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A Kor mány ha tá ro za tai

A Kormány

2139/2008. (X. 15.) Korm.

határozata

az egyes szerzõi és szomszédos jogok gyakorlásával
összefüggõ feladatokról

A Kor mány a szer zõi jo gok ha té kony gya kor lá sá nak
elõ moz dí tá sa ér de ké ben a kö vet ke zõ ket ha tá roz ta el: meg
kell vizs gál ni az érin tett tár sa dal mi és ér dek kép vi se le ti
szervezetek bevonásával

1. a film al ko tá sok kal kap cso la tos szer zõ dé si sza bá lyok 
ha tá lyo su lá sát kü lö nös te kin tet tel a meg fil me sí té si szer zõ -
dé sek kó gens szabályainak érvényesülésére;

Fe le lõs: igaz ság ügyi és ren dé sze ti mi nisz ter
a Ma gyar Sza ba dal mi Hi va tal el nö ke

Ha tár idõ: 2009. de cem ber 31.

2. az elõ adó mû vé szi tel je sít mé nyek kel kap cso la tos
sza bá lyok ha tá lyo su lá sát, figye lembe véve a szer zõi jo gok 
és egyes kap cso ló dó jo gok vé del mi ide jé rõl  szóló
2006/115/EK eu ró pai par la men ti és ta ná csi irány elv mó -
do sí tá sá val fel me rü lõ, tag ál la mi hatáskörbe tartozó
intézkedés-javaslatokat is,

és a vizs gá lat ered mé nyé rõl tá jé koz ta tót kell ké szí te ni a
Kor mány ré szé re.

Fe le lõs: igaz ság ügyi és ren dé sze ti mi nisz ter
ok ta tá si és kul tu rá lis mi nisz ter
a Ma gyar Sza ba dal mi Hi va tal el nö ke

Ha tár idõ: 2009. de cem ber 31.

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

A Kormány

2140/2008. (X. 15.) Korm.

határozata

a 2008–2010. évekre  szóló Hamisítás Elleni Nemzeti
Stratégiához kapcsolódó intézkedési tervrõl

Az „Új rend és sza bad ság” prog ram ban meg fo gal ma -
zott cé lok meg valósítása, va la mint a szel le mi tu laj don jo -
gok meg sér té se el le ni ha té kony küz de lem ér de ké ben a
Kor mány a kö vet ke zõ ket ha tá roz za el:

1. A Kor mány el fo gad ta e ha tá ro zat mel lék le te sze rint a 
2008–2010. évek re  szóló Ha mi sí tás El le ni Nem ze ti Stra té -
gi á hoz kap cso ló dó in téz ke dé si ter vet (a továb biak ban: in -
téz ke dé si terv).

2. Az in téz ke dé si terv vég re haj tá sá ról a Kor mány szá -
má ra be szá mo lót kell ké szí te ni.

Fe le lõs: ,,Új rend és sza bad ság” prog ra mért fe le lõs 
 kor mány biz tos
igaz ság ügyi és ren dé sze ti mi nisz ter
Ma gyar Sza ba dal mi Hi va tal el nö ke

Ha tár idõ: 2011. már ci us 31.

3. A Kor mány fel ké ri a szel le mi tu laj don vé del mé vel
fog lal ko zó tár sa dal mi és ér dek-kép vi se le ti szer ve ze te ket,
va la mint a szel le mi tu laj don jo gok jo go sult ja it tö mö rí tõ
vál lal ko zói ér dek kép vi se le te ket, hogy tá mo gas sák a terv
vég re haj tá sát.

Gyur csány Fe renc s. k.,
mi nisz ter el nök
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Mel lék leta 2140/2008. (X. 15.) Korm. ha tá ro zat hoz

INTÉZKEDÉSI TERV A 2008–2010. ÉVEKRE SZÓLÓ 
HAMISÍTÁS ELLENI NEMZETI STRATÉGIÁHOZ

I. 2008.

Pil lér/ki emelt ipar ág In téz ke dés

Sta tisz ti ka 1. a jog sér té sek kel össze füg gõ – így kü lö nö sen az el kö ve tõk re, a jog sér tés sel oko zott kár ra, va la mint a
jog ér vé nye sí té si el já rá sá ra vo nat ko zó – ada tok gyûj ten dõ kö ré nek, faj tá i nak pon tos meg ha tá ro zá sa, to váb bá 
az el sõd le ges adat for rás-in téz mé nyek szá má ra egy sé ges mód szer ta ni aján lás ki dol go zá sa, amely alap ján az
Or szá gos Sta tisz ti kai Adat gyûj té si Prog ram ból a jog ér vé nye sí té si ada tok me gál la pít ha tók 
Fe le lõs: igaz ság ügyi és ren dé sze ti mi nisz ter (rész ben az ORFK út ján)
       Köz pon ti Sta tisz ti kai Hi va tal el nö ke 
       Ma gyar Sza ba dal mi Hi va tal el nö ke 
       pén zügy mi nisz ter (a VPOP út ján)
Fel kért köz re mû kö dõ: Or szá gos Igaz ság szol gál ta tá si Ta nács el nö ke 
                   leg fõbb ügyész 
For rás: nem szük sé ges 
Ha tár idõ: 2009. jú ni us 30.
2. a jog sér tõ te vé keny sé gek meg fi gye lé sé re vo nat ko zó nem ze ti sta tisz ti kai mód szer ta ni aján lás
ki dol go zá sá nak me ga la po zá sa 
Fe le lõs: igaz ság ügyi és ren dé sze ti mi nisz ter (rész ben az ORFK út ján)
       Köz pon ti Sta tisz ti kai Hi va tal el nö ke 
       Ma gyar Sza ba dal mi Hi va tal el nö ke
        pén zügy mi nisz ter (a VPOP út ján)
Fel kért köz re mû kö dõ: Or szá gos Igaz ság szol gál ta tá si Ta nács el nö ke 
                   leg fõbb ügyész 
For rás: 10 mil lió fo rint MSZH (HENT el kü lö ní tett ke ret)
Ha tár idõ: 2009. jú ni us 30.

Tu da tos ság nö ve lés 3. ha mi sí tás el le ni or szá gos kom mu ni ká ci ós kam pány és prog ram so ro zat szer ve zé se (tá jé koz ta tó anya gok
ké szí té se, köz le mé nyek és fi ze tett hir de té sek meg je len te té se a nyom ta tott és az elekt ro ni kus saj tó ban,
tá jé koz ta tá si cé lú ren dez vé nyek szer ve zé se stb.)
Fe le lõs: „Új rend és sza bad ság” programért fe le lõs kor mány biz tos 
For rás: 20 mil lió fo rint MSZH (HENT el kü lö ní tett ke ret)
Ha tár idõ: 2008. de cem ber 31.

