
 I. rész HATÁROZATOK

A Kor mány ha tá ro za tai

A Kor mány

2083/2008. (VII. 8.)

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

fel hasz ná lás ról

A Kor mány 

1. az ál lam ház tar tás ról szó ló 1992. évi XXXVIII. tör -
vény (a to váb bi ak ban. Áht.) 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 2146,3 mil lió fo rint mel lék -
let sze rin ti át cso por to sí tá sát.

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

Ha tár idõ: azon nal

2. az Áht. 26. § (4) be kez dé se ér tel mé ben a IV. Or szág -
gyû lé si Biz to sok Hi va tal fe je zet ré szé re át cso por to sí tott
228,1 mil lió fo rint tal kap cso la to san el szá mo lá si, a meg -
ma ra dó pénz összeg te kin te té ben pe dig vissza té rí té si kö te -
le zett sé get ír elõ.

Fe le lõs: pénz ügy mi nisz ter
Or szág gyû lé si Biz to sok Hi va ta lá nak
 ve ze tõ je

Ha tár idõ: 2008. no vem ber 14.

Gyur csány Fe renc s. k.,
mi nisz ter el nök
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Mel lék let a 2083/2008. (VII. 8.) Korm. ha tá ro zat hoz

I. Or szág gyû lés
IV. Or szág gyû lé si Biz to sok Hi va ta la
X. Mi nisz ter el nök ség
XIII. Hon vé del mi Mi nisz té ri um
XVIII. Kül ügy mi nisz té ri um
XX. Ok ta tá si és Kul tu rá lis Mi nisz té ri um
XXII. Pénz ügy mi nisz té ri um
XXXIII. Ma gyar Tu do má nyos Aka dé mia 

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.
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Ki emelt elõ irány zat ne ve

I. Or szág gyû lés

1 Or szág gyû lés Hi va ta la

000110 1 Or szág gyû lés hi va ta li szer vei

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 10,2

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

3 Do lo gi ki adá sok 1,5

IV. Or szág gyû lé si Biz to sok Hi va tal

007218 1 Or szág gyû lé si Biz tos Hi va ta la

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 151,7

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 48,4

3 Do lo gi ki adá sok 24,5

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés

1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 3,5

X. Mi nisz ter el nök ség

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

2 Cél elõ irány za tok

232292 1 Köz pon ti lag ke zelt fe je ze ti fel ada tok

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 2,5

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 0,8

3 Do lo gi ki adá sok 165,9

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés

1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 326,8

XIII. Hon vé del mi Mi nisz té ri um

002718 6 Egész ség ügyi in té ze tek

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

669,6

XVIII. Kül ügy mi nisz té ri um

1 Kül ügy mi nisz té ri um köz pon ti igaz ga tá sa

004107 1 Kül ügy mi nisz té ri um köz pon ti igaz ga tá sa

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

3 Do lo gi ki adá sok 27,4

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés

1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 5,5

XX. Ok ta tá si és Kul tu rá lis Mi nisz té ri um

218672 3 Köz gyûj te mé nyek

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

Do lo gi ki adá sok 70,0

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

10 Ala pít vá nyok, köz ala pít vá nyok tá mo ga tá sa

2 Kul tu rá lis ala pít vá nyok, köz ala pít vá nyok tá mo ga tá sa

271445 2 Egyéb kul tu rá lis ala pít vá nyok, köz ala pít vá nyok tá mo-
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

335,0
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Ki emelt elõ irány zat ne ve

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

1 Nyug díj biz to sí tá si Alap tá mo ga tá sa

280978 10 Nyug díj és nyug díj sze rû el lá tá sok ke re kí té si fel ada ta i nak 
vég re haj tá sá val kap cso la tos tá mo ga tás

249,7

XXXIII. Ma gyar Tu do má nyos Aka dé mia

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

2 Ága za ti cél elõ irány za tok

232555 13 Szak mai fel ada tok tel je sí té se

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 22,5

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 7,5

3 Do lo gi ki adá sok 20,0

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 –2 146,3

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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Ki emelt elõ irány zat ne ve

I. Or szág gyû lés

1 Or szág gyû lés Hi va ta la

000110 1 Or szág gyû lés hi va ta li szer vei 15,0

IV. Or szág gyû lé si Biz to sok Hi va tal

007218 1 Or szág gyû lé si Biz tos Hi va ta la 228,1

X. Mi nisz ter el nök ség

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

2 Cél elõ irány za tok

232292 1 Köz pon ti lag ke zelt fe je ze ti fel ada tok 496,0

XIII. Hon vé del mi Mi nisz té ri um

002718 6 Egész ség ügyi in té ze tek 669,6

XVIII. Kül ügy mi nisz té ri um

1 Kül ügy mi nisz té ri um köz pon ti igaz ga tá sa

004107 1 Kül ügy mi nisz té ri um köz pon ti igaz ga tá sa 32,9

XX. Ok ta tá si és Kul tu rá lis Mi nisz té ri um

218672 3 Köz gyûj te mé nyek 70,0

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

10 Ala pít vá nyok, köz ala pít vá nyok tá mo ga tá sa

2 Kul tu rá lis ala pít vá nyok, köz ala pít vá nyok tá mo ga tá sa

271445 2 Egyéb kul tu rá lis ala pít vá nyok, köz ala pít vá nyok 
tá mo ga tá sa

