8

5
Egyéb m ködési célú támogatások, 
kiadások

4,0 4,0

2 493,0 493,0

1 Intézményi beruházási kiadások 43,7 43,7

3
Egyéb intézményi felhalmozási 
kiadások

459,3 459,3

* ÁHTI

0,0 0,0 0,0Átcsoportosítások egyenlege

Felhalmozási költségvetés



3. számú melléklet a 2107/2006. (VI. 15.) Korm. határozathoz

Eredeti törvényi elõirányzattal nem rendelkezõ jogcímek átcsoportosítása
1220

K
Ö

R
N

Y
E

Z
E

T
V

É
D

E
L

M
I

É
S

V
ÍZ

Ü
G

Y
I

É
R

T
E

S
ÍT

Õ
7.szám

Fejezet Cím Alcím
Jogcím-
csoport

Jogcím Fejezet Cím Alcím
Jogcím-
csoport

Jogcím

ICSSZEM 258667 XXIV. 9 1 Beruházások SZMÜM 258667 XXVI. 16 1
ICSSZEM 247112 XXIV. 9 1 1 Reménysugár Habilitációs Intézet rekonstrukciója SZMÜM 247112 XXVI. 16 1 1
ICSSZEM 261834 XXIV. 9 1 2 Egyéb beruházások SZMÜM 261834 XXVI. 16 1 2

ICSSZEM 242745 XXIV. 9 5 1 6 Roma integrációt el segít  intézményfejleszéti programok SZMÜM 242745 XXVI. 16 7 1 20

ICSSZEM 243612 XXIV. 9 5 1 7 PHARE ACCES 2002. HU0210 SZMÜM 243612 XXVI. 16 7 1 21

ICSSZEM 241056 XXIV. 9 5 1 8
HU-0205-02 Kábítószerügyi Egyeztet  Fórumok 
intézményfejlesztése projekt

SZMÜM 241056 XXVI. 16 7 1 22

ICSSZEM 243890 XXIV. 9 5 1 10
HU-037 JH/03-TL Kábítószerügyi információs rendszer 
kialakítása

SZMÜM 243890 XXVI. 16 7 1 24

ICSSZEM 266712 XXIV. 9 5 2 2 Magyarországi Gender Pilot Projekt SZMÜM 266712 XXVI. 16 7 2 2
ICSSZEM 269156 XXIV. 9 5 2 3 Ifjúsági szolgáltatás-fejlesztés SZMÜM 269156 XXVI. 16 7 2 3
ICSSZEM 263323 XXIV. 9 18 10 Bányászokért Alapítvány SZMÜM 263323 XXVI. 16 54 10
ICSSZEM 254190 XXIV. 9 26 Maradvány-elszámolás SZMÜM 254190 XXVI. 16 32
ICSSZEM 238890 XXIV. 9 26 1 El z  évek maradványa SZMÜM 246045 XXVI. 16 32 1

ICSSZEM 213897 XXIV. 9 26 2
Kábítószer-fogyasztás okozta egyéni, társadalmi károk 
csökkentése; elterelés

SZMÜM 213897 XXVI. 16 32 2

ICSSZEM 228554 XXIV. 9 26 3
Kábítószer problémával kapcsolatos képzés, továbbképzés, 
kortársképzés támogatása

SZMÜM 228554 XXVI. 16 32 3

ICSSZEM 228576 XXIV. 9 26 4 Kábítószer-megel zési program SZMÜM 228576 XXVI. 16 32 4
ICSSZEM 229418 XXIV. 9 26 5 Ifjúsági párbeszéd és szervezeti demokrácia programja SZMÜM 229418 XXVI. 16 32 5
ICSSZEM 235248 XXIV. 9 26 6 Játszótérfejlesztés SZMÜM 235248 XXVI. 16 32 6
ICSSZEM 241845 XXIV. 9 26 7 Gyermekprogramok támogatása SZMÜM 241845 XXVI. 16 32 7

ICSSZEM 250190 XXIV. 9 26 8
Határon túli magyar gyermek és ifjúsági szervezetek, 
erny szervezetek m ködési támogatása

SZMÜM 250190 XXVI. 16 32 8

ICSSZEM 250245 XXIV. 9 26 9 Kell egy hely program SZMÜM 250245 XXVI. 16 32 9

ICSSZEM 258812 XXIV. 9 26 10
Ifjúsági közösségi terek és egyéb ifjúsági kezdeményezések 
támogatása

SZMÜM 258812 XXVI. 16 32 10

ICSSZEM 256601 XXIV. 9 26 11
Háromszoros esélyteremtés a szociális ellátórendszer 
fejlesztésével

SZMÜM 256601 XXVI. 16 32 11

ICSSZEM 243134 XXIV. 9 26 12 Nem állami fenntartók szociális címzett támogatása SZMÜM 243134 XXVI. 16 32 12

ICSSZEM 243167 XXIV. 9 26 13 Gyermekjóléti alapellátások, gyermekvédelmi szakellátások SZMÜM 243167 XXVI. 16 32 13

ICSSZEM 256623 XXIV. 9 26 14 Hitelhátralékok konszolidációs programja SZMÜM 256623 XXVI. 16 32 14

ICSSZEM 243745 XXIV. 9 26 15 Roma koordinációs és intervenciós keret SZMÜM 243745 XXVI. 16 32 15

ICSSZEM 243767 XXIV. 9 26 16 Roma kulturális alap SZMÜM 243767 XXVI. 16 32 16

ICSSZEM 248023 XXIV. 9 26 17 Köztársasági Esélyegyenl ségi Program SZMÜM 248023 XXVI. 16 32 17

ICSSZEM 253056 XXIV. 9 27 2005. évi november 1-jei földgáz áremelés ellentételezése SZMÜM 253078 XXVI. 16 31

Fejezet
neve

Állam-
háztartási

egyedi
azonosító

Azonosító szám

Megnevezés
Fejezet
neve

Állam-
háztartási

egyedi
azonosító

Azonosító szám



4. számú melléklet a 2107/2006. (VI. 15.) Korm. határozathoz

ÁHT
azonosító

Cím Alcím
Jogcím-
csoport

Jogcím Megnevezés

240789 1 Szociális és Munkaügyi Minisztérium igazgatása
013389 2 Foglalkoztatási Hivatal
013400 3 Munkaügyi Központok
004646 4 Országos Munkabiztonsági és Munkaügyi Fõfelügyelõség
004624 5 Regionális képzõ központok
240856 6 Nemzeti Felnõttképzési Intézet
262290 7 Egyenlõ bánásmód hatóság
258745 8 Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet
203135 9 Mobilitás
000538 10 Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Hivatal
006453 11 Fogyasztóvédelmi Fõfelügyelõség
002983 12 Állami szociális intézetek
003012 13 Gyermek- és Ifjúságvédelem Intézetei
269701 14 Nemzeti Szakképzési Intézet

15 Oktatási Minisztérium Alapkezelõ Igazgatósága
004679 16 Fejezeti kezelésû elõirányzatok
258667 1 Beruházások
247112 1 Reménysugár Habilitációs Intézet rekonstrukciója
261834 2 Egyéb beruházások
017442 2 Polgári szolgálat
196956 3 Állami Foglalkoztatási Szolgálat fejlesztési program
059635 4 Állami Foglalkoztatási Szolgálat mûködési tartaléka
223450 5 Aktív Foglalkoztatási célok támogatása
241323 6 Az Európai Unióhoz való csatlakozás költségei
233727 1 ACQUIS átvételének nemzeti programja
250978 7 PHARE programok és az átmeneti támogatás programjai
241345 1 PHARE támogatással megvalósuló programok
239678 1 HU 0008-03 Többszörösen hátrányos helyzetû lakosságcsoportok

foglalkoztathatóságának javítása
241356 4 HU 0104-02 Kísérleti program a nõk munkaerõpiaci reintegrációjának

támogatására
241367 5 HU 0105-02 A foglalkoztatási rehabilitáció eszköztárának rendszerszemléletû

fejlesztése
245178 6 HU 0105-01 SPP II - Speciális felkészítõ program a Strukturális Alapok

fogadására
241390 8 HU 0202-02 Állami Foglalkoztatási Szolgálat modernizálása
241401 9 HU 0201-04 Küzdelem a munka világából történõ kirekesztõdés ellen
241423 11 HU 0201-Humánerõforrás-fejlesztés OP ex ante értékelése
246989 12 HU01/IB/SO01-TL Felkészülés az EQUAL közösségi kezdeményezés

végrehajtására 2004–2006
246990 13 HU 2003/004-347-05-01 Programozási felkészülés az EQUAL közösségi

kezdeményezés megvalósítására 2004–2006
246978 14 HU 2003/004-347.05.03 Küzdelem a munka világából történõ kirekesztõdés

ellen
242756 15 Diszkrimináció-ellenes program (2002/000-315.01.02.sz.)
248089 16 PHARE ACCES (2003/004-347-02.02)
243889 17 HU-03004-347-02-01 Esélyegyenlõség biztosítása a fogyatékkal élõk

számára
242745 20 Roma integrációt elõsegítõ intézményfejlesztési programok
243612 21 PHARE ACCES 2002. HU0210

7. szám KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ 1221



ÁHT
azonosító

Cím Alcím
Jogcím-
csoport

Jogcím Megnevezés

241056 22 HU-0205-02 Kábítószerügyi Egyeztetõ Fórumok intézményfejlesztése
projekt

243890 24 HU-037 JH/03-TL Kábítószerügyi információs rendszer kialakítása
258023 2 Átmeneti támogatással megvalósuló programok
255589 1 Civil szervezetek és az Anti-diszkriminációs törvény alkalmazása
266712 2 Magyarországi Gender Pilot Projekt
269156 3 Ifjúsági szolgáltatás-fejlesztés
211244 8 Közmunkaprogramok támogatása
241378 10 Uniós programok elõkészítése
241723 13 Felnõttképzés normatív támogatása
247001 14 PHARE és ESZA típusú programok végrehajtó szervezeteinek mûködtetése
233859 15 Felnõttképzés támogatása
242945 16 Egységes munkaügyi nyilvántartás
258101 22 EQUAL Közösségi Kezdeményezés
246945 1 EQUAL Közösségi Kezdeményezés intézkedései
246956 2 EQUAL Közösségi Kezdeményezés – Technikai segítségnyújtás
252378 3 EQUAL Közösségi Kezdeményezés – Technikai segítségnyújtás,

