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I. rész HATÁROZATOK

A Kormány határozatai

A Kormány
2027/2008. (III. 11.) Korm.

határozata

a Magyar Köztársaság Kormánya
és az Egyesült Nemzetek Menekültügyi Fõbiztosának
Hivatala közötti Megállapodás szövegének végleges

megállapítására adott felhatalmazásról

A Kormány

1. egyetért a Magyar Köztársaság Kormánya és az
Egyesült Nemzetek Menekültügyi Fõbiztosának Hivatala
közötti Megállapodás (a továbbiakban: szerzõdés) bemu-
tatott szövegével;

2. felhatalmazza a külügyminisztert vagy az általa kije-
lölt személyt a szerzõdés bemutatott szövegének – a meg-
erõsítés fenntartásával történõ – végleges megállapítására;

3. felhívja a külügyminisztert, hogy a szerzõdés szöve-
gének végleges megállapításához szükséges meghatalma-
zási okiratot adja ki;

4. elfogadja a szerzõdés kihirdetésérõl szóló törvény-
tervezetet, és elrendeli a szerzõdés végleges szövegének
megállapítását követõen annak az Országgyûléshez törté-
nõ benyújtását. A törvényjavaslat elõadójának a Kormány
a külügyminisztert jelöli ki.

Gyurcsány Ferenc s. k.,
miniszterelnök

A Kormány
2028/2008. (III. 11.) Korm.

határozata

az Európai Mezõgazdasági Garancia Alapból
fizetendõ 2008. évi közvetlen termelõi támogatáshoz

(SAPS) nyújtandó nemzeti kiegészítõ támogatás
(top up) forrásáról

1. A Kormány egyetért azzal, hogy – az Európai Mezõ-
gazdasági Garancia Alapból fizetendõ 2008. évi közvetlen
termelõi támogatás (SAPS) nemzeti forrásból legfeljebb

80%-pontig történõ kiegészítése céljából, a közös agrárpo-
litika keretébe tartozó közvetlen támogatási rendszerek
közös szabályainak megállapításáról és a mezõgazdasági
termelõk részére meghatározott támogatási rendszerek lét-
rehozásáról, továbbá a 2019/93/EGK, 1452/2001/EK,
1453/2001/EK, 1454/2001/EK, 1868/94/EK,
1251/1999/EK, 1254/1999/EK, 1673/2000/EK,
2358/71/EGK és a 2529/2001/EK rendelet módosításáról
szóló 2003. szeptember 29-i 1782/2003/EK tanácsi rende-
let 143c cikk (2) bekezdés a) pontjában foglaltak végrehaj-
tása érdekében, a földmûvelésügyi és vidékfejlesztési mi-
niszter a 2009. évi költségvetés terhére 78 milliárd forint
összeghatárig rendeletben kötelezettséget vállaljon.

2. Ez a határozat a közzététele napján lép hatályba.

Gyurcsány Ferenc s. k.,
miniszterelnök

A Kormány
2029/2008. (III. 11.) Korm.

határozata

a Magyar Köztársaság Kormánya
és Románia Kormánya között a romániai magyar

hadisírok és a magyarországi román hadisírok jogi
helyzetérõl szóló Megállapodás végleges szövegének

megállapításáról

A Kormány

a) egyetért a Magyar Köztársaság Kormánya és Romá-
nia Kormánya között a romániai magyar hadisírok és a ma-
gyarországi román hadisírok jogi helyzetérõl szóló Meg-
állapodás (a továbbiakban: szerzõdés) bemutatott szöve-
gével;

b) felhatalmazza a honvédelemért felelõs minisztert
vagy az általa kijelölt személyt a szerzõdés bemutatott szö-
vegének – a jóváhagyás fenntartásával történõ – végleges
megállapítására;

c) felhívja a külügyminisztert, hogy a szerzõdés szöve-
ge végleges megállapításához szükséges meghatalmazási
okiratot adja ki;

d) jóváhagyja a szerzõdés kihirdetésérõl szóló kor-
mányrendelet tervezetét, és elrendeli a szerzõdés végleges
szövegének megállapítását követõen annak a Magyar
Közlönyben történõ kihirdetését.