Jog ér vé nye sí tés 4. a Btk. vo nat ko zó tény ál lá sa i nak, il let ve a sza bály sér té si tény ál lá sok nak, va la mint a bün te tõ jo gi és a
sza bály sér té si jog gya kor lat nak, azok pol gá ri jo gi jog ér vé nye sí tés hez va ló vi szo nyá nak, va la mint a
nyo mo zá si gya kor lat nak az át te kin té se a jog al kal ma zó szer vek ta pasz ta la ta i ra te kin tet tel 
Fe le lõs: igaz ság ügyi és ren dé sze ti mi nisz ter (rész ben az ORFK út ján)
       pénz ügy mi nisz ter (a VPOP út ján)
Fel kért köz re mû kö dõ: Or szá gos Igaz ság szol gál ta tá si Ta nács el nö ke 
                   leg fõbb ügyész 
For rás: nem szük sé ges 
Ha tár idõ: 2008. de cem ber 31.
5. a ha mi sí tott ter mé kek ki szû ré sét le he tõ vé te võ „eMage” adatbázis-szolgáltatás be ve ze té sé nek
me ga la po zá sa 
Fe le lõs: Ma gyar Sza ba dal mi Hi va tal el nö ke 
       pén zügy mi nisz ter (a VPOP út ján)
       igaz ság ügyi és ren dé sze ti mi nisz ter (az ORFK út ján)
For rás: 20 mil lió fo rint MSZH (HENT el kü lö ní tett ke ret)
Ha tár idõ: 2009. má jus 31.

Gyó gyá sza ti
ké szít mé nyek,
nö vény vé dõ sze rek
ipar ága

6. a gyógy szer ha mi sí tás, il let ve ál lat gyó gyá sza ti ké szít mé nyek és a nö vény vé dõ sze rek ha mi sí tá sá nak
meg elõ zé se ér de ké ben a jog sza bá lyi kör nye zet és a jog gya kor lat fe lül vizs gá la ta 
Fe le lõs: egész ség ügyi mi nisz ter (rész ben az OGYI és az ÁNTSZ út ján)
       föld mû ve lés ügyi és vi dék fej lesz té si mi nisz ter (rész ben az MGSZH és az ÁTI út ján)
       igaz ság ügyi és ren dé sze ti mi nisz ter (az ORFK út ján)
       pénz ügy mi nisz ter (a VPOP út ján)
       szo ci á lis és mun ka ügyi mi nisz ter (az NFH út ján) 
For rás: nem szük sé ges 
Ha tár idõ: 2008. de cem ber 31.
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Pil lér/ki emelt ipar ág In téz ke dés

Kre a tív és
in for ma ti kai ipar

7. a kre a tív és in for ma ti kai ipar ágak és a nyo mo zó ha tó sá gok kö zöt ti együtt mû kö dés in téz mé nye sí té se 
– kü lö nö sen a kép zés és a tu da tos ság nö ve lés te rü le tén – a szer zõi jo gi jog sér té sek el le ni ha té kony fel lé pés
ér dek ében 
Fe le lõs: pénz ügy mi nisz ter (a VPOP út ján)
       igaz ság ügyi és ren dé sze ti mi nisz ter (az ORFK út ján)
Fel kért köz re mû kö dõ: leg fõbb ügyész 
For rás: nem szük sé ges 
Ha tár idõ: 2008. de cem ber 31.
8. az in ter ne tes ka lóz ko dás ra fó ku szá ló spe ci á lis kép zés in dí tá sa a jog al kal ma zó szer vek
(nyo mo zó ha tó sá gok, ügyész ség, bí ró ság) szá má ra e szer vek fel ké szült sé gé nek nö ve lé se ér dek ében 
Fe le lõs: pénz ügy mi nisz ter (a VPOP út ján)
       igaz ság ügyi és ren dé sze ti mi nisz ter (az ORFK út ján)
       Ma gyar Sza ba dal mi Hi va tal el nö ke 
Fel kért köz re mû kö dõ: leg fõbb ügyész 
For rás: 5 mil lió fo rint MSZH (HENT el kü lö ní tett ke ret)
Ha tár idõ: 2008. de cem ber 31.
9. az in ter net szol gál ta tók ra az in ter net út ján tör té nõ szol gál ta tás nyúj tás ra vo nat ko zó sza bá lyo zá si rend szer
és jog gya kor lat fe lül vizs gá la ta a ka lóz ko dás el le ni fel lé pés ösz tön zé se ér dek ében 
Fe le lõs: Mi nisz ter el nö ki Hi va talt ve ze tõ mi nisz ter 
       igaz ság ügyi és ren dé sze ti mi nisz ter 
For rás: nem szük sé ges 
Ha tár idõ: 2009. már ci us 31.

II. 2009.

Pil lér/ki emelt ipar ág In téz ke dés

Sta tisz ti ka 10. a ku ta tó in té ze tek be vo ná sá val sta tisz ti kai mód szer ta ni aján lás ki dol go zá sa a ha mi sí tás ha zai gaz da sá gi
ha tás me cha niz mu sa i nak és sú lyá nak, il let ve az oko zott ká rok (vesz te ség) be csült ér té ke (be ára zá sa)
meg ha tá ro zá sá hoz 
Fe le lõs: Köz pon ti Sta tisz ti kai Hi va tal el nö ke 
       Ma gyar Sza ba dal mi Hi va tal el nö ke 
For rás: 5 mil lió fo rint MSZH (HENT el kü lö ní tett ke ret)
Ha tár idõ: 2009. de cem ber 31.