OFA támogatása
253078 31 Földgáz-áremelés intézményi ellentételezése
254190 32 Maradvány-elszámolás
246045 1 Elõzõ évek maradványa
213897 2 Kábítószer fogyasztás okozta egyéni, társadalmi károk csökkentése; elterelés
228554 3 Kábítószer problémával kapcsolatos képzés, továbbképzés, kortársképzés

támogatása
228576 4 Kábítószer-megelõzési program
229418 5 Ifjúsági párbeszéd és szervezeti demokrácia programja
235248 6 Játszótérfejlesztés
241845 7 Gyermekprogramok támogatása
250190 8 Határon túli magyar gyermek és ifjúsági szervezetek, ernyõszervezetek

mûködési támogatása
250245 9 Kell egy hely program
258812 10 Ifjúsági közösségi terek és egyéb ifjúsági kezdeményezések támogatása
256601 11 Háromszoros esélyteremtés a szociális ellátórendszer fejlesztésével
243134 12 Nem állami fenntartók szociális címzett támogatása
243167 13 Gyermekjóléti alapellátások, gyermekvédelmi szakellátások
256623 14 Hitelhátralékok konszolidációs programja
243745 15 Roma koordinációs és intervenciós keret
243767 16 Roma kulturális alap
248023 17 Köztársasági Esélyegyenlõségi Program
255290 34 ILO 2005. évi konferencia és ILO tagdíj
255301 35 HEFOP végrehajtását segítõ intézkedések
265278 36 Fejezeti tartalék
261345 1 Fejezeti általános tartalék
265289 2 Fejezeti államháztartási tartalék
261390 37 MÁK tranzakciós díj
264901 38 Megváltozott munkaképességûek foglalkoztatásának támogatása
264912 1 Megváltozott munkaképességûek foglalkoztatásával összefüggõ bértámogatás
264923 2 Megváltozott munkaképességûek foglalkoztatásával összefüggõ

költségkompenzáció
228653 40 A kábítószer-fogyasztás megelõzésével kapcsolatos feladatok
228664 41 Gyermek és ifjúsági szakmai feladatok
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256612 1 Ifjúsági intézmény és szolgáltatás rendszer, ifjúság szakmai feladatok
223571 1 Zánkai Gyermek és Ifjúsági Centrum Kht.
223603 2 Budapesti Európai Ifjúsági Központ mûködtetése
250223 3 Márton Áron Szakkollégiumért Alapítvány - Agora Irodahálózat mûködtetése
250212 4 Magyar Ifjúsági Konferencia mûködtetése
265445 5 Komplex szakma- és szolgáltatásfejlesztési program
265456 6 Társadalmi egyeztetõ rendszer mûködtetése, szervezetek mûködési

támogatása
265467 7 Részvétel a hazai és európai jelentõségû referencia rendezvényeken
250312 8 Ifjúságkutatási és monitoring feladatok
265478 9 Nemzetközi megállapodásokból eredõ tagdíj kötelezettség
203179 10 Két- és többoldalú államközi szerzõdésekbõl eredõ ifjúsági feladatok
265489 11 Jelentés az ifjúsági önkéntesség és stratégiai fejlesztés témájában az

EU Bizottságának, az Ifjúsági Fehér Könyv folyamat keretében
265490 12 Az Európai Tanács számára készítendõ országjelentés nemzetközi szakmai

programja
265790 2 Gyermek és ifjúsági egyéb szakmai feladatok
235237 1 Gyermek és ifjúsági fesztiválok, nagy rendezvények
229407 2 Határon túli ifjúsági szervezetek mûködésének és programjainak támogatása
256445 3 Települési és területi ifjúságpolitikai programok, ifjúsági szolgáltatások,

ifjúsági munka támogatása
031831 4 Gyermek és Ifjúsági Alapprogram támogatása
257267 42 Csatlakozás az Európai Fogyasztóvédelmi Központok Hálózatához
257323 43 Fogyasztóvédelmi Fõfelügyelõség Élelmiszerbiztonsági Hivatallal

információcsere kialakítása
265501 44 Szociális szolgáltatások
265656 1 Szociális szolgáltatások fejlesztése
265512 1 Szociális alapellátások fejlesztése
265523 2 Szociális szakellátások fejlesztése
265534 3 Aktív szociálpolitikai eszközök, szociális földprogram
265545 4 Kártyás fogyasztásmérõk elterjesztését segítõ program
265556 5 Szakmai hálózatfejlesztõ központok
265578 3 Egyéb szociális feladatok ellátásának támogatása
265589 4 Szociális módszertani intézmények támogatása
243145 46 Egyes pénzbeli támogatások
059811 1 Otthonteremtési támogatás
059866 3 Gyermektartásdíjak megelõlegezése
258534 5 Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása
258545 6 Mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása
243156 7 Gyesen és gyeden lévõk hallgatói hitelének célzott támogatása
268990 47 Gyermekjóléti alapellátások, gyermekvédelmi szakellátások
265590 1 Családsegítõ prevenciós programok és gyermekvédelmi intézmények

fejlesztése
265601 2 Az állami gondoskodásból 1997. nov. 1-je elõtt nagykorúvá váltak

lakástámogatása
265612 3 Módszertani intézetek támogatása
266190 48 Szociális célú humánszolgáltatások
244201 1 Szociális célú humánszolgáltatások normatív állami támogatása
266201 2 Az irányított területi kiegyenlítés rendszerének finanszírozása
244389 3 Egyházi szociális intézményi normatíva kiegészítése
258823 50 Hajléktalan-ellátás fejlesztése
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255667 51 Társadalmi kohéziót erõsítõ tárcaközi integrációs programok
255678 1 A roma népesség társadalmi integrációjának felgyorsítását elõsegítõ feladatok

és programok támogatása
255689 2 A társadalmi kirekesztés elleni küzdelem, a társadalmi egyenlõtlenségek

csökkentését elõsegítõ programok támogatása
255690 3 Országos Fogyatékosügyi Program támogatása
255701 4 Akadálymentesítési program támogatása
256567 5 A roma telepeken élõk lakhatási és szociális integrációs programja
243678 6 Kisebbségi intézmények átvételének és fenntartásának támogatása
025474 7 Kisebbségi koordinációs és intervenciós keret
230715 8 Magyarországi roma tanulók tanulmányi támogatása
259989 52 Civil szervezetekhez kapcsolódó feladatok
223483 1 Civil szervezetek és kapcsolódó feladatok támogatása
248012 2 Nemzeti Civil Alapprogram
259990 53 Az egyenlõ bánásmód és az esélyegyenlõség fejlesztése
260001 1 Az egyenlõ bánásmód és az esélyegyenlõség fejlesztése terén egyes kiemelt

feladatok támogatása
265567 2 Lakóotthon-fejlesztés támogatása
265623 3 Önálló életvitelt segítõ eszközök beszerzése, modellszolgáltatások támogatása
248056 54 Alapítványok támogatása
219745 2 Fogyatékosok Esélye Közalapítvány támogatása
003232 3 Hajléktalanokért Közalapítvány támogatása
232906 4 Nemzetközi Pikler Emmi Közalapítvány támogatása
245856 5 Tessedik Sámuel, hogy a gyermekek megszülessenek és felnõjenek

Alapítvány
256767 6 Összefogás a Budapesti Lakástalanokért és Hajléktalan Emberekért

Közalapítvány támogatása
014881 7 Hozzájárulás a hadigondozásról szóló törvényt végrehajtó közalapítványhoz
258967 8 Magyarországi Nemzeti Etnikai Kisebbségekért Közalapítvány támogatása
251990 9 Betegjogi, Ellátottjogi és Gyermekjogi Közalapítvány támogatása
263323 10 Bányászokért Alapítvány
000318 55 Társadalmi szervezetek támogatása
000330 1 Értelmi Fogyatékosok Országos Szövetsége támogatása
245545 2 Siketek és Nagyothallók Országos Szövetsége támogatása
000352 3 Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetsége támogatása
000363 4 Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége támogatása
233628 5 Fogyatékos személyek országos és regionális zervezeteinek támogatása
208349 6 Fogyasztóvédelmi társadalmi szervezetek támogatása
220361 7 Békéltetõ testületek támogatása
016962 8 Magyar Máltai Szeretetszolgálat támogatása
211288 9 Nagycsaládosok Országos Egyesülete támogatása
253190 12 Civil Szolgáltató Központok támogatása
259534 14 Telefonos segélyszolgálatok támogatása
225322 15 Magyar Szervátültetettek Országos Sport, Kulturális és Érdekvédelmi

Szövetsége
248001 56 Célelõirányzatok
248034 6 TF052240 IDF Vilgábanki segély romaügyi intézményfejlesztéshez
258923 58 Nemzetközi kapcsolatokból eredõ kötelezettségek
258934 1 Nemzetközi szervezetek tagdíjai és egyéb támogatásai
258945 2 EU tagságból és nemzetközi együttmûködésekbõl eredõ kötelezettségek

teljesítése
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258956 3 Hosszútávú fejlesztéspolitikai prioritások, a II. NFT ágazati tervezése
265634 59 Miniszteri elismerésekkel járó díjazások, jutalmak
265967 60 Szociális intézményi foglalkoztatás normatív támogatása
265901 17 EU Integráció fejezeti kezelésû elõirányzat
251445 1 Humánerõforrás-fejlesztési Operatív Program (HEFOP)
266412 3 Egész életen át tartó tanulás és alkalmazkodó képesség támogatása FMM

intézkedés – EU forrásrész
266423 4 Egész életen át tartó tanulás és alkalmazkodó képesség támogatása FMM

intézkedés – hazai társfinanszírozás
251234 10 Aktív munkaerõpiaci politikák támogatása – EU forrásrész
251278 11 Aktív munkaerõpiaci politikák támogatása – hazai társfinanszírozás
257075 15 Társadalmi kirekesztés elleni küzdelem a munkaerõpiacra történõ belépés

segítségével – FMM intézkedés
257089 19 HEFOP technikai segítségnyújtás
266923 18 Alapok támogatása
266934 1 Munkaerõpiaci Alap
235479 19 Családi támogatások
003539 1 Családi pótlék
018911 2 Anyasági támogatás
011462 3 Gyermekgondozási segély
003649 4 Gyermekgondozási díj
226099 5 Gyermeknevelési támogatás
245623 6 Apákat megilletõ munkaidõ-kedvezmény távolléti díjának megtérítése
265990 7 Pénzbeli gyermekvédelmi támogatások
267434 8 Életkezdési támogatás
003517 20 Egyéb szociális ellátások és költségtérítések
030537 2 Jövedelempótló és jövedelem kiegészítõ szociális támogatások
011385 1 Rokkantsági járadék
003627 2 Megváltozott munkaképességûek járadéka
011417 3 Egészségkárosodási járadék
003595 4 Bányászok korengedményes nyugdíja, szénjárandóság kiegészítése és

keresetkiegészítése
016939 5 Mezõgazdasági járadék
011374 6 Fogyatékossági támogatás és a vakok személyi járadéka
003584 8 Politikai rehabilitációs és más nyugdíj-kiegészítések
003616 9 Házastársi pótlék
243878 13 Egyéb támogatások (Cukorbetekeg támogatása, Lakbértámogatás, Katonai

családi segély)
266523 14 Nyugdíjasok távfûtési-díj támogatása
030559 3 Különféle jogcímen adott térítések
030560 1 Közgyógyellátás
030571 2 Egészségügyi feladatok ellátásával kapcsolatos hozzájárulás
030582 3 Terhességmegszakítás
030603 4 Folyósított ellátások utáni térítés
266534 5 Nyugdíjasok távfûtési-díj támogatásával kapcsolatos feladatokhoz

hozzájárulás
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A Miniszterelnök rendeletei

A Miniszterelnök
1/2006. (VI. 9.) ME

rendelete
a miniszterelnök helyettesítésérõl

Az Alkotmány 33. §-ának (2) bekezdése alapján a kö-
vetkezõket rendelem el:

1. §

A miniszterelnököt – eltérõ rendelkezése hiányában –
a szociális és munkaügyi miniszter helyettesíti.

