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 I. rész HATÁROZATOK

A Kor mány ha tá ro za tai

A Kormány

2045/2008. (IV. 15.) Korm.

határozata

a Stratégiai Légiszállítási Képességgel kapcsolatos
kormányzati feladatokról

A Stra té gi ai Lé gi szál lí tá si Ké pes ség gel (Stra te gic Air -
lift Ca pa bi lity – SAC) kap cso la tos tár gya lá sok ra, az
Egyet ér té si Meg ál la po dás vég le ge sí tett szö ve gé re, a
NATO Lé gi szál lí tást Ke ze lõ Szer ve ze té nek és az üze mel -
te tõ ala ku lat nak a ma gyar or szá gi te le pü lé sé re te kin tet tel,
a Stra té gi ai Lé gi szál lí tá si Ké pes ség prog ram elõ re ha la dott 
hely ze té re fi gye lem mel

A Kor mány

1. egyet ért az zal, hogy az MH Pá pai Bá zis re pü lõ tér
hasz ná lat ba vé te lé rõl szó ló meg ál la po dás meg kö té se ér de -
ké ben a hon vé del mi mi nisz ter jog kö re biz to sí tott le gyen és 
a meg ál la po dást a hon vé del mi mi nisz ter sa ját ne vé ben
meg köt hes se, fel ké ri a hon vé del mi mi nisz tert és a Ma gyar
Nem ze ti Va gyon ke ze lõ Zrt.-ben rész vény esi jo go kat gya -
kor ló pénz ügy mi nisz tert, hogy a va gyon ke ze lés re vo nat -
ko zó szer zõ dés meg kö té sét a Ma gyar Nem ze ti Vagyon -
kezelõ Zrt.-vel ha la dék ta la nul kez de mé nyez zék, és ab ban
a hon vé del mi mi nisz ter fen ti jo go sít vá nyát biz to sít sák;

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

Ha tár idõ: fo lya ma tos

2. el ren de li, hogy a SAC-nak a te vé keny ség vé gé ig tar tó 
ma gyar or szá gi ál lo má so zá sá hoz szük sé ges köz jo gi en ge -
dély rõl ké szül jön or szág gyû lé si ha tá ro zat;

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

Ha tár idõ: fo lya ma tos

3. el ren de li, hogy a SAC ma gyar or szá gi ál lo má so zá sá -
val együtt já ró, köz jo gi en ge dé lye zést igény lõ csa pat moz -
gá sok en ge dé lye zé sé re kü lön elõ ter jesz tés ké szül jön;

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

Ha tár idõ: fo lya ma tos

4. egyet ért az zal, hogy a vo nat ko zó jog sza bá lyok, nem -
zet kö zi szer zõ dé sek és nem zet kö zi kö te le zett sé ge ink
 figyelembe vé te lé vel az érin tett mi nisz té ri u mok a Hon vé -
del mi Mi nisz té ri um irá nyí tá sá val biz to sít sa nak Be fo ga dó
Nem ze ti Tá mo ga tást, va la mint adó-, vám- és il le ték men -
tes sé get a ha zánk ba te le pü lõ, a SAC prog ram meg va ló sí tá -
sát vég re haj tó NATO Lé gi szál lí tást Ke ze lõ Szer ve zet és
tiszt vi se lõ ik ré szé re, és a ka to nai szál lí tó-re pü lõ gé pe ket
mû köd te tõ több nem ze ti ka to nai szer ve zet, a Ne héz Lé gi -
szál lí tó Ez red sze mé lyi ál lo má nya és a kül dõ nem ze tek
fegy ve res erõi ré szé re.

Fe le lõs: hon vé del mi mi nisz ter
kül ügy mi nisz ter
igaz ság ügyi és ren dé sze ti mi nisz ter
pénz ügy mi nisz ter
ok ta tá si és kul tu rá lis mi nisz ter
ön kor mány za ti és te rü let fej lesz té si mi nisz ter

Ha tár idõ: fo lya ma tos

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

A  Kormány

2046/2008. (IV. 15.) Korm.

ha tá ro za ta

a 2008. évi köz pon ti költ ség ve tés ál ta lá nos
tar ta lé ká nak elõ irány za tá ból tör té nõ felhasználásról

A Kor mány az ál lam ház tar tás ról szó ló 1992. évi
XXXVIII. tör vény 38. § (1) be kez dé sé ben biz to sí tott jog -
kö ré ben el ren de li a 2008. évi köz pon ti költ ség ve tés ál ta lá -
nos tar ta lé ka ter hé re 1212,2 mil lió fo rint mel lék let sze rin ti
át cso por to sí tá sát. 