Tu da tos ság nö ve lés 11. szel le mi tu laj don-vé del mi tu da tos ság nö ve lõ hir de tés- és kom mu ni ká ci ós kam pány szer ve zé se az
if jú ság ra fó ku szál va (tá jé koz ta tó anya gok ké szí té se, köz le mé nyek és fi ze tett hir de té sek meg je len te té se a
nyom ta tott és az elekt ro ni kus saj tó ban, rész vé tel a fi a tal cél kö zön sé get érin tõ ren dez vé nye ken stb.)
Fe le lõs: „Új rend és sza bad ság” programért fe le lõs kor mány biz tos 
For rás: 10 mil lió fo rint MSZH (HENT el kü lö ní tett ke ret)
Ha tár idõ: 2009. de cem ber 31.
12. in téz mé nye sí tett kép zés ki dol go zá sa és kí sér le ti jel le gû be ve ze té se a jog ér vé nye sí tés ben köz re mû kö dõ
jog al kal ma zó szer vek (nyo mo zó ha tó sá gok, ügyész ség, bí ró ság) mun ka tár sai szá má ra 
Fe le lõs: Ma gyar Sza ba dal mi Hi va tal el nö ke 
       i gaz sá gü gyi és ren dé sze ti mi nisz ter (rész ben az ORFK út ján)
       pénz ügy mi nisz ter (a VPOP út ján)
Fel kért köz re mû kö dõ: Or szá gos Igaz ság szol gál ta tá si Ta nács el nö ke 
                   leg fõbb ügyész 
For rás: 4 mil lió fo rint MSZH (HENT el kü lö ní tett ke ret)
Ha tár idõ: 2009. de cem ber 31.
13. a szel le mi tu laj don-vé del mi is me re tek be épí té se az is ko lá sok szá má ra ki dol go zott ál ta lá nos
fel vi lá go sí tó, ne ve lõ, il let ve bûn meg elõ zé si prog ra mok ba 
Fe le lõs: igaz ság ügyi és ren dé sze ti mi nisz ter (az ORFK út ján)
       Ma gyar Sza ba dal mi Hi va tal el nö ke 
For rás: 4 mil lió fo rint MSZH (HENT el kü lö ní tett ke ret)
Ha tár idõ: 2009. de cem ber 31.
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Pil lér/ki emelt ipar ág In téz ke dés

Jog ér vé nye sí tés 14. a bün te tõ jo gi jog al kal ma zást elõ se gí tõ jog gya kor la ti adat bá zis ki épí té se, ki ad vá nyok, hír le ve lek
ké szí té se, amely hoz zá já rul hat az egy sé ges jog gya kor lat ki a la ku lá sá hoz 
Fe le lõs: igaz ság ügyi és ren dé sze ti mi nisz ter (rész ben az ORFK út ján)
       pénz ügy mi nisz ter (a VPOP út ján)
       Ma gyar Sza ba dal mi Hi va tal el nö ke 
Fel kért köz re mû kö dõ: Or szá gos Igaz ság szol gál ta tá si Ta nács el nö ke 
                   leg fõbb ügyész 
For rás: 4 mil lió fo rint MSZH (HENT el kü lö ní tett ke ret)
Ha tár idõ: 2009. de cem ber 31.
15. a jog ér vé nye sí tést se gí tõ, ter mék fel is me rõ, il let ve -azo no sí tó tech no ló gi ák (RFID, ADNS) be ve ze té sé re 
és sza bá lyo zá sá ra vo nat ko zó le he tõ sé gek vizs gá la ta, e tech no ló gi ák al kal ma zá sá val kí sér le ti pro jekt
in dí tá sa 
Fe le lõs: „Új rend és sza bad ság” programért fe le lõs kor mány biz tos 
For rás: 4 mil lió fo rint MSZH (HENT el kü lö ní tett ke ret) 
Ha tár idõ: 2009. de cem ber 31.
16. a pi a cok ra, vá sá rok ra vo nat ko zó jog sza bá lyi ren del ke zé sek fe lül vizs gá la ta a ha mi sí tott és
ka lóz ter mé kek eze ken a he lye ken va ló ér té ke sí té sé nek meg aka dá lyo zá sa ér dek ében 
Fe le lõs: nem ze ti fej lesz té si és gaz da sá gi mi nisz ter 
       igaz ság ügyi és ren dé sze ti miniszter
Forrás: nem szükséges
Határidõ: 2009. december 31.

Élel mi szer ipar 17. a fo gyasz tók tá jé ko zott sá gá nak nö ve lé se ér de ké ben az élel mi szer ha mi sí tá si ada tok ból nap ra kész és
fo lya ma to san kar ban tar tott, a nyil vá nos ság szá má ra hoz zá fér he tõ adat bá zis ki épí té se, „forró drót”
létrehozása
Fe le lõs: föld mû ve lés ügyi és vi dék fej lesz té si mi nisz ter 
For rás: 20 millió forint FVM
Határidõ: 2009. december 31.
18. az élel mi szer ha mi sí tás te rü le tét érin tõ jog sza bá lyok át te kin té se a jog al kal ma zó ha tó sá gok gya kor la ti
ta pasz ta la tai alap ján, ide ért ve a bír ság ki sza bás és -be haj tás gya kor la tát, to váb bá a fel de rí tés hez szük sé ges
esz kö zök fej lesz té sét, a szer ve zet rend szer át te kin tés ét 
Fe le lõs: föld mû ve lés ügyi és vi dék fej lesz té si mi nisz ter 
       szo ci á lis és munkaügyi miniszter
Forrás: nem szükséges
Határidõ: 2009. december 31.

Gyó gyá sza ti
ké szít mé nyek,
nö vény vé dõ sze rek
iparága

19. a gyógy szer ha mi sí tás fo gyasz tó vé del mi vo nat ko zá sa it, il let ve az ál lat gyó gyá sza ti ké szít mé nyek és a
nö vény vé dõ sze rek ha mi sí tá sá nak hát rá nyos kö vet kez mé nye it kö zép pont ba ál lí tó kom mu ni ká ci ós kam pány 
szer ve zé se 
Fe le lõs: „Új rend és sza bad ság” programért fe le lõs kor mány biz tos 
       egész ség ügyi mi nisz ter 
       föld mû ve lés ügyi és vi dék fej lesz té si mi nisz ter 
For rás: 2 millió forint MSZH (HENT elkülönített keret)
Határidõ: 2009. december 31.

Kre a tív és
in for ma ti kai ipar

20. a mun kál ta tó kat és ér dek kép vi se le te i ket cél zó ok ta tá si prog ram és tu da tos ság nö ve lõ kam pány in dí tá sa a 
mun ka he lye ken elõ for du ló szer zõi jog sér té sek meg elõ zé se ér dek ében 
Fe le lõs: „Új rend és sza bad ság” programért fe le lõs kor mány biz tos 
       szo ci á lis és mun ka ügyi mi nisz ter 
       nem ze ti fej lesz té si és gaz da sá gi mi nisz ter 
       köz igaz ga tá si in for ma ti ká ért fe le lõs kor mány biz tos 
For rás: 2 millió forint MSZH (HENT elkülönített keret)
Határidõ: 2009. december 31.