2. §

Ez a rendelet 2006. június 9-én lép hatályba; egyidejû-
leg a miniszterelnök és a miniszterek helyettesítési rendjé-
rõl szóló 2/2004. (X. 4.) ME rendelet a hatályát veszti.

Gyurcsány Ferenc s. k.,
miniszterelnök

A Miniszterelnök
4/2006. (VI. 22.) ME

rendelete
a miniszterek helyettesítésének rendjérõl

A Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról és
felelõsségérõl szóló 1997. évi LXXIX. törvény (a további-
akban: Tv.) 12. §-a és 16. §-ának (2) bekezdése alapján
a következõket rendelem el:

1. §

A miniszterek helyettesítésének rendje – a miniszterel-
nök eltérõ rendelkezése hiányában – a következõ:

Kölcsönösen helyettesíti egymást
– a Miniszterelnöki Hivatalt vezetõ miniszter, valamint

a szociális és munkaügyi miniszter,
– az egészségügyi miniszter, valamint az oktatási és

kulturális miniszter,

– a földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter, vala-
mint a környezetvédelmi és vízügyi miniszter,

– a gazdasági és közlekedési miniszter, valamint a
pénzügyminiszter,

– a honvédelmi miniszter és a külügyminiszter,
– az igazságügyi és rendészeti miniszter, valamint az

önkormányzati és területfejlesztési miniszter.

2. §

Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

Gyurcsány Ferenc s. k.,
miniszterelnök

Miniszteri utasítások

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter
15/2006. (K. V. Ért. 7.) KvVM

utasítása
a környezetvédelmi és vízügyi miniszter

felügyelete alá tartozó
egyes szervek létszámcsökkentésérõl*

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter
16/2006. (K. V. Ért. 7.) KvVM

utasítása
a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium
Szervezeti és Mûködési Szabályzatáról szóló

2/2005. (K. V. Ért. 2.) KvVM utasítás
módosításáról**

* A feladat végrehajtásával érintett szervezeti egységek vezetõi közvetle-
nül kapták meg.

** Az érdekeltek közvetlenül kapták meg.
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Kitüntetések

A 2006. évi rendkívüli árvízvédekezések során vég-
zett kiemelkedõ tevékenysége elismeréseként

a Magyar Köztársaság Elnöke

a Magyar Köztársasági Érdemrend Középkeresztje
a Csillaggal

kitüntetést adományozta

dr. Varga Miklósnak, a Környezetvédelmi és Vízügyi
Minisztérium vízügyi helyettes államtitkárának;

a Magyar Köztársasági Érdemrend Lovagkeresztje
kitüntetést adományozta

dr. Dobi Lászlónak, az Alsó-Tisza-vidéki Környezetvé-
delmi és Vízügyi Igazgatóság igazgatójának,

Varga Lászlónak, a Közép-Tisza-vidéki Környezetvé-
delmi és Vízügyi Igazgatóság igazgatójának,

Kerti Andornak, a FETIVÍZ Kft. ügyvezetõ igazgatójá-
nak;

a Magyar Köztársasági Arany Érdemkereszt
kitüntetést adományozta

Ivaskó Lajosnak, a Közép-Tisza-vidéki Környezetvé-
delmi és Vízügyi Igazgatóság árvízvédelmi és folyószabá-
lyozási osztályvezetõjének;

a Magyar Köztársasági Ezüst Érdemkereszt
kitüntetést adományozta

Kabay Sándornak, a Közép-Duna-völgyi Környezetvé-
delmi és Vízügyi Igazgatóság igazgatójának,

Lovas Attilának, a Közép-Tisza-vidéki Környezetvé-
delmi és Vízügyi Igazgatóság mûszaki igazgató-helyette-
sének,

Andó Mihály fõmérnöknek, az Alsó-Tisza-vidéki Kör-
nyezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság mûszaki igazgató-
helyettesének, központi védelemvezetõ-helyettesnek,

Korompay Andrásnak, a Környezetvédelmi és Vízügyi
Minisztérium vízkárelhárítási fõosztályvezetõkének, az
Országos Mûszaki Irányító Törzs törzsvezetõjének,

Szabó Miklósnak, az Észak-dunántúli Környezetvédel-
mi és Vízügyi Igazgatóság védelmi szakasz védelemve-
zetõ helyettesének;

a Magyar Köztársasági Bronz Érdemkereszt
kitüntetést adományozta

Molnár Györgynek, a sárospataki GÁTÉPÍTÕ Kft. ügy-
vezetõjének,

Felkai Istvánnak, a Közép-Tisza-vidéki Környezetvé-
delmi és Vízügyi Igazgatóság szakaszmérnökség-vezetõ-
jének,

Keller Péter árvízvédelmi ügyintézõnek, az Alsó-Tisza
vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság szakasz-
védelem vezetõjének,

Jakus Györgynek, a Vízügyi Központ és Közgyûjtemé-
nyek vízügyi igazgatójának, törzsvezetõ-helyettesnek.

A Magyar Köztársaság környezetvédelmi és vízügyi
minisztere

Vásárhelyi Pál-díjat
adományozott

Bak Sándornak, a Körös-vidéki Környezetvédelmi és
Vízügyi Igazgatóság igazgatójának,

Bodnár Gáspárnak, a Felsõ-Tisza-vidéki Környezetvé-
delmi és Vízügyi Igazgatóság igazgatójának,

Janák Emilnek, az Észak-dunántúli környezetvédelmi
és Vízügyi Igazgatóság igazgatójának,

Kóthay Lászlónak, a Tisztántúli Környezetvédelmi és
Vízügyi Igazgatóság igazgatójának,

dr. Pados Imrének, az Észak-magyarországi Környezet-
védelmi és Vízügyi Igazgatójának.

A Magyar Köztársaság miniszterelnöke

oklevélben
részesítette

Csonki Istvánt, a Közép-dunántúli Környezetvédelmi és
Vízügyi Igazgatóság igazgatóját,

Baross Károly mûszaki igazgató-helyettest, az Észak-
dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság vé-
delemvezetõ helyettesét,

Csapó János területi felügyelõt, az Észak-dunántúli
Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság központi véde-
lemvezetõ-helyettesét,

Dávid Balázst, az Észak-dunántúli Környezetvédelmi
és Vízügyi Igazgatóság, Esztergomi térség gátõrét,

Gaszler Lászlóné gazdasági igazgatóhelyettest, az
Észak-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgató-
ság ellátási ügyelet vezetõjét,

Kovács Mihály szakaszmérnökség vezetõt, az Észak-
dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság vé-
delmi szakasz-vezetõjét,
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Sütheõ Lászlót, az Észak-dunántúli Környezetvédelmi
és Vízügyi Igazgatóság mûszaki szakcsoport vezetõjét,

Szabó József csoportvezetõt, az Észak-dunántúli Kör-
nyezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság védelmi szakasz
védelemvezetõjét,

Szücs Ferencet, az Észak-dunántúli Környezetvédelmi
és Vízügyi Igazgatóság, Táti szakasz védelmi osztag-veze-
tõjét,

Mészáros Lászlót, a Közép-Duna-völgyi Környezetvé-
delmi és Vízügyi Igazgatóság csoportvezetõjét,

Tolnay-Knefély Györgyöt, a Közép-Duna-völgyi Kör-
nyezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság I. Szakaszmérnök-
ségének szakaszmérnökét,

Perényi Gábort, a Közép-Duna-völgyi Környezetvédel-
mi és Vízügyi Igazgatóság mûszaki igazgató-helyettesét,

Szerdahelyi Dezsõt, a Közép-Duna-völgyi Környezet-
védelmi és Vízügyi Igazgatóság folyamszabályozási ügy-
intézõjét,

Országhné Benedek Krisztinát, a Közép-Duna-völgyi
Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság árvízvédelmi
ügyintézõjét,

Körmendi Lukácsot, a Közép-Duna-völgyi Környezet-
védelmi és Vízügyi Igazgatóság nyugalmazott osztályve-
zetõjét,

Stimm Gábort, a Közép-Duna-völgyi Környezetvédel-
mi és Vízügyi Igazgatóság osztályvezetõjét,

Csépánfalvy Gézát, a Közép-Duna-völgyi Környezet-
védelmi és Vízügyi Igazgatóság, I. Szakaszmérnökségé-
nek gátfelügyelõjét,

Szilágyi Attilát, a Közép-Duna-völgyi Környezetvédel-
mi és Vízügyi Igazgatóság osztályvezetõjét,

Ispán Lajost, a Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi
és Vízügyi Igazgatóság, I. szakaszmérnökségének szi-
vattyúgépészét,

Rab Ferenc fõmérnököt, az Alsó-Duna-Völgyi Környe-
zetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság mûszaki igazgatóhe-
lyettesét,

Kesik Józsefet, az Alsó-Duna-Völgyi Környezetvédel-
mi és Vízügyi Igazgatóság, Kunszentmiklósi Szakaszmér-
nökségének szakaszmérnökség-vezetõhelyettesét,

Vancsura Antalt, az Alsó-Duna-Völgyi Környezetvé-
delmi és Vízügyi Igazgatóság árvízvédelmi ügyintézõjét,

Gyuricza Istvánt, az Alsó-Duna-Völgyi Környezetvé-
delmi és Vízügyi Igazgatóság, Bajai Szakaszmérnökségé-
nek gátõrét,

Tóth Bélát, az Alsó-Duna-Völgyi Környezetvédelmi és
Vízügyi Igazgatóság, Kalocsai Szakaszmérnökségének
gátõrét,

Kumánovics Györgyöt, a Közép-dunántúli Környezet-
védelmi és Vízügyi Igazgatóság mûszaki igazgató-helyet-
tesét,

Kovács Lászlót, a Közép-dunántúli Környezetvédelmi
és Vízügyi Igazgatóság, Veszprémi Szakaszmérnökségé-
nek szakaszmérnökét,

Kaszab Gábort, a Közép-dunántúli Környezetvédelmi
és Vízügyi Igazgatóság osztályvezetõjét,

Kertész Lórántot, a Közép-dunántúli Környezetvédelmi
és Vízügyi Igazgatóság csoportvezetõjét,

Csimcsik Zoltánt, a Közép-dunántúli Környezetvédelmi
és Vízügyi Igazgatóság, Balatoni Vízügyi Kirendeltségé-
nek matrózát,

Kassai Balázst, a Közép-dunántúli Környezetvédelmi
és Vízügyi Igazgatóság, Veszprémi Szakaszmérnökségé-
nek felügyelõség-vezetõjét,

Boldizsár Gábort, a Közép-dunántúli Környezetvédel-
mi és Vízügyi Igazgatóság, Veszprémi Szakaszmérnöksé-
gének felügyelõség-vezetõjét,

Sági Zoltánt, a Közép-dunántúli Környezetvédelmi és
Vízügyi Igazgatóság, Szekszárdi Üzemmérnökség gátõrét,

Mosonyi Zoltánt, a Dél-dunántúli Környezetvédelmi és
Vízügyi Igazgatóság vízkárelhárítási ügyintézõjét,