Eb bõl az egész ség ügyi re form egész ség biz to sí tá si ága -
za tot érin tõ egyes fel ada ta i nak vég re haj tá sá val össze füg gõ 
mû kö dé si ki adá sok fi nan szí ro zá sa 402,2 mil lió fo rint
(ezen be lül az uta zá si költ ség té rí tés fel ada ta i ra éves szin -
ten 134,2 mil lió fo rint, a biz to sí tot ti jog vi szony el len õr zés
és a köz gyógy el lá tás I. fél éves fel ada ta i ra 268,0 mil lió fo -
rint) 

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

Ha tár idõ: azon nal

Gyur csány Fe renc s. k.,
    mi nisz ter el nök
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Mel lék let a 2046/2008. (IV. 15.) Korm. ha tá ro zat hoz

XIV. Igaz ság ügyi és Ren dé sze ti Mi nisz té ri um
XVIII. Kül ügy mi nisz té ri um
XXII. Pénz ügy mi nisz té ri um
X. Mi nisz ter el nök ség
                                                                                                                                                                            

Fe je zet szá ma és meg ne ve zé se

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

Költ ség ve té si év: 2008.

Mil lió fo rint ban, egy ti ze des sel

Ál lam-
ház tar tá si

egye di
azo no sí tó

Fe je zet-
szám

Cím-
szám

Al-
cím-
szám

Jog-
cím-

csop.-
szám

Jog-
cím-
szám

Elõ-
ir.-
cso-
port-
szám

Ki-
emelt
elõ-
ir.-

szám

Fe je-
zet-
név

Cím-
név

Al-
cím-
név

Jog-
cím-

csop.-
név

Jog-
cím-
név

Elõ-
ir.-

csop.-
név

KIADÁSOK
A mó do sí tás

jog cí me

Mó do sí tás
(+/—)

A mó do-
sít ás

kö vet-
ke zõ
év re

át hú zó dó
ha tá sa

A mó do-
sít ást

el ren de lõ
jog-

sza bály/
ha tá-
ro zat
szá ma

Ki emelt elõ irány zat ne ve

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

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

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

5 Egyéb mû kö dé si cé lú tá mo ga tá sok, ki adá sok 60,0

XVIII. Kül ügy mi nisz té ri um

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

9 Ál la mi Pro to koll

247412 2 Kor mány fõi Pro to koll ki adá sai

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 20,0

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 3,0

3 Do lo gi ki adá sok 427,0

22 Nem zet kö zi Fej lesz té si Együtt mû kö dés

241790 1 Nem zet kö zi Fej lesz té si Együtt mû kö dés

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

5 Egyéb mû kö dé si cé lú tá mo ga tá sok, ki adá sok 300,0

XXII. Pénz ügy mi nisz té ri um

26 Ga ran cia és hoz zá já ru lás a tár sa da lom biz to sí tá si el lá tá sok hoz

2 Egész ség biz to sí tá si Alap tá mo ga tá sa

276023 6 Egész ség ügyi re form hoz kap cso ló dó mû kö dé si ki adá sok tá mo ga tá sa 402,2

X. Mi nisz ter el nök ség

20 Tar ta lé kok

001414 1 Költ ség ve tés ál ta lá nos tar ta lé ka –1212,2

Az elõ irány zat-mó do sí tás ér vé nyes sé ge: a) a költ ség ve té si év ben egy sze ri jel le gû

Ál lam-
ház tar tá si

egye di
azo no sí tó
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BEVÉTELEK
A mó do sí tás

jog cí me

Mó do sí tás
(+/—)

A mó do-
sít ás

kö vet-
ke zõ
év re

át hú zó dó
ha tá sa

A mó do-
sít ást

el ren de lõ
jog-

sza bály/
ha tá-
ro zat
szá ma

Ki emelt elõ irány zat ne ve

Az elõ irány zat-mó do sí tás ér vé nyes sé ge: a) a költ ség ve té si év ben egy sze ri jel le gû
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Ál lam-
ház tar tá si
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azo no sí tó
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TÁMOGATÁSOK
A mó do sí tás

jog cí me

Mó do sí tás
(+/—)