III. 2010.

Pil lér/ki emelt ipar ág In téz ke dés

Sta tisz ti ka 21. a jog sér té sek kel össze füg gõ, va la mint a jog ér vé nye sí té si el já rá sá ra vo nat ko zó – a nyil vá nos ság
szá má ra is hoz zá fér he tõ – ér té ke lõ je len tés ké szí té se és adat bá zis ki é pí té se 
Fe le lõs: igaz ság ügyi és ren dé sze ti mi nisz ter 
       Köz pon ti Sta tisz ti kai Hi va tal el nö ke 
       Ma gyar Sza ba dal mi Hi va tal el nö ke 
For rás: 15 mil lió fo rint MSZH (HENT el kü lö ní tett ke ret)
Ha tár idõ: 2010. de cem ber 31.

2008/48. szám HATÁROZATOK TÁRA 373



Pil lér/ki emelt ipar ág In téz ke dés

Tu da tos ság nö ve lés 22. ha mi sí tás el le ni or szá gos kom mu ni ká ci ós kam pány és prog ram so ro zat foly ta tá sa (tá jé koz ta tó anya gok
ké szí té se, köz le mé nyek és fi ze tett hir de té sek meg je len te té se a nyom ta tott és az elekt ro ni kus saj tó ban,
tá jé koz ta tá si cé lú ren dez vé nyek szer ve zé se stb.)
Fe le lõs: „Új rend és sza bad ság” programért fe le lõs kor mány biz tos 
For rás: 40 mil lió fo rint MSZH (HENT el kü lö ní tett ke ret)
Ha tár idõ: 2010. de cem ber 31.
23. szel le mi tu laj don-vé del mi alap ve tõ is me re tek nek – a ke ret tan ter vek ben sze rep lõ – jo gi alap is me re te ken
be lül tör té nõ át adá sa ér de ké ben ok ta tói se géd anya gok, is me ret ter jesz tõ, tá jé koz ta tó anya gok ké szí té se a
fi a tal ge ne rá ci ók ok ta tá sa és fel vi lá go sí tá sa ér de ké ben, kü lö nös te kin tet tel az In ter net út ján el kö ve tett
ka lóz ko dás ra 
Fe le lõs: igaz ság ügyi és ren dé sze ti mi nisz ter 
       ok ta tá si és kul tu rá lis mi nisz ter 
       Ma gyar Sza ba dal mi Hi va tal el nö ke 
For rás: 5 mil lió fo rint MSZH (HENT el kü lö ní tett ke ret)
Ha tár idõ: 2010. december 31.

Jog ér vé nye sí tés 24. a jog sér té sek el ke rü lé sét, meg elõ zé sét, a jog ér vé nye sí tés elõ se gí té sét cél zó szol gál ta tá si pa let ta bõ ví té si 
le he tõ sé ge i nek, va la mint a jog ér vé nye sí tés költ sé ge it fe de zõ jog vé del mi biz to sí tás meg va ló sít ha tó sá gá nak
vizs gá la ta 
Fe le lõs: „Új rend és sza bad ság” programért fe le lõs kor mány biz tos
       Ma gyar Sza ba dal mi Hi va tal el nö ke
       igaz ság ügyi és ren dé sze ti mi nisz ter 
For rás: 5 mil lió fo rint MSZH (HENT el kü lö ní tett ke ret)
Ha tár idõ: 2010. de cem ber 31.

Élel mi szer ipar 25. az élel mi szer ha mi sí tás meg elõ zé se ér de ké ben an nak fo gyasz tó vé del mi vo nat ko zá sa it kö zép pont ba
ál lí tó kom mu ni ká ci ós kam pány szer ve zé se, jog se gély szol gá lat ki ala kí tá sa, a ha tó sá gi szak em be rek
kép zé se, ok ta tá sa 
Fe le lõs: föld mû ve lés ügyi és vi dék fej lesz té si mi nisz ter
       „Új rend és sza bad ság” programért fe le lõs kor mány biz tos 
For rás: 5 mil lió fo rint MSZH (HENT el kü lö ní tett ke ret)
Ha tár idõ: 2010. de cem ber 31.

Gyó gyá sza ti
ké szít mé nyek,
nö vény vé dõ sze rek
ipar ága

26. spe ci a li zált kép zés ki dol go zá sa és in dí tá sa a jog al kal ma zó szer vek szá má ra a ha mi sí tott ké szít mé nyek
fel is me ré se cél já ból, to váb bá jog se gély szol gá lat ki épí té se, a ha tó sá gi szak em be rek kép zé se és ok ta tá sa 
Fe le lõs: egész ség ügyi mi nisz ter 
       pénz ügy mi nisz ter (a VPOP út ján)
       igaz ság ügyi és ren dé sze ti mi nisz ter (az ORFK út ján)
       Ma gyar Sza ba dal mi Hi va tal el nö ke 
For rás: 2 mil lió fo rint MSZH (HENT el kü lö ní tett ke ret)
Ha tár idõ: 2010. de cem ber 31.

Kre a tív és
in for ma ti kai ipar

27. a ka lóz mû pél dá nyok elõ ál lí tá sá nak meg aka dá lyo zá sa ér de ké ben az op ti kai adat hor do zó kat gyár tó
lé te sít mé nyek lét re ho zá sá ra és üze mel te té sé nek el len õr zé sé re vo nat ko zó sza bá lyo zás fe lül vizs gá la ta 
Fe le lõs: nem ze ti fej lesz té si és gaz da sá gi mi nisz ter 
       igaz ság ügyi és ren dé sze ti mi nisz ter
       „Új rend és sza bad ság” programért fe le lõs kor mány biz tos 
For rás: nem szük sé ges 
Ha tár idõ: 2010. de cem ber 31.
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A Kormány

2141/2008. (X. 15.) Korm.

határozata

a 2007. év után járó 13. havi illetmény 2008. évi
részletének kifizetésére igényelt támogatások

elszámolásáról

A Kor mány a költ ség ve té si szer vek nél fog lal koz ta tot -
tak 2007. év után járó 13. havi il let mé nye 2008. évi rész le -
té nek fi nan szí ro zá sá ról  szóló 32/2008. (II. 21.) Korm. ren -
de let 5.  §-ának (1) be kez dé sé re fi gye lem mel el ren de li a
költ ség ve té si szer vek nél fog lal koz ta tot tak 2007. év után

járó 13. havi il let mé nye 2008. évi rész le te ki fi ze té sé nek fe -
de ze té re pót ló la go san igé nyelt 48 963 ezer fo rint át cso por -
to sí tá sát a X. Mi nisz ter el nök ség fe je zet, 20. Tar ta lé kok
cím, 2. Cél tar ta lé kok al cím, 1. Kü lön fé le sze mé lyi ki fi ze -
té sek jog cím cso port ter hé re, va la mint 252 842 ezer fo rint
össze gû fel nem hasz nált tá mo ga tás vissza ren de zé sét
ugyan ezen jog cím cso port ra, a mel lék let sze 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 vezetõi