Vránics Tibort, a Dél-dunántúli Környezetvédelmi és
Vízügyi Igazgatóság Folyami felmérõ és kitûzõ-szolgála-
tának folyami felmérõjét,

Mécs Imrét, a Dél-dunántúli Környezetvédelmi és
Vízügyi Igazgatóság, Villányi Felügyelõségének gátfel-
ügyelõjét,

Fata Gyulát, a Dél-dunántúli Környezetvédelmi és Víz-
ügyi Igazgatóság Pécsi Szakaszmérnökségének mûszaki
biztonsági ügyintézõjét,

Kiss Györgyöt, a Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi
és Vízügyi Igazgatóság árvízvédelmi ügyintézõjét,

Hoffer Mihályt, a Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi
és Vízügyi Igazgatóság, Szombathelyi Szakaszmérnöksé-
gének gátõrét,

Pék Tibort, a Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi és
Vízügyi Igazgatóság, Szombathelyi Szakaszmérnökségé-
nek szakaszmérnökét,

Venyegei Ferencet, a Nyugat-dunántúli Környezetvé-
delmi és Vízügyi Igazgatóság csoportvezetõjét,

Kovács László vízgazdálkodási vezetõt, a Felsõ-Ti-
sza-vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság,
Nyíri Szakaszmérnökségének szakasz védelemvezetõ-he-
lyettesét,

Szabó Károlyt, a Felsõ-Tisza-vidéki Környezetvédelmi
és Vízügyi Igazgatóság, Nyíri Szakaszmérnökségének te-
rületi felügyelõjét,

Baranya István vízrajzi ügyintézõt, a Felsõ-Tisza-vi-
déki Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság részlegve-
zetõjét,

Vezse Árpád építésvezetõt, a FETIVÍZ Kft., FETI-
KÖVIZIG védelmi osztagának részlegvezetõjét,

Máté Mihályt, a Felsõ-Tisza-vidéki Környezetvédelmi
és Vízügyi Igazgatóság, Nyíri Szakaszmérnökség Mûsza-
ki Biztonsági Szolgálatának részlegvezetõjét,

Kálmándi Zoltán termelési fõmérnököt, a FETIVÍZ Kft.
osztagvezetõ helyettesét,

Gyõri Andrást, a FETIVÍZ kft. építésvezetõjét,
Dávid Zoltán osztályvezetõ-helyettest, a Felsõ-Tisza-

vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság osztag-
vezetõ-helyettesét,
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Ombódi István osztályvezetõt, az Észak-magyarországi
Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság védelemve-
zetõ-helyettesét,

Enyedi Miklósné szakaszmérnököt, az Észak-magyaror-
szági Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság, Egri Sza-
kaszmérnökségének szakasz védelemvezetõjét,

Pócza Sándor szakaszmérnököt, az Észak-magyaror-
szági Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság, Tokaji
Szakaszmérnökségének szakasz védelemvezetõjét,

Nagy Sándor szakaszmérnököt, az Észak-magyaror-
szági Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság, Sárospa-
taki Szakaszmérnökségének szakasz védelemvezetõjét,

Schellenberger Lajost, az Észak-magyarországi Kör-
nyezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság mûszaki biztonsági
szolgálat vezetõjét, védelmi osztag vezetõt,

Kovács Lajost, az Észak-magyarországi Környezetvé-
delmi és Vízügyi Igazgatóság felügyelõjét,

Molnár Tibort, az Észak-magyarországi Környezetvé-
delmi és Vízügyi Igazgatóság, Tokaji Szakaszmérnöksé-
gének felügyelõjét,

Mahalek Józsefet, az Észak-magyarországi Környezet-
védelmi és Vízügyi Igazgatóság, Sárospataki Szakaszmér-
nökségének gátõrét,

Erdei Józsefet, az Észak-magyarországi Környezetvé-
delmi és Vízügyi Igazgatóság, Miskolci Szakaszmérnök-
ségének gátõrét,

Uzonyi Imrét, a Tiszántúli Környezetvédelmi és Víz-
ügyi Igazgatóság osztályvezetõ-helyettesét,

Hajdi Péter Jánost, a Tiszántúli Környezetvédelmi és
Vízügyi Igazgatóság, Hajdúszoboszlói Szakaszmérnöksé-
gének területi felügyelõjét,

Szegedi Istvánt, a Tiszántúli Környezetvédelmi és Víz-
ügyi Igazgatóság mûszaki biztonsági szolgálat csoportve-
zetõjét,

Szabó Gyula Károlyt, a Tiszántúli Környezetvédelmi és
Vízügyi Igazgatóság, Berettyóújfalui Szakaszmérnöksé-
gének gátbiztosát,

Fótos Attilát, a Tiszántúli Környezetvédelmi és Víz-
ügyi Igazgatóság, Polgári Szakaszmérnökségének gátfel-
ügyelõjét,

Németh Miklós szakaszmérnökség-vezetõ helyettest, a
Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi Igaz-
gatóság szakasz védelemvezetõjét,

Gönczöl István árvízvédelmi ügyintézõt, a Közép-Ti-
sza-vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság sza-
kasz védelemvezetõjét,

Kovács Ferenc kerületi felügyelõt, a Közép-Tisza-vi-
déki Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság szakasz
védelemvezetõ-helyettesét,

Bódi Illést, a Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és
Vízügyi Igazgatóság mûszaki-biztonsági szolgálat vezetõ-
jét,

Halápi Pétert, a Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi
és Vízügyi Igazgatóság gépészeti ügyintézõjét,

Kocsi Mihályt, a szolnoki KÖTIVIÉP’ B Kft. fõépítés-
vezetõjét,

Tóth Tamást, a Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi
és Vízügyi Igazgatóság vízföldtani csoporvezetõjét,

Romhányi Lászlót, a Közép-Tisza-vidéki Környezetvé-
delmi és Vízügyi Igazgatóság gátõrét,

Kökény Jánost, a Közép-Tisza-vidéki Környezetvé-
delmi és Vízügyi Igazgatóság gépészeti és anyaggazdálko-
dási elõadóját,

Timkó János mûhelyvezetõt, a Közép-Tisza-vidéki
Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság csoportvezetõ-
jét,

Horváth Bélát, a Közép-Tisza-vidéki Környezetvédel-
mi és Vízügyi Igazgatóság szakaszmérnökség-vezetõ he-
lyettesét,

Rávai Lászlót, a Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi
és Vízügyi Igazgatóság területi felügyelõjét,

dr. Ördögh József szakaszmérnökség vezetõt, az Alsó-
Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság,
Csongrádi Szakaszmérnökségének szakaszvédelem veze-
tõjét,

Lipcsei Jánost, az Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi
és Vízügyi Igazgatóság, Szentesi Szakaszmérnökségének
gátõrét,

Sándor Lajost, az Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi
és Vízügyi Igazgatóság, Csongrádi Szakaszmérnökség
gátõrét,

Nagy Antalt, az Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és
Vízügyi Igazgatóság mûszaki biztonsági szolgálat villany-
szerelõjét,

Priváczki-Juhászné Hajdu Zsuzsanna központi ügyelet-
vezetõt, az Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Víz-
ügyi Igazgatóság csoportvezetõjét,

Tripolszky Imre vízkárelhárítási osztályvezetõt, az
Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi Igaz-
gatóság központi védelemvezetõ-helyettesét,

Kozák Péter osztályvezetõt, az Alsó-Tisza-vidéki Kör-
nyezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság szakaszvédelem-
vezetõjét,

Ötvös Mihály szakaszmérnökség vezetõt, az Alsó-
Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság
szakaszvédelem vezetõjét,

Vágfalvi Zoltán fõenergetikust, az Alsó-Tisza-vidéki
Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság ügyeletesét,

Nagy Sándort, az Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi
és Vízügyi Igazgatóság szivattyúgépészét,

Hercsel Róbertet, a Nyugat-dunántúli Környezetvédel-
mi és Vízügyi Igazgatóság, Zalaegerszegi Szakaszmér-
nökség kerületi felügyelõjét,

Takács Lajost, az Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi
és Vízügyi Igazgatóság szakcsoport vezetõjét,

Marsovszki Gergelyt, az Alsó-Tisza-vidéki Környezet-
védelmi és Vízügyi Igazgatóság védelmi osztagvezetõjét,

Galbáts Zoltán fõmérnököt, a Körös-vidéki Környezet-
védelmi és Vízügyi Igazgatóság mûszaki igazgató-helyet-
tesét, védelemvezetõ-helyettesét,
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Kisházi Péter Konrád osztályvezetõt, a Körös-vidéki
Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság védelemve-
zetõ-helyettesét,

Reményi Zoltán osztályvezetõt, a Körös-vidéki Környe-
zetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság szakaszvédelem veze-
tõjét,

Nagy Sándor osztályvezetõ-helyettest, a Körös-vidéki
Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság ügyeletvezetõ-
jét,

Lúczi Gergely csoportvezetõt, a Körös-vidéki Környe-
zetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság szakaszvédelem veze-
tõjét,

Tomisa László szakaszmérnök helyettest, a Körös-vi-
déki Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság szakasz-
védelem vezetõ helyettesét,

Filyó János mûszaki felügyelõt, a Körös-vidéki Kör-
nyezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság mûszaki ügyelete-
sét,

Farkas Pál ügyintézõt, a Körös-vidéki Környezetvédel-
mi és Vízügyi Igazgatóság védelmi osztagának tagját,

ifj. Pályi Bálintot, a Körös-vidéki Környezetvédelmi és
Vízügyi Igazgatóság gátõrét,

Szabó János osztályvezetõt, a Körös-vidéki Környezet-
védelmi és Vízügyi Igazgatóság szakaszvédelem vezetõ-
jét,

Márfai Lászlót, a Vízügyi Központ és Közgyûjtemé-
nyek osztályvezetõjét,

Horkai Andrást, a Vízügyi Központ és Közgyûjtemé-
nyek fõosztályvezetõ-helyettesét,

dr. Nagy Lászlót, a Budapesti Mûszaki Egyetem tanárát,
dr. Fenyvesi Bélát, a Környezetvédelmi és Vízügyi Mi-

nisztérium fõosztályvezetõjét, miniszteri biztost,
Göncz Benedeket, a Környezetvédelmi és Vízügyi Mi-

nisztérium Vízkárelhárítási Fõosztályának fõosztályve-
zetõ-helyettesét,

Antók Gábort, a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisz-
térium Vízgazdálkodási és Koordinációs Fõosztályának
fõosztályvezetõ-helyettesét,

Pásztory Róbertet, az Árvízvédelmi és Belvízvédelmi
Központi Szervezet Kht. osztályvezetõjét,

Mohl Antalt, az Árvízvédelmi és Belvízvédelmi Köz-
ponti Szervezet Kht. osztályvezetõjét,

Bartos Lászlónét, az Árvízvédelmi és Belvízvédelmi
Központi Szervezet Kht. osztályvezetõjét,

Krámerné Kozicz Mariannát, az Észak-dunántúli KÖ-
VIZIG vízhasznosítási elõadóját,

Tornóczky Györgyöt, a Tiszamenti Vízmûvek Zrt. di-
vizóigazgatóját.

Posztumusz Oklevélben részesült

Kovács György vízrajzi ügyintézõ, a Felsõ-Tisza-vidéki
Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság Nyíri Szakasz-
mérnökségének szakasz védelemvezetõje.