Gyurcsány Ferenc s. k.,
miniszterelnök
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A Kormány
2030/2008. (III. 11.) Korm.

határozata

a Magyar Köztársaság Kormánya és a Svéd Királyság
Kormánya között az egymás nevében a vízumok

kiadásában, valamint a biometrikus adatok
gyûjtésében diplomáciai és konzuli képviseleteik útján

történõ kölcsönös eljárásról szóló megállapodás
szövegének végleges megállapítására adott

felhatalmazásról

A Kormány

1. egyetért a Magyar Köztársaság Kormánya és a Svéd
Királyság Kormánya között az egymás nevében a vízumok
kiadásában, valamint a biometrikus adatok gyûjtésében
diplomáciai és konzuli képviseleteik útján történõ kölcsö-
nös eljárásról szóló megállapodás (a továbbiakban:
megállapodás) bemutatott szövegével;

2. felhatalmazza a külügyminisztert vagy az általa ki-
jelölt személyt a megállapodás bemutatott szövegének
– a megerõsítés fenntartásával történõ – végleges meg-
állapítására;

3. felhívja a külügyminisztert, hogy a megállapodás
szövege végleges megállapításához szükséges meghatal-
mazási okiratot adja ki;

4. elfogadja a megállapodás kihirdetésérõl szóló tör-
vénytervezetet, és elrendeli a megállapodás végleges szö-
vegének megállapítását követõen annak az Országgyûlés-
hez történõ benyújtását. A törvényjavaslat elõadójának a
Kormány a külügyminisztert jelöli ki.

Gyurcsány Ferenc s. k.,
miniszterelnök

A Kormány
2031/2008. (III. 11.) Korm.

határozata

a 2007. évi központi költségvetés általános
tartalékának felhasználásáról szóló

2187/2007. (X. 18.) Korm. határozat módosításáról

A Kormány a 2187/2007. (X. 18.) Korm. határozatához
csatolt adatlapot a melléklet alapján módosítja.

Felelõs: pénzügyminiszter
Határidõ: azonnal

Gyurcsány Ferenc s. k.,
miniszterelnök
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Melléklet a 2031/2008. (III. 11.) Korm. határozathoz

X. Miniszterelnökség
XXII. Pénzügyminisztérium

Fejezet száma és megnevezése

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELÕIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA*
a Kormány hatáskörében

Költségvetési év: 2007.
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Kiemelt elõirányzat neve

XXII. Pénzügyminisztérium

12 Fejezeti kezelésû elõirányzatok

2 Ágazati célelõirányzatok

278912 6 Az MNV Zrt. mûködésének támogatása

1 Mûködési költségvetés

5 Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások 50,0

X. Miniszterelnökség

20 Tartalékok

001414 1 Költségvetés általános tartaléka –50,0

Az elõirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegû
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Az elõirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegû
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TÁMOGATÁSOK
A módosítás
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Kiemelt elõirányzat neve

XXII. Pénzügyminisztérium

12 Fejezeti kezelésû elõirányzatok

2 Ágazati célelõirányzatok

278912 6 Az MNV Zrt. mûködésének támogatása 50,0

Az elõirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegû

Foglalkoztatottak létszáma (fõ) — idõszakra

Foglalkoztatottak létszáma (fõ) — idõszakra

Az elõirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegû

Az adatlap 5 példányban töltendõ ki
Az elõirányzatok felhasználása/zárolása

(módosítás +/–)
Összesen

I.
negyedév

II.
negyedév

III.
negyedév

IV.
negyedév

Fejezet 1 példány

Állami Számvevõszék 1 példány idõarányos

Magyar Államkincstár 1 példány teljesítményarányos

Pénzügyminisztérium 2 példány egyéb: azonnal 50,0 50,0

* Az összetartozó elõirányzat-változásokat (+/—) egymást követõen kell szerepeltetni.
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A Kormány
2032/2008. (III. 11.) Korm.

határozata
a 2009–2011. évek költségvetési keretszámairól

Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény
(a továbbiakban: Áht.) 47. §-ának (1) bekezdése alapján a
konvergencia programmal való összhang megteremtése és
annak teljesítése érdekében a Kormány a 2009–2011. évek

fejezeti támogatási keretszámait az érintett fejezetek eseté-
ben a mellékletben foglaltak szerint határozza meg.