Ha tár idõ: azon nal

Gyur csány Fe renc s. k.,
mi nisz ter el nök
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Mel lék let a 2141/2008. (X. 15.) Korm. ha tá ro zat hoz

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

Költ ség ve té si év: 2008.
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V.  ÁLLAMI SZÁMVEVÕSZÉK

000462 1  Ál la mi Szám ve võ szék

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

1 Sze mé lyi jut ta tá sok –2 845

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok –910

VI.  BÍRÓSÁGOK

209126 1  Bí ró sá gok

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

1 Sze mé lyi jut ta tá sok –16 967

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok –5 428

X.  MINISZTERELNÖKSÉG

000637 11 Pol gá ri Nem zet biz ton sá gi Szol gá la tok

000648 1 Nem zet biz ton sá gi Hi va tal

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

1 Sze mé lyi jut ta tá sok –1 347

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok –431

000659 2 In for má ci ós Hi va tal

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

1 Sze mé lyi jut ta tá sok –5 214

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok –1 669

XI.  ÖNKORMÁNYZATI MINISZTÉRIUM

001535 1  Ön kor mány za ti Mi nisz té ri um igaz ga tá sa

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

1 Sze mé lyi jut ta tá sok –221

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok –71

015558 5  Köz igaz ga tá si hi va ta lok

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

1 Sze mé lyi jut ta tá sok –13

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

001711 7  Or szá gos Ka taszt ró fa vé del mi Fõ igaz ga tó ság

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

1 Sze mé lyi jut ta tá sok –3 182

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok –1 018

258612 11  Nem ze ti Után pót lás-ne ve lé si és Sport szol gál ta tó In té zet

1 Mû kö dé si költ ség ve tés
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1 Sze mé lyi jut ta tá sok –1 626

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok –520

XII.  FÖLDMÛVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM

004240 1  Föld mû ve lés ügyi és Vi dék fej lesz té si Mi nisz té ri um köz pon ti igaz ga tá sa

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

1 Sze mé lyi jut ta tá sok –14 959

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok –4 777

004327 3  Föld hi va ta lok, Föld mé ré si és Táv ér zé ke lé si In té zet

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

1 Sze mé lyi jut ta tá sok –3 746

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok –1 199

004349 6  Me zõ gaz da sá gi kö zép fo kú szak ok ta tás és szak ta nács adás in téz mé nyei

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 300

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 95

004404 7  Köz mû ve lõ dé si in téz mé nyek

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

1 Sze mé lyi jut ta tá sok –179

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok –57

004415 8  Ag rár ku ta tó in té ze tek

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

1 Sze mé lyi jut ta tá sok –385

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok –124

XIV.  IGAZSÁGÜGYI ÉS RENDÉSZETI MINISZTÉRIUM

019435 2  Rend vé del mi Szer vek Vé del mi Szol gá la ta

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

1 Sze mé lyi jut ta tá sok –269

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok –135

003737 5  Bün te tés-vég re haj tás

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

1 Sze mé lyi jut ta tá sok –190

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok –61

001580 7  Rend õr ség

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

1 Sze mé lyi jut ta tá sok –38 074

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok –12 185

001755 10  Be ván dor lá si és Ál lam pol gár sá gi Hi va tal

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

1 Sze mé lyi jut ta tá sok –20

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok –6

001843 12  Köz pon ti Kór ház és in téz mé nyei

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

1 Sze mé lyi jut ta tá sok –18

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok –6

236630 15  Ok ta tá si Igaz ga tás

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 2 665

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 854

XV.  NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM

226055 3  Ma gyar Ke res ke del mi En ge dé lye zé si Hi va tal

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

1 Sze mé lyi jut ta tá sok –270

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok –87

XVI.  KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM

006606 3  Or szá gos Me te o ro ló gi ai Szol gá lat

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

1 Sze mé lyi jut ta tá sok –4

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok –1

271134 5  Nem ze ti park igaz ga tó sá gok

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

1 Sze mé lyi jut ta tá sok –384

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok –123

271112 6  Kör nye zet vé del mi, ter mé szet vé del mi és víz ügyi ha tó sá gi szer vek

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

1 Sze mé lyi jut ta tá sok –54
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2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok –18

271123 7  Kör nye zet vé del mi és víz ügyi igaz ga tó sá gok

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

1 Sze mé lyi jut ta tá sok –428

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok –137

XVII.  KÖZLEKEDÉSI, HÍRKÖZLÉSI ÉS ENERGIAÜGYI MINISZTÉRIUM

278034 5 Bá nyá sza ti és Föld ta ni In téz mé nyek

275101 1  Ma gyar Bá nyá sza ti és Föld ta ni Hi va tal

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

1 Sze mé lyi jut ta tá sok –352

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok –113

197382 8  Köz le ke dés fej lesz té si Ko or di ná ci ós Köz pont

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

1 Sze mé lyi jut ta tá sok –456

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok –154

003870 9  MÁV egész ség ügyi alap el lá tó in téz mé nyek

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 3 649

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 1 168

XIX.  UNIÓS FEJLESZTÉSEK

247834 1  Nem ze ti Fej lesz té si Ügy nök ség

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

1 Sze mé lyi jut ta tá sok –16 209

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok –5 187

XX.  OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM

227942 2  Egye te mek, fõ is ko lák

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 5 865

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 1 872

218672 3  Köz gyûj te mé nyek

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

1 Sze mé lyi jut ta tá sok –1 420

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok –452

218605 4  Mû vé sze ti in téz mé nyek

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 212

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok –7 255

016357 6  Egyéb kul tu rá lis in téz mé nyek

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

1 Sze mé lyi jut ta tá sok –1 411

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok –452

226901 7  Egyéb ok ta tá si in téz mé nyek

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

1 Sze mé lyi jut ta tá sok –2 662

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok –852

XXI.  EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM

267167 2  Ál la mi Nép egész ség ügyi és Tisz ti or vo si Szol gá lat

002950 1 Or szá gos Tisz ti fõ or vo si Hi va tal és in téz mé nyei

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

1 Sze mé lyi jut ta tá sok –1 031

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok –221

017233 3 Szak- és to vább kép zõ in téz mé nyek, könyv tá rak, do ku men tá ci ós kp., kutató -
intézetek