A Magyar Köztársaság környezetvédelmi és vízügyi
minisztere

a Környezetvédelmi Világnap alkalmából

Környezetünkért Díjat
adományozott

Chikán Andrásnénak, a VITUKI Kht. szakági igazgató-
jának,

dr. Hornyák Margit fõosztályvezetõnek, a KvVM
Hulladékgazdálkodási és Technológiai Fõosztály vezetõ-
jének,

Kiss Károly kandidátusnak, a Budapesti Corvinus
Egyetem Környezetgazdasági és Technológiai Tanszék
docensének,

Küronya Józsefnének, a Nyugat-dunántúli KTVF gaz-
dasági igazgató helyettesének,

Szabó Lorándnak, Dombóvár Város polgármesterének,
Viszkei Györgynek, az ÖKO-Pannon Kft. ügyvezetõ

igazgatójának,

Zöld Toll Díjat
adományozott

„Elektronikus sajtó, televíziós” kategóriában
a TV2 Napló címû mûsor szerkesztõségének,

„Elektronikus sajtó, rádiós” kategóriában
az Info Rádió belpolitikai rovatának,

„Írott sajtó” kategóriában megosztva
Németh István Gergelynek, a Világgazdaság újság-

író-szerkesztõjének és
Szõke Margitnak, a Békés Megyei Hírlap újságíró-szer-

kesztõjének;

Környezetünkért Emlékplakettet
adományozott

Balogh Imréné dr. Vajna Hajnalkának, az OKTV Fõfel-
ügyelõség fõosztályvezetõ-helyettesének,

dr. habil. Gálos Miklós kandidátusnak, a Budapesti Mû-
szaki és Gazdaságtudományi Egyetem Építõanyagok és
Mérnökgeológiai Tanszék egyetemi tanárának,

dr. Kecskeméti Sándorank, az Észak-magyarországi
Regionális Környezetvédelmi Központ elnök-vezérigaz-
gatójának,

Kovács Barnabás Bélának, a Gyõri Kommunális Szol-
gáltató Kft ügyvezetõ igazgatójának,

Kovács Péter fõosztályvezetõnek, a KvVM, Víz- és Ta-
lajvédelmi Fõosztály vezetõjének,

Ladányi Bálintnénak, a Hajdú-Bihar Megyei Önkor-
mányzat környezetgazdálkodási és környezetvédelmi ügy-
intézõjének,
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Nagy Györgynek, a Köztisztasági Egyesülés igazgató-
jának,

Papanek Lászlónak, a Közép-Duna-völgyi KÖVIZIG
osztályvezetõ-helyettesének,

Puzder Tamás Gyulának, a Geohidroterv Kft. fõmunka-
társának,

Schlochbocher Józsefnek, az Alsó-Duna-völgyi KTVF
osztályvezetõjének,

dr. Teszár Lászlónak, a Közép-Tisza-vidéki KTVF ha-
tósági igazgató-helyettesének,

Miniszteri Elismerõ Oklevelet
adományozott

Bang Gyulának, az Alsó-Tisza-vidéki KTVF osztály-
vezetõ-helyettesének,

Bíróné Pájer Juditnak, a Felsõ-Tisza-vidéki KTVF kör-
nyezetvédelmi felügyelõjének,

Burghardt Miklósnénak, a Körös-vidéki KTVF gazda-
sági igazgató-helyettesének,

dr. Deim Szilviának, a KvVM Európai Közösségi Jogi
Koordinációs Fõosztály osztályvezetõjének,

Estók Bertalan fõiskolai docensnek, a Heves Megyei
ÁNTSZ nyugalmazott laboratóriumvezetõjének,

dr. Harvan Valériának, a Dél-dunántúli KTVF ható-
sági ügyintézõjének,

Komlós Ferenc gépészmérnöknek, a BM Településüze-
meltetési Iroda nyugalmazott munkatársának,

Kovács Gyulának, az Észak-magyarországi KTVF ügy-
intézõjének,

Lénárt Zsolt fõosztályvezetõnek, a KvVM Miniszteri
Titkárság vezetõjének,

Murányiné Krempels Gabriellának, a KvVM Vízgaz-
dálkodási és Koordinációs Fõosztály osztályvezetõjének,

Nagyné Salánki Csilla titkárnõnek, KvVM Miniszteri
Kabinetiroda munkatársának,

Omacht Zoltánnak, a Duna-Dráva Nemzeti Park Igaz-
gatóság tájegységvezetõjének,

Petrás Józsefnek, a Közép-dunántúli KTVF osztályve-
zetõjének,

Péczka Barnabásnak, az OKTV Fõfelügyelõség osz-
tályvezetõjének,

Pék Mária Magdolnának, az Észak-dunántúli KTVF
titkárságvezetõjének,

Szmutkó Zsuzsanna miniszteri programszervezõnek, a
KvVM Miniszteri Titkársága munkatársának,

Tóth Gyulánénak, a Közép-Duna-völgyi KTVF levegõ-
tisztaság védelmi felügyelõjének,

dr. Varga Juditnak, a KvVM, Levegõtisztaság-vé-
delmi, Zaj- és Rezgésellenõrzési Fõosztály vezetõ-taná-
csosának,

Vinnainé Szegvölgyi Valériának, a Tiszántúli KTVF fõ-
munkatársának;

az Építõk Napja alkalmából

Miniszteri Elismerõ Oklevelet
adományozott

Gál László építõmérnöknek, a G&B Elastomer Trade
Kft. igazgatójának.

Közlemények

A Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium
Környezetbarát Termék Közhasznú Társaság

közleménye
környezetbarát termék minõsítésrõl

A Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Környe-
zetbarát Termék Közhasznú Társasága közli, hogy a Kör-
nyezetvédelmi és Vízügyi Miniszter döntése alapján:

1. 2006. május 29-én az

URI és URI Bt.
(6400 Kiskunhalas, Majsai út 12.)

„NOR-X lebomló adalékanyagot tartalmazó
bevásárlótáskák”

termékei elnyerték a „környezetbarát csomagolás” véd-
jegyhasználati jogot:

A pályázat értékelése a termékek alábbi elõnyös kör-
nyezeti tulajdonságait emelte ki:

– biológiai úton lebomlanak;
– a települési szilárd hulladéklerakók terhelését csök-

kentik;
– a lebomlás során nem keletkeznek mérgezõ anyagok.

2. 2006. június 1-jén az

ÖKO PLUSZ Mérnöki Kft.
(6723 Szeged, Pille utca 28.)

által mûködtetett
„Környezetbarát szállítmányozás és mélyépítési

termékforgalmazási rendszer”

elnyerte a „környezetbarát szolgáltatás” védjegyhaszná-
lati jogot:

A pályázat értékelésénél a szolgáltatás alábbi elõnyös
környezeti tulajdonságait emelték ki:

Az összetett (vasúti és közúti) fuvarozásszervezéssel
megvalósuló szolgáltatás során:

– jelentõs mértékben csökken a levegõt terhelõ káros
kibocsátások (CO, CH, NO2, részecske, CO2) mennyisége;
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– csökken a környezet zajterhelése; és
– javul a meg nem újuló energia felhasználás hatékony-

sága.

* * *

A Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Környe-
zetbarát Termék Közhasznú Társasága közli, hogy a Kör-
nyezetbarát Termék Értékelõ és Minõsítõ Bizottság 2006.
június 7-ei ülésén változatlan szöveggel 2009. június 7-éig
meghosszabbította a következõ minõsítési feltételrendsze-
reket:

12. Kõszerû építõanyagok és építõelemek (Általános
feltételek)

13. Kõszerû építõanyagok és építõelemek kiegészítõ
követelményei pórusbeton termékekhez

31. Bitumenes kötõanyagú új útburkolatok, illetve fenn-
tartásra szolgáló útpálya-szerkezeti rétegek

34. Tûzoltó anyagok és tûzoltó készülékek
35. Kõszerû építõanyagok és építõelemek kiegészítõ

követelményei polimerbeton termékekhez

A Bizottság az EU öko-címke rendszer „Háztartáshigié-
niai papírok” címû felülvizsgált követelményrendszerének
hatályba lépéséig meghosszabbította 1. „Papíralapú, me-
revfalú csomagolóeszközök” címû minõsítési követel-
ményrendszert.

* * *

A Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Környe-
zetbarát Termék Közhasznú Társasága közli, hogy a Kör-
nyezetbarát Termék Értékelõ és Minõsítõ Bizottság 2006.
június 7-ei ülésén az alábbi szöveggel elfogadta a követke-
zõ minõsítési feltételrendszereket:

50. Biológiai úton lebomló mezõgazdasági
alkalmazású mûanyag termékek

Érvényes: 2011. június 30-áig

KvVM Környezetbarát Termék Közhasznú Társaság
1027 Budapest, Lipthay u. 5.

Telefon: 36 (1) 336-1156, telefax: 36 (1) 336-1157
E-mail: kornyezetbarat.termek@axelero.hu

Honlap: http://www.kornyezetbarat-termek.hu

1. Bevezetés
A mûanyagipar világszerte, így hazánkban is folyama-

tosan növeli termelését, ennek megfelelõen évrõl-évre nö-
vekszik a felhasznált mennyiség, és szélesedik a felhasz-
nálási, alkalmazási terület.

Magyarországon 2004 évben az egy fõre jutó mûanyag
felhasználás 67 kg volt, ennek 3%-a, azaz 2 kg/fõ a mezõ-
gazdaságban (teljes mennyisége 20 kt) vagy egyéb hason-
ló területen került felhasználásra.

E termékek jelentõs része (talajtakaró fóliák, hajtató ház
fóliák, gombazsákok, fóliazsák nevelõk, növény és palán-
ta tartó és nevelõ mûanyag edények, stb.) nem kerül be a
szelektív hulladék begyûjtési és hasznosítási körbe, más
részük a települési szilárd hulladéklerakókat terheli. A me-
zõgazdasági fóliáknál gyakori a szabadban történõ elége-
tés.

Az Európai Unió és a magyar hulladékgazdálkodási tör-
vény is kötelezõ csökkentést ír elõ a lerakókra kerülõ le-
bomló anyagok mennyiségével kapcsolatban, ezért gyûjté-
süket és hasznosításukat is támogatni kell.

A használati idõtartam után, meghatározott idõ alatt le-
bomló fóliák és egyéb lebomló mûanyag termékek alkal-
mazásának elterjedése jelentõsen csökkentené a mezõgaz-
daság és más mûanyagfóliákat alkalmazó területek által
okozott környezetterhelést.

A termékek gyártásához felhasznált polimerek külön-
bözõ típusú polietilének (PE-LD, PE-LLD, PE-HD), poli-
propilén (PP), vagy más szintetikus polimerek, de lehetnek
természetes, megújuló anyagok (pl. keményítõ) is.

A nagy móltömegû szintetikus polimerek, vagy a termé-
szetes polimerek mellett lévõ szintetikus polimerek, azaz a
feltételrendszer tárgyát képezõ termékcsoport bomlása,
biodegradációja közvetlenül a komposztálás vagy a talajba
kerülés során nem indul meg, stabilak olyan mértékben,
amit a felhasználás során megkívánnak. Ennek a stabilizált
állapotnak a megszüntetését eredményezik a biodegrada-
tív adalékanyagok a bomlás és a biodegradáció lefolytatá-
sára.