A keretszámok fejezeten belüli további felosztásáról,
illetve azok betartásáról – figyelembe véve az Áht.
49. §-ának r) pontját – a fejezet felügyeletét ellátó szerv
vezetõje gondoskodik.

Felelõs: a fejezetek felügyeletét ellátó szervek
vezetõi

Határidõ: folyamatos

Gyurcsány Ferenc s. k.,
miniszterelnök



Melléklet a 2032/2008. (III. 11.) Korm. határozathoz

Költségvetési támogatási keretek

Millió forintban

2008/10.szám
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ebb l fejezeti 

egyensúlyi tartalék

ebb l fejezeti 

egyensúlyi tartalék

ebb l fejezeti 

egyensúlyi tartalék

X. MINISZTERELNÖKSÉG 112 798,2 4 278,4 117 872,3 4 278,4 118 117,3 4 278,4

       ebb l: Polgári Nemzetbiztonsági Szolgálatok 37 885,6 1 019,2 39 303,7 1 019,2 40 910,5 1 019,2

XI. ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 79 892,0 3 695,5 86 647,0 3 695,5 78 601,7 3 695,5

XII. FÖLDM VELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 201 124,3 9 413,6 203 239,2 9 413,6 206 218,9 9 413,6

XIII. HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM 323 444,0 25 000,0 346 346,3 25 000,0 370 326,3 25 000,0

XIV. IGAZSÁGÜGYI ÉS RENDÉSZETI MINISZTÉRIUM 332 013,9 8 281,5 346 514,5 8 281,5 362 829,8 8 281,5

XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM 204 010,4 8 231,4 264 143,1 8 231,4 270 547,9 8 231,4

XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM 46 734,0 1 777,1 48 206,2 1 777,1 49 874,8 1 777,1

XVIII. KÜLÜGYMINISZTÉRIUM 46 644,7 1 444,2 57 656,6 1 444,2 62 870,3 1 444,2

XIX. UNIÓS FEJLESZTÉSEK 156 022,0 1 788,3 160 499,7 1 788,3 177 018,0 1 788,3

XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM 426 818,6 8 879,9 436 344,0 8 879,9 446 263,0 8 879,9

XXI. EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM 51 408,4 1 569,0 51 785,4 1 569,0 56 942,3 1 569,0

XXII. PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM 150 525,4 4 829,1 156 898,6 4 829,1 164 121,1 4 829,1

        ebb l: Kormányzati Ellen rzési Hivatal 1 603,9 35,1 1 670,8 35,1 1 746,7 35,1

XXVI. SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM 220 886,2 2 286,0 223 134,1 2 286,0 203 682,0 2 286,0

XXXI. KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL 11 066,5 309,7 15 335,4 309,7 17 026,3 309,7

LXXI. NYUGDÍJBIZTOSÍTÁSI ALAP 23 271,5 24 237,4 25 332,2

LXXII. EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI ALAP 22 081,6 22 856,0 23 733,8

2009 2010 2011



A Miniszterelnök határozatai

A Miniszterelnök
9/2008. (III. 11.) ME

határozata
a Magyar Köztársaság Kormánya és az Amerikai
Egyesült Államok Kormánya között a fegyveres
hatósági kísérõk magyar–amerikai légijáratokon

történõ alkalmazásáról szóló megállapodás
létrehozására adott felhatalmazásról

A nemzetközi szerzõdésekkel kapcsolatos eljárásról
szóló 2005. évi L. törvény 5. §-ának (1) bekezdése szerinti
hatáskörömben eljárva, az igazságügyi és rendészeti mi-
niszter és a külügyminiszter elõterjesztése alapján

1. egyetértek a Magyar Köztársaság Kormánya és az
Amerikai Egyesült Államok Kormánya között a fegyveres
hatósági kísérõk magyar–amerikai légijáratokon történõ
alkalmazásáról szóló megállapodás (a továbbiakban:
megállapodás) létrehozásával;

2. felhatalmazom az igazságügyi és rendészeti minisz-
tert, hogy – az érintett miniszterekkel egyetértésben –
a tárgyalásokon részt vevõ személyeket kijelölje;

