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A Kor mány ha tá ro za tai

A Kor mány 

2050/2008. (IV. 30.) Korm.

ha tá ro za ta

a Ma gyar Köz tár sa ság Kor má nya 
és a Ka zah Köz tár sa ság Kor má nya kö zött a gaz da sá gi 

együtt mû kö dé srõl szó ló meg ál la po dás szö ve gé nek
vég le ges meg ál la pí tá sá ra adott fel ha tal ma zás ról

A Kor mány

1. egyet ért a Ma gyar Köz tá rsa ság Kor má nya és a Ka zah
Köz tá rsa ság Kor má nya kö zött a gaz da sá gi együtt mû kö -

dés rõl szó ló meg ál la po dás (a to váb bi ak ban: meg ál la po -
dás) be mu ta tott szö ve gé vel;

2. fel ha tal maz za a gaz da sá gi és köz le ke dé si mi nisz tert
vagy az ál ta la ki jelölt sze mélyt a meg ál la po dás szö ve gé -
nek – a jó vá ha gyás fenn tar tá sá val tör té nõ – vég le ges meg -
ál la pí tá sá ra;

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

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

Gyur csány Fe renc s. k.,

mi nisz ter el nök

Bu da pest,

2008. áp ri lis 30.,

szerda

19. szám
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A Kor mány

2051/2008. (IV. 30.) Korm.

ha tá ro za ta

egyes ki emelt kor mány za ti pro jek tek vég re haj tá sát
ko or di ná ló tár ca kö zi bi zott ság létrehozásáról

A Kor mány a köz pon ti ál lam igaz ga tá si szer vek rõl,
 valamint a Kor mány tag jai és az ál lam tit ká rok jog ál lá sá ról
szó ló 2006. évi LVII. tör vény 25. § (1) be kez dé se alap ján a 
kö vet ke zõ ha tá ro za tot hoz za:

1. A Kor mány az egyes or szá gos je len tõ sé gû fej lesz té si
prog ra mok meg va ló sí tá sá val össze füg gõ kor mány za ti
 koordinációról szó ló 2213/2007. (XI. 14.) Korm. ha tá ro -
zat ban fog lalt fel ada tok vég re haj tá sá nak össze han go lá sá ra 
tár ca kö zi bi zott sá got (a to váb bi ak ban: Bi zott ság) hoz
 létre.

2. A Bi zott ság a fel adat kö ré be tar to zó ügyek ben
a) fo lya ma to san fi gye lem mel kí sé ri a fel adat vég re haj -

tá sá nak elõ re ha la dá sát,
b) köz re mû kö dik az er rõl szó ló je len té sek elõkészíté -

sében,
c) szük ség sze rint a Bi zott ság el nö ke út ján ja vas la tot

tesz to váb bi kor mány za ti in téz ke dé sek re.

3. a) A Bi zott ság el nö ke a pénz ügy mi nisz ter, al el nö ke a
pénz ügy mi nisz ter ál tal egyes or szá gos je len tõ sé gû fej lesz -
té si prog ra mok meg va ló sí tá sá val össze füg gõ kor mány za ti
ko or di ná ci ó val kap cso la tos fel ada ta i nak se gí té sé re fel kért
sze mély.

b) A Bi zott ság to váb bi tag jai a föld mû ve lés ügyi és vi -
dék fej lesz té si mi nisz ter, a gaz da sá gi és köz le ke dé si mi -
nisz ter, a kör nye zet vé del mi és víz ügyi mi nisz ter, a Mi -
nisz ter el nö ki Hi va talt ve ze tõ mi nisz ter, az ok ta tá si és kul -
tu rá lis mi nisz ter, az ön kor mány za ti és te rü let fej lesz té si
mi nisz ter, va la mint a szo ci á lis és mun ka ügyi mi nisz ter
 által ki je lölt egy-egy ál la mi ve ze tõ vagy fõ osz tály ve ze tõ,
to váb bá a zá ho nyi tér ség komp lex fej lesz té sét elõ se gí tõ
mi nisz ter el nö ki meg bí zott.

4. A Bi zott ság szük ség sze rint, de leg alább két ha von ta
ülé se zik. A Bi zott ság ülé se it az el nök, aka dá lyoz ta tá sa
ese tén az al el nök ve ze ti. A Bi zott ság mû kö dé sé nek rész le -
tes sza bá lya it a Bi zott ság el nö ke ál tal meg ál la pí tott ügy -
rend ha tá roz za meg.

5. A Bi zott ság mû kö dé sé vel össze füg gõ ki adá sok fe de -
ze tét a Pénz ügy mi nisz té ri um költ ség ve té sé ben kell biz to -
sí ta ni.

6. A Bi zott ság fel adat kö re nem ter jed ki azon ügyek re,
ame lye ket kor mány ha tá ro zat más szerv ha tás kö ré be utal.

7. Ez a ha tá ro zat a köz zé té te lét kö ve tõ na pon lép ha tály ba.

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

A Kor mány

2052/2008. (IV. 30.) Korm.

ha tá ro za ta

kormányhatározat hatályon kívül helyezésérõl

1. A dr. Med gyes sy Pé ter nagy kö ve ti ki ne ve zé sé rõl és
meg bí zá sá ról szó ló 2252/2004. (X. 8.) Korm. ha tá ro zat
2008. má jus 31-én ha tá lyát vesz ti.

2. A Kor mány fel hív ja a kül ügy mi nisz tert, hogy a
2252/2004. (X. 8.) Korm. ha tá ro zat sze rin ti fel ada to kat el -
lá tó rend kí vü li és meg ha tal ma zott nagy kö vet fel men té se
tár gyá ban te gyen elõ ter jesz tést a Ma gyar Köz tár sa ság el -
nö ké nek.

3. Ez a ha tá ro zat a köz zé té te lét kö ve tõ na pon lép ha tály ba.

Gyur csány Fe renc s. k.,
mi nisz ter el nök
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A Ha tá ro za tok Tá rát szer kesz ti a Mi nisz ter el nö ki Hi va tal, a Szer kesz tõ bi zott ság köz re mû kö dé sé vel, el nö ke dr. Pet ré tei Jó zsef.
A szer kesz té sért fe le lõs: dr. Tor dai Csa ba. Bu da pest V., Kos suth tér 1–3.
Ki ad ja a Ma gyar 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: te l.: 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 (te l.: 321-5971, fax: 321-5275, e-ma il: koz lony cent rum@mhk.hu), il let ve meg ren del he tõ a ki adó ügy fél szol gá la tán
(fax: 318-6668, 338-4746, e-ma il: koz lony bolt@mhk.hu) vagy a www.mhk.hu/koz lony bolt in ter net cí men.
2008. évi éves elõ fi ze té si díj: 26 460 Ft áfá val. Egy pél dány ára: 525 Ft áfá val.
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08.1278 – 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.