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

1 Sze mé lyi jut ta tá sok –44

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok –15

002972 4  Gyó gyí tó-meg elõ zõ el lá tás or szá gos szak in té ze tei

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 13 503

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 4 320

275701 8  Egész ség biz to sí tá si Fel ügye let

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

1 Sze mé lyi jut ta tá sok –18

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok –6

XXII. PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM

270034 4  PM In for ma ti kai Szol gál ta tó Köz pont
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1 Mû kö dé si költ ség ve tés

1 Sze mé lyi jut ta tá sok –1 110

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok –355

004800 6  Vám- és Pénz ügy õr ség

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

1 Sze mé lyi jut ta tá sok –39 550

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok –16 084

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

276701 6 A 2007. év után já ró 13. ha vi il let mény 2008. évi el szá mo lá sa –1 221

XXVI.  SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM

240789 1  Szo ci á lis és Mun ka ügyi Mi nisz té ri um igaz ga tá sa

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

1 Sze mé lyi jut ta tá sok –9 861

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok –3 155

013389 2  Fog lal koz ta tá si és Szo ci á lis Hi va tal

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

1 Sze mé lyi jut ta tá sok –404

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok –129

013400 3  Re gi o ná lis Mun ka ügyi Köz pon tok

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

1 Sze mé lyi jut ta tá sok –3 648

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok –1 166

004646 4  Or szá gos Mun ka vé del mi és Mun ka ügyi Fõ fel ügye lõ ség

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

1 Sze mé lyi jut ta tá sok –405

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok –130

004624 5  Re gi o ná lis kép zõ köz pon tok

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

1 Sze mé lyi jut ta tá sok –90

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok –28

272723 6  Nem ze ti Szak kép zé si és Fel nõtt kép zé si In té zet

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

1 Sze mé lyi jut ta tá sok –1 761

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok –563

262290 7  Egyen lõ Bá nás mód Ha tó ság

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

1 Sze mé lyi jut ta tá sok –149

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok –98

258745 8  Szo ci ál po li ti kai és Mun ka ügyi In té zet

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

1 Sze mé lyi jut ta tá sok –652

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok –209

006453 11  Nem ze ti Fo gyasz tó vé del mi Ha tó ság

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

1 Sze mé lyi jut ta tá sok –1 599

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok –512

002983 12  Ál la mi szo ci á lis in té ze tek

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

1 Sze mé lyi jut ta tá sok –500

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok –160

003012 13  Gyer mek- és if jú ság vé de lem in té ze tei

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 2 147

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 686

272734 14  Or szá gos Re ha bi li tá ci ós és Szo ci á lis Szak ér tõi In té zet

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

1 Sze mé lyi jut ta tá sok –1 984

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok –635

XXXIII.  MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA

006871 4  MTA Ma te ma ti kai és ter mé szet tu do má nyi ku ta tó in té ze tek

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 7 348

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 2 334

015338 5  MTA Élet tu do má nyi ku ta tó in té ze tek
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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

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

1 Sze mé lyi jut ta tá sok –5 252

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok –1 680

006882 6  MTA Tár sa da lom tu do má nyi ku ta tó in té ze tek

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 1 470

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 475

006893 7  MTA Te rü le ti aka dé mi ai köz pon tok

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

1 Sze mé lyi jut ta tá sok –65

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok –19

006925 10  MTA Tá mo ga tott Ku ta tó he lyek

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

1 Sze mé lyi jut ta tá sok –1 507

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok –483

006936 11  MTA Jó lé ti in téz mé nyek

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

1 Sze mé lyi jut ta tá sok –5

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok –1

X. MINISZTERELNÖKSÉG

20 Tar ta lé kok

2 Cél tar ta lé kok

235149 1 Kü lön fé le sze mé lyi ki fi ze té sek 203 879

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

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

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

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

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-
sít ást

el ren de lõ
jog-

sza bály/
ha tá-
ro zat
szá ma

Ki emelt elõ irány zat ne ve

V. ÁLLAMI SZÁMVEVÕSZÉK

000462 1  Ál la mi Szám ve võ szék –3 755

VI. BÍRÓSÁGOK

209126 1  Bí ró sá gok –22 395

X. MINISZTERELNÖKSÉG

000637 11  Pol gá ri Nem zet biz ton sá gi Szol gá la tok

000648 1 Nem zet biz ton sá gi Hi va tal –1 778

000659 2 In for má ci ós Hi va tal –6 883

XI. ÖNKORMÁNYZATI MINISZTÉRIUM

001535 1  Ön kor mány za ti Mi nisz té ri um igaz ga tá sa –292

015558 5  Köz igaz ga tá si hi va ta lok –17

001711 7  Or szá gos Ka taszt ró fa vé del mi Fõ igaz ga tó ság –4 200

258612 11  Nem ze ti Után pót lás-ne ve lé si és Sport szol gál ta tó In té zet –2 146

XII.  FÖLDMÛVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM

004240 1  Föld mû ve lés ügyi és Vi dék fej lesz té si Mi nisz té ri um köz pon ti igaz ga tá sa –19 736

004327 3  Föld hi va ta lok, Föld mé ré si és Táv ér zé ke lé si In té zet –4 945

004349 6  Me zõ gaz da sá gi kö zép fo kú szak ok ta tás és szak ta nács adás in téz mé nyei 395

004404 7  Köz mû ve lõ dé si in téz mé nyek –236

004415 8  Ag rár ku ta tó in té ze tek –509

XIV.  IGAZSÁGÜGYI ÉS RENDÉSZETI MINISZTÉRIUM

019435 2  Rend vé del mi Szer vek Vé del mi Szol gá la ta –404

003737 5  Bün te tés-vég re haj tás –251

001580 7  Rend õr ség –50 259

001755 10  Be ván dor lá si és Ál lam pol gár sá gi Hi va tal –26

001843 12  Köz pon ti Kór ház és in téz mé nyei –24

236630 15  Ok ta tá si igaz ga tás 3 519
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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

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-
sít ást

el ren de lõ
jog-

sza bály/
ha tá-
ro zat
szá ma

Ki emelt elõ irány zat ne ve

XV. NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM

226055 3  Ma gyar Ke res ke del mi En ge dé lye zé si Hi va tal –357

XVI.  KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM

006606 3  Or szá gos Me te o ro ló gi ai Szol gá lat –5

271134 5  Nem ze ti park igaz ga tó sá gok –507

271112 6  Kör nye zet vé del mi, ter mé szet vé del mi és víz ügyi ha tó sá gi szer vek –72