3. felhatalmazom az igazságügyi és rendészeti minisztert
vagy az általa kijelölt személyt, hogy a tárgyalások eredmé-
nyeként elõálló szövegtervezetet kézjegyével lássa el;

4. felhívom a külügyminisztert, hogy a megállapodás lét-
rehozásához szükséges meghatalmazási okiratot adja ki;

5. felhívom az igazságügyi és rendészeti minisztert és a
külügyminisztert, hogy a megállapodás létrehozását köve-
tõen a megállapodás végleges szövegének megállapítására
való felhatalmazásról szóló határozat tervezetét haladékta-
lanul terjesszék a Kormány elé;

6. felhívom a külügyminisztert, hogy a Kormány nevé-
ben a tagállamok és harmadik országok közötti légiközle-
kedési szolgáltatásokra vonatkozó megállapodások tár-
gyalásáról és végrehajtásáról szóló, 2004. április 29-i
847/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 1. cik-
ke alapján értesítse az Európai Bizottságot a megállapodás
létrehozásának szándékáról.

Gyurcsány Ferenc s. k.,
miniszterelnök

A Miniszterelnök
10/2008. (III. 11.) ME

határozata

a Magyar Köztársaság Kormánya,
valamint a Horvát Köztársaság Kormánya,

az Osztrák Köztársaság Kormánya, Románia
Kormánya, a Szerb Köztársaság Kormánya,

a Szlovák Köztársaság Kormánya,
a Szlovén Köztársaság Kormánya és Ukrajna
Kormánya között az államhatáron keresztül

megvalósuló vasúti határforgalom lebonyolításáról
szóló Megállapodások létrehozására adott

felhatalmazásról

A nemzetközi szerzõdésekkel kapcsolatos eljárásról
szóló 2005. évi L. törvény 5. §-ának (1) bekezdése szerinti
hatáskörömben eljárva, a gazdasági és közlekedési minisz-
ter, valamint a külügyminiszter elõterjesztése alapján

1. egyetértek a Magyar Köztársaság Kormánya, vala-
mint a Horvát Köztársaság Kormánya, az Osztrák Köztár-
saság Kormánya, Románia Kormánya, a Szerb Köztársa-
ság Kormánya, a Szlovák Köztársaság Kormánya, a Szlo-
vén Köztársaság Kormánya és Ukrajna Kormánya között
az államhatáron keresztül megvalósuló vasúti határforga-
lom lebonyolításáról szóló Megállapodások (a továbbiak-
ban: szerzõdések) létrehozásával;

2. felhatalmazom a gazdasági és közlekedési minisz-
tert, hogy – az érintett miniszterekkel egyetértésben – a
tárgyalásokon részt vevõ személyeket jelölje ki;

3. felhatalmazom a gazdasági és közlekedési minisztert
vagy az általa kijelölt személyt, hogy a tárgyalások ered-
ményeként elõálló szövegtervezeteket kézjegyével lássa
el;

4. felhívom a külügyminisztert, hogy a szerzõdések lét-
rehozásához szükséges meghatalmazási okiratokat adja ki;

5. felhívom a gazdasági és közlekedési minisztert, va-
lamint a külügyminisztert, hogy a szerzõdések létrehozá-
sát követõen a szerzõdések végleges szövegének megálla-
pítására való felhatalmazásról szóló határozattervezeteket
haladéktalanul terjesszék a Kormány elé.

Gyurcsány Ferenc s. k.,
miniszterelnök
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ELÕFIZETÉSI FELHÍVÁS