335,0

XXXIII. Ma gyar Tu do má nyos Aka dé mia

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

2 Ága za ti cél elõ irány za tok

232555 13 Szak mai fel ada tok tel je sí té se 50,0

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 folyósítása/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 2 146,3 2 146,3

* 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 Kor mány

2084/2008. (VII. 8.) Korm.

ha tá ro za ta

a Ma gyar Hon véd ség 10 éves stra té gi ai ter ve i vel,
va la mint  a NATO/EU ter ve zé si do ku men tu mok kal

kap cso la tos fel ada tok ról

1. A Kor mány fel hív ja a hon vé del mi mi nisz tert, hogy 

a) a 10 éves stra té gi ai ter vek fõ irá nya i ról ké szít sen elõ -
ter jesz tést a Kor mány ré szé re, amely ben tér jen ki a biz to -
sít ha tó NATO és EU had erõ-hoz zá já ru lá sok ra is;

Ha tár idõ: el sõ al ka lom mal 2010. jú ni us 30.,
 ezt kö ve tõ en min den pá ros év jú ni us 30.

b) a NATO had erõ-fej lesz té si ja vas la tok ra és az EU ké -
pes ség fej lesz té si el gon do lá sok ra vo nat ko zó nem ze ti ál lás -
pon tot, va la mint a NATO vé del mi ter ve zé si, il let ve az EU
ki emelt cél ki tû zé sek kér dõ íve vá la sza it min den kor a ha tá -
lyos 10 éves stra té gi ai terv alap ján és ke re tei kö zött dol -
goz za ki és küld je meg a NATO, il let ve az EU ré szé re; 

Ha tár idõ: NATO/EU el já rá si rend sze rint 

c) a NATO vé del mi át te kin té si el já rás le zá rul tá val a ma -
gyar had erõ-fej lesz té si ter ve ket és el gon do lá so kat érin tõ
szö vet sé gi meg íté lés rõl rend sze re sen tá jé koz tas sa a Kor -
mányt. 

Ha tár idõ: a NATO át te kin té si fo lya mat le zá rul tát
 kö ve tõ 1 hó na pon be lül

2. Ez a ha tá ro zat a köz zé té te le nap ján lép ha tály ba.

3. Ha tá lyát vesz ti a Ma gyar Hon véd ség 10 éves ter ve i -
vel, va la mint a NATO/EU ter ve zé si do ku men tu mok kal
kap cso la tos fel ada tok ról szó ló 2246/2006. (XII. 23.)
Korm. ha tá ro zat. Ez a pont a ha tá ro zat ha tály ba lé pé sét
követõ napon a hatályát veszti. 

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

A Mi nisz ter el nök ha tá ro za tai

A Mi nisz ter el nök

32/2008. (VII. 8.) ME

ha tá ro za ta

a Ma rok kói Ki rály ság gal, az Al bán Köz tár sa ság gal,
Bosz nia-Her ce go vi ná val, Ma ce dó ni á val,
Mon te neg ró val, a Szerb Köz tár sa ság gal,

to váb bá a Mol dá vi ai Köz tár sa ság gal,
az Orosz Fö de rá ci ó val és Uk raj ná val kö tött

két ol da lú ví zum-meg ál la po dá sok mó do sí tá sa i nak
lét re ho zá sá ra adott fel ha tal ma zás ról

A nem zet kö zi szer zõ dé sek kel kap cso la tos el já rás ról
szó ló 2005. évi L. tör vény 5. §-ának (1) be kez dé se sze rin ti
ha tás kö röm ben el jár va, az igaz ság ügyi és ren dé sze ti mi -
nisz ter, va la mint a kül ügy mi nisz ter elõterjesztése alap ján

1. egyet ér tek a Ma rok kói Ki rály ság gal, az Al bán Köz -
tár sa ság gal, Bosz nia-Her ce go vi ná val, Ma ce dó ni á val,
Mon te neg ró val, a Szerb Köz tár sa ság gal, to váb bá a Mol dá -
vi ai Köz tár sa ság gal, az Orosz Fö de rá ci ó val és Uk raj ná val
kö tött két ol da lú rész le ges ví zum men tes sé gi meg ál la po dá -
sok mó do sí tá sa i nak (a to váb bi ak ban: szer zõ dé sek) jegy -
zék vál tá sok út ján tör té nõ lét re ho zá sá val;

2. fel hí vom az igaz ság ügyi és ren dé sze ti mi nisz tert, va -
la mint a kül ügy mi nisz tert, hogy a szer zõ dé sek lét re ho zá -
sát kö ve tõ en a szer zõ dé sek szö ve gé nek vég le ges meg ál la -
pí tá sá ra való fel ha tal ma zás ról szó ló ha tá ro zat ter ve ze tét
ha la dék ta la nul ter jesszék a Kor mány elé;

3. fel hí vom a kül ügy mi nisz tert, hogy a szer zõ dé sek lét -
re ho zá sá hoz szük sé ges meg ha tal ma zá si okiratot adja ki.

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 adó nál,
Bu da pest VIII., So mo gyi Bé la u. 6., 1394 Bu da pest 62. Pf. 357, vagy fa xon 318-6668.
Elõ fi ze tés ben ter jesz ti a Ma gyar 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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08.2028 – 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.