271123 7  Kör nye zet vé del mi és víz ügyi igaz ga tó sá gok –565

XVII.  KÖZLEKEDÉSI, HÍRKÖZLÉSI ÉS ENERGIAÜGYI MINISZTÉRIUM

278034 5  Bá nyá sza ti és Föld ta ni In téz mé nyek

275101 1  Ma gyar Bá nyá sza ti és Föld ta ni Hi va tal –465

197382 8  Köz le ke dés fej lesz té si Ko or di ná ci ós Köz pont –610

003870 9  MÁV egész ség ügyi alap el lá tó in téz mé nyek 4 817

XIX. UNIÓS FEJLESZTÉSEK

247834 1  Nem ze ti Fej lesz té si Ügy nök ség –21 396

XX.  OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM

227942 2  Egye te mek, fõ is ko lák 7 737

218672 3  Köz gyûj te mé nyek –1 872

218605 4  Mû vé sze ti in téz mé nyek –7 043

016357 6  Egyéb kul tu rá lis in téz mé nyek –1 863

226901 7  Egyéb ok ta tá si in téz mé nyek –3 514

XXI.  EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM

267167 2  Ál la mi Nép egész ség ügyi és Tisz ti or vo si Szol gá lat

002950 1 Or szá gos Tisz ti fõ or vo si Hi va tal és in téz mé nyei –1 252

017233 3  Szak- és to vább kép zõ in téz mé nyek, könyv tá rak, do ku men tá ci ós kp., kutató -
intézetek

–59

002972 4  Gyó gyí tó-meg elõ zõ el lá tás or szá gos szak in té ze tei 17 823

275701 8  Egész ség biz to sí tá si Fel ügye let –24

XXII.  PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM

270034 4  PM In for ma ti kai Szol gál ta tó Köz pont –1 465

004800 6  Vám- és Pénz ügy õr ség –55 634

XXVI.  SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM

240789 1  Szo ci á lis és Mun ka ügyi Mi nisz té ri um igaz ga tá sa –13 016

013389 2  Fog lal koz ta tá si és Szo ci á lis Hi va tal –533

013400 3  Re gi o ná lis Mun ka ügyi Köz pon tok –4 814

004646 4  Or szá gos Mun ka vé del mi és Mun ka ügyi Fõ fel ügye lõ ség –535

004624 5  Re gi o ná lis kép zõ köz pon tok –118

272723 6  Nem ze ti Szak kép zé si és Fel nõtt kép zé si In té zet –2 324

262290 7  Egyen lõ Bá nás mód Ha tó ság –247

258745 8  Szo ci ál po li ti kai és Mun ka ügyi In té zet –861

006453 11  Nem ze ti Fo gyasz tó vé del mi Ha tó ság –2 111

002983 12  Ál la mi szo ci á lis in té ze tek –660

003012 13  Gyer mek- és if jú ság vé de lem in té ze tei 2 833

272734 14  Or szá gos Re ha bi li tá ci ós és Szo ci á lis Szak ér tõi In té zet –2 619

XXXIII.  MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA

006871 4  MTA Ma te ma ti kai és ter mé szet tu do má nyi ku ta tó in té ze tek 9 682

015338 5  MTA Élet tu do má nyi ku ta tó in té ze tek –6 932

006882 6  MTA Tár sa da lom tu do má nyi ku ta tó in té ze tek 1 945

006893 7  MTA Te rü le ti aka dé mi ai köz pon tok –84

006925 10  MTA Tá mo ga tott Ku ta tó he lyek –1 990

006936 11  MTA Jó lé ti in téz mé nyek –6

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 –203 879 –203 879

* 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

2142/2008. (X. 15.) Korm.

ha tá ro za ta

a köz pon ti ál lam igaz ga tá si szer vek el já rá sa i ban
rend sze re sí tett nyom tat vá nyok elekt ro ni ku san

tör té nõ ki tölt he tõ vé té te lét célzó intézkedésekrõl

1. A Kor mány fel hív ja az igaz ság ügyi és ren dé sze ti
 minisztert, hogy te gyen ja vas la tot a köz igaz ga tá si ha tó sá gi 
el já rás és szol gál ta tás ál ta lá nos sza bá lya i ról szó ló tör vény
olyan mó do sí tá sá ra, ami 2009. jú li us 1-jei ha tály ba lé pés -
sel ki mond ja, hogy a köz pon ti ál lam igaz ga tá si szer vek,
azok te rü le ti és he lyi szer vei ha tás kö ré be tar to zó ha tó sá gi
el já rá sok ban – a ki töl tés hez szük sé ges va lós ide jû adat -
szol gál ta tást vagy adat el len õr zést is vég zõ on li ne nyom -
tat vá nyo kon kí vül – nyom tat vány al kal ma zá sa csak ak kor
kö te le zõ, ha az a kor mány za ti por tál ról le tölt he tõ és egy -
séges in for ma ti kai ke ret prog ram se gít sé gé vel elekt ro ni ku -
san ki tölt he tõ.

2. A Kor mány fel hív ja a mi nisz te re ket, hogy – a ki töl -
tés hez szük sé ges va lós ide jû adat szol gál ta tást vagy adat el -
len õr zést is vég zõ on li ne nyom tat vá nyo kon kí vül – a fel -
adat kö rük be tar to zó, az 1. pont ban meg ha tá ro zott ha tó sá gi 
el já rá sok ban je len leg al kal ma zott nyom tat vá nyok egy -
séges in for ma ti kai ke ret prog ram se gí té sé vel tör té nõ elekt -
ro ni ku san ki tölt he tõ vé té te lé rõl 2009. már ci us 31-ig az
 informatikáért fe le lõs kor mány biz tos sal együtt mû köd ve,
ezt kö ve tõ en a Köz igaz ga tá si és Elekt ro ni kus Köz szol gál -
ta tá sok Köz pon ti Hi va ta la út ján gon dos kod ja nak.

3. A Kor mány fel hív ja az in for ma ti ká ért fe le lõs kor -
mány biz tost, hogy ha la dék ta la nul bo csás sa a Kor mány
tag ja i nak ren del ke zé sé re a nyom tat vá nyok elekt ro ni kus
ki töl té sé hez szük sé ges egy sé ges in for ma ti kai ke ret prog -
ram ál tal hasz nált fájl for má tum spe ci fi ká ci ó ját.

4. A Kor mány fel hív ja az in for ma ti ká ért fe le lõs kor -
mány biz tost, hogy 2009. már ci us 31-ig gon dos kod jon
 arról, hogy a kor mány za ti por tá lon az egy sé ges informa -
tikai ke ret prog ram, il let ve a ki tölt he tõ nyom tat vá nyok
 elérhetõek le gye nek.