A jog al ko tás ról szó ló 1987. évi XI. tör vény ren del ke zik – töb bek kö zött – a Ma gyar Köz tár sa ság  Kormánya hi va ta los
lap já nak, a Ha tá ro za tok Tá rának meg je len te té sé rõl.
A Ha tá ro za tok Tá rát szer kesz ti a Mi nisz ter el nö ki Hi va tal a Szer kesz tõ bi zott ság köz re mû kö dé sé vel, éven te mint egy
60 al ka lom mal je le nik meg.
A Ha tá ro za tok Tá ra a Kor mány nak azo kat a ha tá ro za ta it (két ez res) köz li, ame lyek nek köz zé té te lét a Kor mány el-
ren del te, to váb bá tar tal maz za a mi nisz ter el nök ha tá ro za ta it, a Mi nisz ter el nö ki Hi va talt  vezetõ mi nisz ter ha tá ro za ta it,
va la mint a mi nisz té ri u mok, az or szá gos ha tás kö rû szer vek, az ön kor mány za tok köz le mé nye it, hir det mé nye it, kü-
lön fé le tá jé koz ta tó it, to váb bá azo kat a köz le mé nye ket stb., ame lye ket a Mi nisz ter el nö ki Hi va talt ve ze tõ mi nisz ter
en ge dé lyez.

A Ha tá ro za tok Tá ra meg ren del he tõ a Ma gyar Köz löny Lap- és Könyv ki adó cí mén (Bu da pest VIII., So mo gyi Bé la
u. 6.; pos tacím: 1394 Bu dapest 62, Pf: 357) vagy a 318-6668 fax számán.
Éves elõ fizetési dí ja 2008. év re: 26 460 Ft áfával.
Példányonként meg vásárolható a Bu dapest VII., Rá kóczi út 30. ( bejárat a Dohány u. és Nyár u. sar kán) szám alat ti
Köz löny Cent rum ban (te l.: 321-5971, fax: 321-5275, e-ma il: koz lony cent rum@mhk.hu), il let ve meg ren del he tõ
a  kiadó ügy fél szol gá la tán (fax: 318-6668, 338-4746, e-ma il: koz lony bolt@mhk.hu) vagy a www.mhk.hu/koz lony bolt
in ter net cí men.

MEGRENDELÕLAP

Meg ren de lem a

HATÁROZATOK TÁRA

címû lapot .................  példányban.

A meg ren de lõ (cég) ne ve: ...............................................................................................................................

Cí me (vá ros, irá nyí tó szám): ............................................................................................................................

Ut ca, ház szám: ...............................................................................................................................................

Az ügy in té zõ ne ve, te le fon szá ma: ..................................................................................................................

A meg ren de lõ (cég) bank szám la szá ma: ........................................................................................................

2008. évi elõ fi ze té si díj egy év re: 26 460 Ft  áfá val.

fél év re: 13 230 Ft  áfá val.

Csek ket ké rek a be fi ze tés hez.

Kér jük, a négy zet be tör té nõ X be je lö lés sel je lez ze az elõ fi ze tés idõ tar ta mát!

A meg ren delt pél dá nyok el len ér té két a pos ta költ ség gel együtt, a szál lí tást kö ve tõ szám la kézhez vétele után,
8 napo n be lül a Ma gyar Köz löny Lap- és Könyv ki adó nak a szám lán fel tün te tett pénz for gal mi jel zõ szá má ra
 átutaljuk.

Kel te zés: .......................................................

                         ......................................................................
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A Határozatok Tárát szerkeszti a Miniszterelnöki Hivatal, a Szerkesztõbizottság közremûködésével, elnöke dr. Petrétei József.
A szerkesztésért felelõs: dr. Tordai Csaba. Budapest V., Kossuth tér 1–3.
Kiadja a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó. Felelõs kiadó: dr. Kodela László elnök-vezérigazgató.
Budapest VIII., Somogyi Béla u. 6., www.mhk.hu. Telefon: 266-9290.

Elõfizetésben megrendelhetõ a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadónál,
Budapest VIII., Somogyi Béla u. 6., 1394 Budapest 62. Pf. 357, vagy faxon 318-6668.
Elõfizetésben terjeszti a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó a FÁMA Rt. közremûködésével.
Telefon: 235-4554, 317-9999, 266-9290/240, 241, 245 mellék.
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: kozlonycentrum@mhk.hu), illetve megrendelhetõ a kiadó ügyfélszolgálatán
(fax: 318-6668, 338-4746, e-mail: kozlonybolt@mhk.hu) vagy a www.mhk.hu/kozlonybolt internetcímen.
2008. évi éves elõfizetési díj: 26 460 Ft áfával. Egy példány ára: 525 Ft áfával.
A kiadó az elõfizetési díj évközbeni változtatásának jogát fenntartja.
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