A „Környezetbarát termék” minõsítés jogi alapja a
29/1997. (VIII. 29.) KTM rendelet és az azt módosító
9/2004. (V. 25.) KvVM rendelet. A minõsítési eljárás le-
folytatására a KvVM Környezetbarát Termék Közhasznú
Társaság (továbbiakban Társaság) az illetékes.

2. Nevezési feltételek
Egy eljárás keretében az azonos alapanyagokból, azo-

nos gyártástechnológiával készült, azonos gyártótól szár-
mazó, olyan termék minõsíthetõ, amely a feltételrendszer
két termékcsoportjának valamelyikéhez sorolható.
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3. Minõsítési feltételek

A termékcsoportok meghatározása:

– Mezõgazdasági alkalmazású mûanyagfólia-termékek
(talajtakaró fóliák, hajtató ház fóliák, gombatermesztõ
zsákok stb.).

– Kiegészítõ és egyéb célú mezõgazdasági mûanyag-
termékek (kötözõ zsinegek, hajtató mûanyag edények
stb.).

A termékcsoportok termékei a használati ciklus végén a
települési szilárdhulladék-lerakóba, vagy a talajba kerülve
elõre meghatározható módon és idõ alatt lebomlanak.

4. Érvényességi kör

Az érvényességi körhöz tartoznak az ipari méretben
gyártott, kereskedelmi forgalomban lévõ és az alkalmazá-
sokhoz, felhasználásokhoz jogszabályokban elõírt enge-
délyekkel rendelkezõ következõ termékek:

– biológiai úton lebomló, adalékanyagot tartalmazó
mûanyag-, döntõen poliolefin (PE, PP) termékek,

– szintetikus úton elõállított, olaj vagy földgázalapú le-
bomló polimerek, amelyek külön lebomlási adalékanyagot
nem tartalmaznak,

– természetes anyagokból elõállított lebomló polime-
rek,

– természetes megújuló anyagot, elsõsorban keményí-
tõt és kisebb részben szintetikus polimert és egyéb gyártási
segédanyagot tartalmazó, biológiai úton lebomló termé-
kek.

5. Követelmények

5.1. A pályázatban meg kell adni a termék
– pontos receptúráját (tömeg- vagy százalékos összeté-

telét), az összes felhasznált alap- és gyártási segédanyag
kémiai megnevezését, márkanevét, gyártójának pontos
megnevezését,

– szilárdsági és egyéb használhatósági tulajdonságait
számszerinti értékekkel és vizsgálati szabványhivatkozá-
sokkal,

– a termék gyártóját, telephelyét,

– az összes felhasznált anyag gyártói biztonsági adat-
lapját,

– a forgalomba hozatalhoz szükséges engedélyeket,
amennyiben azt külön jogszabály elõírja.

5.2. A terméknek meg kell felelnie a biológiai lebom-
lásra vonatkozó következõ szabványnak:

A természetes környezetben oxidáció és biodegradáció
révén lebomló mûanyagok elhelyezésével és vizsgálatával
kapcsolatos útmutató szabvány (ASTM D 6954-04) Iga-
zolás: az ASTM D 6954 szabványban elõírt vizsgálatokra
akkreditált laboratórium által kiadott eredmény.

5.3. Az adalékanyagokra, festékekre, színezékekre,
pigmentekre vonatkozó követelmények:

5.3.1. Az alkalmazott adalékanyagok, festékek, színezé-
kek, pigmentek, stb. nem tartalmazhatnak olyan összetevõ-
ket, amely a 44/2000. (XII. 27.) EüM rendelet szerint na-
gyon mérgezõ, mérgezõ, rákkeltõ, mutagén vagy a fo-
gamzó- vagy a nemzõképességre ártalmas.

Igazolás: A 44/2000. (XII. 27.) EüM rendeletnek (vagy
az ezzel egyenértékû ISO 11014 szabványnak vagy a
91/155/EGK irányelvnek) megfelelõ biztonsági adat-
lappal.

5.3.2. Az alkalmazott adalékanyagok, festékek, színezé-
kek, pigmentek nem tartalmazhatnak összesítve 0,01 tö-
meg %-nál nagyobb mennyiségben ólmot, arzént, higanyt,
kadmiumot, szelént, báriumot, króm(VI) vegyületet, nik-
kelt, antimont.

Igazolás: a 44/2000. (XII. 27.) EüM rendeletnek
(vagy ezzel egyenértékû ISO 11014 szabványnak vagy
91/155/EGK irányelvnek) megfelelõ biztonsági adat-
lappal.

6. Használhatóság, alkalmasság
A terméknek rendeltetésszerû használatra alkalmasnak

kell lennie.
A pályázatban ismertetni kell: a termékek rendeltetését,

használati ciklus végétõl számított lebomlási idejét és a
lebomlás feltételeit.

Igazolás: Gyártói nyilatkozattal, terméktípusonként
igazolni kell a termék rendeltetésszerû használatra való
alkalmasságát, meg kell adni az alkalmazási területet, a
használati ciklus végétõl számított lebomlási idõt és a le-
bomlás feltételeit/körülményeit.

7. Fogyasztói és felhasználói tájékoztatás
A terméket a fogyasztóvédelmi törvénynek megfele-

lõen olyan fogyasztói és felhasználói tájékoztatónak kell
kísérnie, amelyben a gyártó/forgalmazó a termék tárolási
feltételeirõl, tárolási idejérõl, alkalmazási területérõl, a
használat utáni lebomlási idõrõl és a lebomlás körülmé-
nyeirõl/feltételeirõl is tájékoztatja a vevõt, illetve felhasz-
nálót.

8. Védjegyelhelyezés
A védjegyet a 9/2004. (V. 25.) KvVM rendelet 2. számú

melléklete szerinti kétmezõs ábrában elhelyezve a termé-
ken fel kell tüntetni. A szövegmezõ felirata „Biológiai
úton lebomló termék”.

Igazolás: Ismertetni kell a védjegy és felirat elhelyezési
tervét.

9. Igazolás, bizonyítás

9.1. A pályázathoz csatolni kell:
– a 2. pont szerinti kitöltött nevezési ûrlapot, az 5. és

6. pontok szerinti követelmények teljesülésének igazolá-
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sára szolgáló dokumentációt a pontok szerinti részletezés-
ben,

– a 7. pont szerinti tájékoztatót,
– a 8. pont szerinti védjegy és felirat elhelyezési tervet.
9.2. A pályázó a szakértõi vizsgálatokhoz terméktípu-

sonként a kereskedelmi forgalomba kerülõ termékkel
megegyezõ terméket biztosít a szakértõ által meghatáro-
zott számban és a kért mintavétel szerint.

10. Szakértõi értékelés
A pályázat értékelését a Társaság végzi és ennek költsé-

gei a Társaságot terhelik.

11. Védjegyfelhasználók
Pályázók, majd védjegyfelhasználók lehetnek a feltétel-

rendszerben szereplõ termékcsoportok termékei hazai és
külföldi gyártói, forgalmazói és felhasználói.

12. Védjegyhasználat feltételei:
12.1. A pályázó kijelenti, hogy betartja a végjegyhasz-

nálattal kapcsolatos jogszabályi elõírásokat.
12.2. A „Környezetbarát termék” védjegy használata ki-

zárólag a Társaság által cégszerûen aláírt, határozott idõre
szóló védjegyhasználati szerzõdés alapján lehetséges.

12.3. A védjegyfelhasználó kötelezi magát arra, hogy a
védjegy használatának a szerzõdésben rögzített idõtartama
alatt betartja a termékre meghatározott minõsítési követel-
ményeket és betartja a pályázatra benyújtott és jóváha-
gyott termék receptúráját.

12.4. A védjegyhasználó kötelezi magát arra, hogy hir-
detéseiben a védjegyet a Társasággal egyeztetett módon
használja.

12.5. A védjegyhasználat meghosszabbítása a Társaság-
nál a lejárat elõtt 4 hónappal egyszerûsített eljárással
történhet.

Melléklet: A vonatkozó irányelvek és szabványok lis-
tája.

Budapest, 2006. június 7.

Frigyer Attila s. k.,
az Értékelõ és Minõsítõ Bizottság elnöke

Melléklet

A vonatkozó jogszabályok és szabványok

1. 2000. évi XLIII. törvény a hulladékgazdálkodásról.
2. ASTM D 6954-04: Exposing and Testing Plastics that

Degrade in the Environment by a Combination of Oxida-
tion and Biodegradation.

51. Biológiai úton lebomló egyszer használatos
mûanyag csomagolóeszközök

Érvényes: 2011. június 30-áig

KvVM Környezetbarát Termék Közhasznú Társaság
1027 Budapest, Lipthay u. 5.

Telefon: 36 (1) 336-1156, telefax: 36 (1) 336-1157
E-mail: kornyezetbarat.termek@axelero.hu

Honlap: http://www.kornyezetbarat-termek.hu

1.Bevezetés
A mûanyagipar világszerte, így hazailag is folyamato-

san növeli termelését, ennek megfelelõen évrõl-évre nö-
vekszik a felhasználás mennyisége és szélesedik a felhasz-
nálási, alkalmazási terület.

Mûanyagok nélkül a csomagoló anyagok tömege négy-
szeres, a termelési költség és az energiafelhasználás dup-
lája, a termelõdõ hulladék mennyisége másfélszer több
lenne.

Magyarországon 2004 évben az egy fõre jutó mûanyag
felhasználás 67 kg volt, ennek 43%-a, azaz 28,8 kg/fõ a
csomagolásban (teljes mennyiség 288 kt) kerül felhaszná-
lásra.

E termékek jelentõs részét képezik a merev és vékony-
falú egyszer használatos mûanyag csomagolóeszközök,
vagy hajlékony falú fóliák élelmiszerek csomagolására és
technikai célú alkalmazásra, továbbá a fújt, hegesztett
többnyire többrétegû PE (ritkábban PP) tejes zacskók vagy
egyéb mûanyag csomagolóeszközök.

A termékcsoport becsült éves felhasználási mennyisége
mintegy 110-115 000 tonna, ami egy fõre 11 kg felhaszná-
lást jelent éves viszonylatban. A termékcsalád gyártásához
felhasznált polimerek különbözõ típusú polietilének
(PE-LD, PE-LLD, PE-HD), polipropilén (PP), szintetikus
polimerek, de lehetnek természetes, megújuló anyagok
(például keményítõ) is.

A termékcsoport életútja:
A termékcsoport közös jellemzõje, hogy alapanyaguk

poliolefin, vagy – használati és feldolgozási okokból szin-
tetikus polimert és egyéb adalékanyagot is tartalmazó –
természetes megújuló anyagok. Életútjuk végén nagy ré-
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szük még ma is a települési szilárdhulladék-lerakókba ke-
rülnek, ahol tömegüknél és térfogatuknál fogva több évti-
zedre komolyan terhelik azokat.

Az Európai Unió és a magyar hulladékgazdálkodási tör-
vény is kötelezõ csökkentést ír elõ a lerakókra kerülõ le-
bomló anyagok mennyiségével kapcsolatban, ezért gyûjté-
süket és hasznosításukat is támogatni kell.