A mó do-
sít ás

kö vet-
ke zõ
év re

át hú zó dó
ha tá sa

A mó do-
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el ren de lõ
jog-
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ha tá-
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szá ma

Ki emelt elõ irány zat ne ve

XIV. Igaz ság ügyi és Ren dé sze ti Minisztérium

003704 1 Igaz ság ügyi és Ren dé sze ti Mi nisz té ri um igazgatása 60,0

XVII. Külügyminisztérium

5 Fe je ze ti ke ze lé sû elõirányzatok

9 Ál la mi Protokoll

247412 2 Kor mány fõi Pro to koll kiadásai 450,0

22 Nem zet kö zi Fej lesz té si Együttmûködés

241790 1 Nem zet kö zi Fej lesz té si Együtt mû kö dés 300,0

Az elõ irány zat-mó do sí tás ér vé nyes sé ge: a) a költ ség ve té si év ben egy sze ri jel le gû

Fog lal koz ta tot tak lét szá ma (fõ) — idõ szak ra

Fog lal koz ta tot tak lét szá ma (fõ) — idõ szak ra

Az elõ irány zat-mó do sí tás ér vé nyes sé ge: a) a költ ség ve té si év ben egy sze ri jel le gû

Az adat lap 5 pél dány ban töl ten dõ ki
A tá mo ga tás fo lyó sí tá sa/zá ro lá sa

(mó do sí tás +/—)
Össze sen

I.
ne gyed év

II.
ne gyed év

III.
ne gyed év

IV.
ne gyed év

Fe je zet 1 pél dány   

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

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

Pénz ügy mi nisz té rium 2 pél dány   egyéb: azon nal 1212,2 1212,2

* Az össze tar to zó elõ irány zat-vál to zá so kat (+/—) egy mást kö ve tõ en kell sze re pel tet ni.
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A Ha tá ro za tok Tá rát szer kesz ti a Mi nisz ter el nö ki Hi va tal, a Szer kesz tõ bi zott ság köz re mû kö dé sé vel, el nö ke dr. Pet ré tei Jó zsef.
A szer kesz té sért fe le lõs: dr. Tor dai Csa ba. Bu da pest V., Kos suth tér 1–3.
Ki ad ja a Ma gyar Köz löny Lap- és Könyv ki adó. Fe le lõs ki adó: dr. Ko de la Lász ló el nök-ve zér igaz ga tó.
Bu da pest VIII., So mo gyi Bé la u. 6., www.mhk.hu. Te le fon: 266-9290.

Elõ fi ze tés ben meg ren del he tõ a Ma gyar Köz löny Lap- és Könyv ki adónál,
Bu da pest VIII., So mo gyi Bé la u. 6., 1394 Bu da pest 62. Pf. 357, vagy fa xon 318-6668.
Elõ fi ze tés ben ter jesz ti a Ma gyar Köz löny Lap- és Könyv ki adó a FÁMA ZRt. köz re mû kö dé sé vel.
Te le fon: 235-4554, 266-9290/240, 241 mel lék. Ter jesz tés: tel.: 317-9999, 266-9290/245 mel lék.
Pél dá nyon ként meg vá sá rol ha tó a Bu da pest VII., Rá kó czi út 30. (be já rat a Do hány u. és Nyár u. sar kán) szám alat ti Köz löny
 Centrumban (tel.: 321-5971, fax: 321-5275, e-ma il: koz lony cent rum@mhk.hu), il let ve meg ren del he tõ a ki adó ügy fél szol gá la tán
(fax: 318-6668, 338-4746, e-ma il: koz lony bolt@mhk.hu) vagy a www.mhk.hu/koz lony bolt in ter net cí men.
2008. évi éves elõ fi ze té si díj: 26 460 Ft áfá val. Egy pél dány ára: 525 Ft áfá val.
A ki adó az elõ fi ze té si díj év köz be ni vál toz ta tá sá nak jo gát fenn tart ja.

HU ISSN 1217—3533

08.1047 – Nyom ja a Ma gyar Köz löny Lap- és Könyv ki adó La jos mi zsei Nyom dá ja. Fe le lõs ve ze tõ: Bur ján Nor bert igaz ga tó.