Környezetvédelmileg kedvezõ megoldást kínálnak az
életútjuk végén biológiai úton lebomló polimerek, mû-
anyagok.

A szintetikus szerves vegyületeknél, így a nagy móltö-
megû polimereknél, vagy a természetes anyagok mellett
lévõ szintetikus anyagoknál, azaz a feltételrendszer tár-
gyát képezõ termékcsoportoknál a bomlás, biodegradáció
közvetlenül a komposztálás során nem indul meg, stabilak
olyan mértékben, amit a felhasználás során megkívánnak.
Ennek a stabilizált állapotnak a megszüntetését eredmé-
nyezik a biodegradatív adalékanyagok a bomlás és a bio-
degradáció lefolytatására.

A „Környezetbarát termék” minõsítés jogi alapja a
29/1997. (VIII. 29.) számú KTM rendelet és az azt módo-
sító 9/2004. (V. 25.) sz. KvVM rendelet. A minõsítési eljá-
rás lefolytatására a KvVM Környezetbarát Termék Köz-
hasznú Társaság (továbbiakbanTársaság) az illetékes.

2. Nevezési feltételek
Egy eljárás keretében az azonos alapanyagokból, azo-

nos gyártástechnológiával készült, azonos gyártótól szár-
mazó, olyan termékek minõsíthetõk, amelyek a feltétel-
rendszerben meghatározott termékcsoporthoz, három ter-
mékcsoportjának valamelyikéhez sorolhatók.

3. Minõsítési feltételek
A termékcsoport meghatározása:
Merev és vékonyfalú egyszer használatos mûanyag cso-

magolóeszközök vagy hajlékony falú fóliák élelmiszerek
csomagolására valamint technikai célú alkalmazásra. To-
vábbá fújt, hegesztett többnyire többrétegû PE (ritkábban
PP) tejes zacskók, vagy egyéb csomagoló fóliák.

A termékcsoportok termékei a használati ciklus végén a
települési szilárd hulladéklerakókba kerülve elõre megha-
tározható módon és idõ alatt lebomlanak.

4. Érvényességi kör
Az érvényességi körhöz tartoznak az ipari méretben

gyártott, kereskedelmi forgalomban lévõ és az alkalmazá-
sokhoz, felhasználásokhoz jogszabályokban elõírt enge-
délyekkel rendelkezõ következõ termékek:

– biológiai úton lebomló, adalékanyagot tartalmazó
mûanyag-, döntõen poliolefin (PE, PP) termékek,

– szintetikus úton elõállított, olaj vagy földgázalapú le-
bomló polimerek, amelyek külön lebomlási adalékanyagot
nem tartalmaznak,

– természetes anyagokból elõállított lebomló polime-
rek,

– természetes megújuló anyagot, elsõsorban kemé-
nyítõt és kisebb részben szintetikus polimert és egyéb
gyártási segédanyagot tartalmazó, biológiai úton lebomló
termékek.

5. Követelmények

5.1. A pályázatban meg kell adni
– a termék pontos recepturáját (tömeg- vagy százalékos

összetételét);
– az összes felhasznált alap- és gyártási segédanyag ké-

miai megnevezését, márkanevét, gyártójának pontos meg-
nevezését;

– szilárdsági és egyéb használhatósági tulajdonságait
számszerinti értékekkel és vizsgálati szabványhivatkozá-
sokkal;

– a termék gyártóját, telephelyét;
– az összes felhasznált anyag gyártói biztonsági adat-

lapját;
– a forgalomba hozatalhoz szükséges engedélyeket,

amennyiben azt külön jogszabály elõírja, külön jogsza-
bályban meghatározott engedélyeket.

5.2. A terméknek meg kell felelnie az MSZ EN
13432 sz. vagy ezzel egyenértékû a biológiai lebomlásra
vonatkozó szabványnak.

Az MSZ EN 13432 számú, „Csomagolás. Komposztá-
lással és biológiai lebomlással újrahasznosítható csoma-
golás követelményei” címû szabvány megfelel a csomago-
lásokra és csomagolási hulladékokra vonatkozó 94/62/EK
számú és az ezt módosító 2004/12/EK számú direktíva
által elfogadott EN 13432 számú szabványnak.

Igazolás: akkreditált harmadik fél igazolásával.

5.3. Az adalékanyagokra, festékekre, színezékekre,
pigmentekre vonatkozó követelmények:

5.3.1. Az alkalmazott adalékanyagok, festékek, színe-
zékek, pigmentek, stb. nem tartalmazhatnak olyan összete-
võket, amely a 44/2000. (XII. 27.) EüM rendelet szerint
nagyon mérgezõ, mérgezõ, rákkeltõ, mutagén vagy a fo-
gamzó- vagy a nemzõképességre ártalmas.

Igazolás: a 44/2000. (XII. 27.) EüM rendeletnek (vagy
az ezzel egyenértékû ISO 11014 szabványnak vagy
a 91/155/EGK irányelvnek) megfelelõ biztonsági adat-
lappal.

5.3.2. Az alkalmazott adalékanyagok, festékek, színe-
zékek, pigmentek nem tartalmazhatnak összesítve 0,01 tö-
meg %-nál nagyobb mennyiségben ólmot, arzént, higanyt,
kadmiumot, szelént, báriumot, króm(VI) vegyületet, nik-
kelt, antimont.

Igazolás: a 44/2000. (XII. 27.) EüM rendeletnek
(vagy ezzel egyenértékû ISO 11014 szabványnak vagy
91/155/EGK irányelvnek) megfelelõ biztonsági adat-
lappal.

6. Használhatóság, alkalmasság
A terméknek rendeltetésszerû használatra alkalmasnak

kell lennie.
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Igazolás: gyártói nyilatkozattal igazolni kell a termék
rendeltetésszerû használatra való alkalmasságát.

7. Fogyasztói és felhasználói tájékoztatás

A terméket a fogyasztóvédelmi törvénynek megfele-
lõen olyan fogyasztói és felhasználói tájékoztatónak kell
kísérnie, amelyben a gyártó/forgalmazó a termék tárolási
feltételeirõl, tárolási idejérõl, alkalmazási területérõl, a
használat utáni lebomlási idõrõl és a lebomlás körülmé-
nyeirõl/feltételeirõl is tájékoztatja a vevõt, illetve a fel-
használót.

8. Védjegyelhelyezés

A védjegyet a 9/2004. (V. 25.) KvVM rendelet 2. számú
melléklete szerinti kétmezõs ábrában elhelyezve a termé-
ken fel kell tüntetni. A szövegmezõ felirata „Biológiai
úton lebomló és komposztálható termék”

Igazolás: Ismertetni kell a védjegy és felirat elhelyezési
tervét.

9. Igazolás, bizonyítás

9.1. A pályázathoz csatolni kell:

– a 2. pont szerinti kitöltött nevezési ûrlapot, az 5. és
6. pontok szerinti követelmények teljesülésének igazolá-
sára szolgáló dokumentációt a pontok szerinti részletezés-
ben,

– a 7. pont szerinti védjegy és feliratelhelyezési tervet.

9.2. A pályázó a szakértõi vizsgálatokhoz terméktípu-
sonként a kereskedelmi forgalomba kerülõ termékkel
megegyezõ terméket biztosít a szakértõ által meghatáro-
zott számban és a kért mintavétel szerint.

10. Szakértõi értékelés

A pályázat értékelését a Társaság végzi és ennek költsé-
gei a Társaságot terhelik.

11. Védjegyfelhasználók

Pályázók, majd védjegyfelhasználók lehetnek a feltétel-
rendszerben szereplõ termékcsoportok termékei hazai és
külföldi gyártói, forgalmazói és felhasználói.

12. Védjegyhasználat feltételei:

12.1. A pályázó kijelenti, hogy betartja a végjegyhasz-
nálattal kapcsolatos jogszabályi elõírásokat.

12.2. A „Környezetbarát termék” védjegy használata ki-
zárólag a Társaság által cégszerûen aláírt, határozott idõre
szóló védjegyhasználati szerzõdés alapján lehetséges.

12.3. A védjegyfelhasználó kötelezi magát arra, hogy a
védjegy használatának a szerzõdésben rögzített idõtartama
alatt betartja a termékre meghatározott minõsítési követel-
ményeket, és a pályázat során jóváhagyott termék receptú-
ráját.

12.4. A védjegyhasználó kötelezi magát arra, hogy hir-
detéseiben a védjegyet a Társasággal egyeztetett módon
használja.

12.5. A védjegyhasználat meghosszabbítása a Társaság-
nál a lejárat elõtt 4 hónappal egyszerûsített eljárással tör-
ténhet.

Melléklet: A vonatkozó irányelvek és szabványok lis-
tája.

Budapest, 2006. június 7.

Frigyer Attila s. k.,
az Értékelõ és Minõsítõ Bizottság elnöke

Melléklet

A vonatkozó jogszabályok és szabványok

3. 2000. évi XLIII. törvény a hulladékgazdálkodásról.

4. 37/2006. (II. 20.) Korm. rendelet a csomagolási hulla-
dék kezelésének részletes szabályairól.

5. MSZ EN 13432:2002 „Csomagolás. Komposztálás-
sal és biológiai lebomlással hasznosítható csomagolás kö-
vetelményei. Vizsgálati program és a csomagolás végleges
elfogadásának értékelési feltételei.”

4. 2004/12/EK direktíva: Directive 2004/12/EC of the
European Parlament and of the Council of 11 February
2004 amending directive 94/62/EC on packaging and pac-
kaging waste.

5. 2005/C44/13 Bizottsági Közlemény: Commission
commmunication in the framework of implementation of
the European Parliament and Council Directive 94/62/EC
of 20 December 1994 on packaging and packaging waste
(relating to the publication of references for standards
EN 13 427:2004, EN 13428:2004, EN 13429:2004,
EN 13430:2004, EN 13431:2004, EN 13432:2000).
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Pótjelentkezési felhívás
az Országos Munkavédelmi Képzõ és Továbbképzõ Kft.

munka- és tûzvédelmi szakképzéseire
2006/2007-es tanév

FMK nyilvántartási szám: 01-0182-05
Intézmény-akkreditációs lajtsromszám: 0477

I. Felsõfokú munkavédelmi szakirányú tovább-
képzés

A továbbképzés a Budapesti Mûszaki és Gazdaságtudo-
mányi Egyetem és az OMKT Kft. együttmûködésének a
keretében indul.

– jelentkezési feltétel: egyetemi, illetve fõiskolai vég-
zettség,

– képzési idõ: 5 félév.
A tanulmányok elvégzése után tett sikeres záróvizsga

esetén a hallgatók felsõfokú munkavédelmi szakirányú ké-
pesítést igazoló oklevelet kapnak. Az oklevél munkavédel-
mi szakképesítéshez kötött munkakörök betöltésére, illet-
ve munkabiztonsági szaktevékenység ellátására jogosít,
egyben alapfeltétele a munkavédelmi szakértõi igazolvány
megszerezhetõségének is.

II. Munkavédelmi technikus szakképzés
(Országos Képzési Jegyzék száma: 53 5499 01)
– jelentkezési feltételek:

= mûszaki jellegû szakközépiskolai, vagy mûszaki
ismeretet nyújtó képzésen szerzett képesítés, vagy

= mûszaki technikusi végzettség, vagy
= érettségi bizonyítvány és mûszaki jellegû szak-

munkás bizonyítvány, vagy
= érettségi és a MÁV felsõfokú forgalmi és kereske-

delmi tanfolyamain szerzett végzettség, vagy
= érettségi és postaforgalmi képesítés;

– képzési idõ: 2 félév (250 óra).
A tanulmányokat követõen sikeres záróvizsgát tett hall-

gatók munkavédelmi technikusi bizonyítványt kapnak,
mely bizonyítvány középfokú munkavédelmi szakképesí-
téshez kötött munkakörök betöltésére, illetve munkabiz-
tonsági szaktevékenység ellátására jogosít.

III. Tûzvédelmi elõadó szakképzés
(Országos Képzési Jegyzék száma: 52 8915 02)
– jelentkezési feltétel: középiskolai végzettség,
– képzési idõ: 2 félév (324 óra).
A tanulmányokat követõen sikeres záróvizsgát tett hall-

gatók tûzvédelmi elõadó bizonyítványt kapnak, mely bizo-
nyítvány középfokú tûzvédelmi szakképesítéshez kötött
munkakörök betöltésére jogosít.

IV. Munkavédelmi és tûzvédelmi szakképzések
A tanrendek összehangolásával mind az I., mind a

II. pontokban felsorolt munkavédelmi szakképzésekre je-
lentkezõk részére az OMKT Kft. lehetõséget biztosít arra,
hogy a munkavédelmi tanulmányaikkal egyidejûleg a
III. pontban szereplõ tûzvédelmi elõadó szakképzésben is
részt vegyenek.

Általános tudnivalók
a) Valamennyi szakképzés 2006. szeptemberében indul

az OMKT Kft. székhelyén Budapesten.
b) Pótjelentkezési határidõ: 2006. augusztus 18.
c) Jelentkezni az OMKT Kft. jelentkezési lapján lehet,

melyek beszerezhetõk személyesen
– az OMKT Kft.-ben (1111 Budapest, Mûegyetem rkp.

9. „R” ép. II. em. 216; 218.), vagy
– a Munkabiztonsági Felügyelõségek regionális köz-

pontjaiban,
– illetve igényelhetõk levélben vagy telefonon. A II. és

III. pontokban felsorolt képzések jelentkezési lapja letölt-
hetõ a www.omkt.bme.hu web oldalról is.

d) Részletes információkat a jelentkezési laphoz mellé-
kelt tájékoztató, valamint az említett honlap tartalmazza.
Szóbeli felvilágosítást ad

– a felsõfokú munkavédelmi szakképzésrõl: Bogenfürst
Ferencné a 463-3610 telefonon,

– a középfokú munkavédelmi szakképzésrõl: Szilágyi-
né Mihály Gyöngyi a 463-4396 telefonon,

– a tûzvédelmi elõadó szakképzésrõl: Mészárosné Mar-
gittay Katalin a 463-2709 telefonon.

Budapest, 2006. július

Igazgatóság
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ELÕFIZETÉSI FELHÍVÁS

A Miniszterelnöki Hivatal és a Belügyminisztérium közös szerkesztésében havonta megjelenõ

ÖNKORMÁNYZATOK KÖZLÖNYE

az önkormányzatok számára mûködésük során hasznos és nélkülözhetetlen tájékozódási forrás.

A kiadvány elsõ három része az önkormányzatokat érintõ, újonnan kihirdetett jogszabályokat (tör-
vények, rendeletek – ideértve az önkormányzati rendeleteket is –, alkotmánybírósági és egyéb
határozatok) közli. Negyedik fõrésze közleményeket, pályázati felhívásokat és tájékoztatásokat (szak-
tárcák közleményei, az Állami Számvevõszék ajánlásai, az önkormányzatok által elnyerhetõ támoga-
tások pályázati feltételei, az önkormányzatok éves pénzügyi beszámolói, alapító okiratok stb.) tartal-
maz.

2006. évi éves elõfizetés díja: 5040 Ft áfával; féléves elõfizetés: 2520 Ft áfával.

Példányonként megvásárolható a Budapest VII., Rákóczi út 30. (bejárat a Dohány u. és Nyár u.
sarkán) szám alatti Közlöny Centrumban (tel.: 321-5971, fax: 321-5275, e-mail: kozlonycent-
rum@mhk.hu), illetve megrendelhetõ a kiadó ügyfélszolgálatán (fax: 318-6668, 338-4746, e-mail:
kozlonybolt@mhk.hu) vagy a www.mhk.hu/kozlonybolt internetcímen.

MEGRENDELÕLAP

Megrendeljük az Önkormányzatok Közlönye címû lapot ................. példányban.

A megrendelõ (cég) neve: ...........................................................................................................

Címe (város, irányítószám): ........................................................................................................

Utca, házszám: ...........................................................................................................................

Az ügyintézõ neve, telefonszáma: ...............................................................................................

A megrendelõ (cég) bankszámlaszáma: .....................................................................................

A megrendelt példányok ellenértékét a postaköltséggel együtt, a szállítást követõ számla kézhez-
vétele után, 8 napon belül a Magyar Hivatalos Közlönykiadónak a számlán feltüntetett pénzforgalmi
jelzõszámára átutaljuk.

Keltezés: ………………………………………

……………………………………………

cégszerû aláírás
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ELÕFIZETÉSI FELHÍVÁS

Az

EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI KÖZLÖNY

– az egészségbiztosítási ágazat központi igazgatási szerve, az Országos Egészségbiztosítási Pénztár

hivatalos lapja – az elõfizetõi érdekeket szem elõtt tartva, kedvezõ áron kívánja az egészségügyi

ágazatban érdekeltek rendelkezésére bocsátani a jogszabályok szövegét, valamint a munkához szüksé-

ges aktuális OEP-közleményeket, -felhívásokat, -tájékoztatókat. Lapunk címzettjei elsõsorban: az alapellá-

tásban részt vevõ háziorvosok; fekvõbeteg-ellátó és szakellátó intézmények; gyógyszert, gyógyászati se-

gédeszközt gyártók, illetve forgalmazók; gyógyfürdõk; oktatási intézmények; társadalombiztosítási kifizetõ-

helyek, foglalkoztatók; könyvelõk; adótanácsadók stb.

2006. évi éves elõfizetési díj: 19 152 Ft áfával, féléves elõfizetés: 9576 Ft áfával.

Példányonként megvásárolható a Budapest VII., Rákóczi út 30. (bejárat a Dohány u. és Nyár u.

sarkán) szám alatti Közlöny Centrumban (tel.: 321-5971, fax: 321-5275, e-mail: kozlonycent-

rum@mhk.hu), illetve megrendelhetõ a kiadó ügyfélszolgálatán (fax: 318-6668, 338-4746, e-mail:

kozlonybolt@mhk.hu) vagy a www.mhk.hu/kozlonybolt internetcímen.

MEGRENDELÕLAP

Megrendeljük az Egészségbiztosítási Közlöny címû lapot ................. példányban.

A megrendelõ (cég) neve: ...........................................................................................................

Címe (város, irányítószám): ........................................................................................................

Utca, házszám: ...........................................................................................................................

Az ügyintézõ neve, telefonszáma: ...............................................................................................

A megrendelõ (cég) bankszámlaszáma: .....................................................................................

A megrendelt példányok ellenértékét a postaköltséggel együtt, a szállítást követõ számla kézhez-

vétele után, 8 napon belül a Magyar Hivatalos Közlönykiadónak a számlán feltüntetett pénzforgalmi

jelzõszámára átutaljuk.

Keltezés: ………………………………………

……………………………………………

cégszerû aláírás
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KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ
A Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium hivatalos lapja
Szerkeszti a szerkesztõbizottság.
A szerkesztésért felelõs: dr. Dombi Éva, 1011 Budapest, Fõ utca 44–50. Telefon: 457-3311.
Kiadja a Magyar Hivatalos Közlönykiadó (1085 Budapest, Somogyi B. u. 6.). Felelõs kiadó: dr. Kodela László elnök-vezérigazgató.
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A Magyar Hivatalos Közlönykiadó
megjelentette

Zinner Tibor
Megfogyva és megtörve

címû kötetét. Köztudott, hogy Magyarországon, a XX. század „ötvenes” éveiben, majd a levert forradalmat követõ
megtorlás során kihirdetett törvénysértõ ítéleteket, a közel sem független ítészek határozatait a rendszerváltás után sem-
missé nyilvánították. A magyar társadalom viszont vajmi keveset tud a különbözõ jellegû jogfosztást szenvedett jogá-
szokon kívül arról, hogy forradalmat követõ megtorlás végéig a magyar bírói, közjegyzõi, ügyészi és ügyvédi kart,
valamint a munkájukat segítõ kollégákat mekkora vérveszteség érte.
Bárándy Péter, volt igazságügy-miniszter, 2003 márciusában bizottságot állított fel a legszélesebben értelmezhetõ „har-
madik” hatalmi ágban tevékenykedõket ért sérelmek feltárására. A Zinner Tibor vezette kutatócsoport, Kahler Frigyes,
Koczka Éva, Pálvölgyi Ferenc és Tóth Béla – kétévi kutatómunkáját összegzõ – jelentésében feltárja egyfelõl a
Horthy-korszakból a jogszabályi elõzményeket és a korabeli személyzeti politika összefüggéseit, másfelõl az 1944 de-
cembere óta folytatott „humánpolitikát”, nyomon követve a magyarországi jogászsággal szembeni infernót, az eseten-
ként miniszterelnöki rendeleteken, törvényeken és különféle szintû párthatározatokon alapult, különbözõ jellegû atroci-
tásokat 1962 augusztusáig.
A több ezer jogász és munkájukat segítõ szakapparátusbeli kolléga drámai életútjának – néhol a legapróbb részletekbe
menõ – feltárásával megírt monográfiából kitûnik, hogy a jogászokat ért sérelmeket nem a sztálini birodalom, hanem a
hazai csatlósai, és az õket kiszolgáló nagy tudású jogászok indukálták. Miként nem engedték a végrehajtó és törvényho-
zó hatalom letéteményesei a Montesquieu-féle elvek megvalósulását? Hogyan torzították el a magyarországi jogászság
hivatásrendjeinek összetételét? Milyen beleszólással bírt a politikai rendõrség, majd az Államvédelmi Hatóság nem
csupán a letartóztatottak, hanem a bírói, ügyészi és ügyvédi kar tagjainak életébe? A szerzõk megállapításait, kutatásuk
összegzõ tanulságait több mint 1800 jegyzet támasztja alá.
Példányonként megvásárolható a Budapest VII., Rákóczi út 30. (bejárat a Dohány u. és Nyár u. sarkán) szám alatti Köz-
löny Centrumban (tel.: 321-5971, fax: 321-5275, e-mail: kozlonycentrum@mhk.hu), illetve megrendelhetõ a kiadó
ügyfélszolgálatán (fax: 318-6668, 338-4746, e-mail: kozlonybolt@mhk.hu) vagy a www.mhk.hu/kozlonybolt internet-
címen.
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