5. A Kor mány fel hív ja a Mi nisz ter el nö ki Hi va talt ve ze -
tõ mi nisz tert és az in for ma ti ká ért fe le lõs kor mány biz tost,
hogy 2009. feb ru ár 28-ig ter jesszék a Kor mány elé a Köz -
igaz ga tá si és Elekt ro ni kus Köz szol gál ta tá sok Köz pon ti
Hi va ta lá ról szó ló kor mány ren de let olyan mó do sí tá sát,
amely 2009. áp ri lis 1-jei ha tály ba lé pés sel an nak feladat -
körét ki egé szí ti a köz igaz ga tá si nyom tat vá nyok meg ter ve -
zé sé nek és fo lya ma tos kar ban tar tá sá nak fel ada tá val.

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

A mi nisz ter el nök ha tá ro za tai

A miniszterelnök

47/2008. (X. 15.) ME

határozata

a Magyar Köztársaság Kormánya, valamint a Horvát 
Köztársaság Kormánya, az Olasz Köztársaság

Kormánya, Románia Kormánya, a Szerb Köztársaság 
Kormánya és a Szlovák Köztársaság Kormánya

között a kötelezõ kõolaj- és kõolajtermék-készletek
tárolása terén  való együttmûködésrõl  szóló

megállapodások létrehozására adott felhatalmazásról

A nem zet kö zi szer zõ dé sek kel kap cso la tos el já rás ról  szóló
2005. évi L. tör vény 5.  §-ának (1) be kez dé se sze rin ti ha tás kö -
röm ben el jár va, a köz le ke dé si, hír köz lé si és ener gia ügyi mi -
nisz ter és a kül ügy mi nisz ter elõ ter jesz tése alap ján

1. egyet ér tek a Ma gyar Köz tár sa ság Kor má nya, va la -
mint a Hor vát Köz tár sa ság Kor má nya, az Olasz Köz tár sa -
ság Kor má nya, Ro má nia Kor má nya, a Szerb Köz tár sa ság
Kor má nya és a Szlo vák Köz tár sa ság Kor má nya kö zött a
kö te le zõ kõ olaj- és kõ olaj ter mék-kész le tek tá ro lá sa te rén
 való együtt mû kö dés rõl  szóló meg ál la po dá sok (a továb -
biak ban: meg ál la po dá sok) lét re ho zá sá val;

2. fel ha tal ma zom a köz le ke dé si, hír köz lé si és ener gia -
ügyi mi nisz tert, hogy – az érin tett mi nisz te rek kel egyet ér -
tés ben – a tár gya lá so kon részt vevõ sze mé lye ket ki je löl je;

3. fel ha tal ma zom a köz le ke dé si, hír köz lé si és ener gia -
ügyi mi nisz tert vagy az ál ta la ki je lölt sze mélyt, hogy a tár -
gya lá sok ered mé nye ként elõ ál ló szö veg ter ve ze te ket kéz -
je gyé vel lás sa el;

4. fel hí vom a kül ügy mi nisz tert, hogy a meg ál la po dá -
sok lét re ho zá sá hoz szük sé ges meg ha tal ma zá si ok ira tot
adja ki;

5. fel hí vom a köz le ke dé si, hír köz lé si és ener gia ügyi
mi nisz tert és a kül ügy mi nisz tert, hogy a meg ál la po dá sok
lét re ho zá sát és az Eu ró pai Bi zott ság 6. pont sze rin ti jó vá -
ha gyá sát köve tõen a meg ál la po dá sok vég le ges szö ve gé -
nek meg ál la pí tá sá ra  való fel ha tal ma zás ról  szóló ha tá ro za -
tok ter ve ze tét ha la dék ta la nul ter jesszék a Kor mány elé;

6. fel hí vom a köz le ke dé si, hír köz lé si és ener gia ügyi
mi nisz tert és a kül ügy mi nisz tert, hogy a tag ál la mok mi ni -
má lis kõ olaj- és/vagy kõ olaj ter mék-kész le te zé si kö te le -
zett sé gé rõl  szóló, 2006. jú li us 24-ei 2006/67/EK ta ná csi
irány elv 7. cik ké nek (2) be kez dé se sze rin ti kö te le zett ség
tel je sí té se ér de ké ben a meg ál la po dá sok szer zõ dõ fe lei
kéz je gyé vel el lá tott szö ve gét a vég le ges szö veg meg ál la -
pí tá sát meg elõ zõ en küld je meg az Eu ró pai Bi zott ság ré -
szé re.

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

48/2008. (X. 15.) ME

határozata

a Magyar Köztársaság Kormánya és a Kambodzsai
Királyság Kormánya között Kambodzsa

Magyarországgal szemben fennálló adósságának
konszolidálásáról és rendezésérõl  szóló megállapodás

létrehozására adott felhatalmazásról

A nem zet kö zi szer zõ dé sek kel kap cso la tos el já rás ról
 szóló 2005. évi L. tör vény 5.  §-ának (1) be kez dé se sze rin ti
ha tás kö röm ben el jár va, a pénz ügy mi nisz ter és a kül ügy -
mi nisz ter elõ ter jesz tése alap ján

1. egyet ér tek a Ma gyar Köz tár sa ság Kor má nya és a
Kam bo dzsai Ki rály ság Kor má nya kö zött Kam bo dzsa Ma -
gyar or szág gal szem ben fenn ál ló adós sá gá nak kon szo li dá -
lá sá ról és ren de zé sé rõl  szóló meg ál la po dás (a továb biak -
ban: meg ál la po dás) lét re ho zá sá val;

2. fel ha tal ma zom a pénz ügy mi nisz tert, hogy – az érin -
tett mi nisz te rek kel egyet ér tés ben – a tár gya lá so kon részt
vevõ sze mé lye ket ki je löl je;

3. fel ha tal ma zom a pénz ügy mi nisz tert vagy az ál ta la
ki je lölt sze mélyt, hogy a tár gya lá sok ered mé nye ként elõ -
ál ló szö veg ter ve ze tet kéz je gyé vel lás sa el;

4. fel hí vom a kül ügy mi nisz tert, hogy a megállapo -
dás lét re ho zá sá hoz szük sé ges meg ha tal ma zá si ok ira tot
adja ki;

5. fel hí vom a pénz ügy mi nisz tert és a kül ügy mi nisz tert,
hogy a meg ál la po dás lét re ho zá sát köve tõen a meg ál la po -
dás vég le ges szö ve gé nek meg ál la pí tá sá ra  való fel ha tal ma -
zás ról  szóló ha tá ro zat ter ve ze tét ha la dék ta la nul ter jesszék
a Kor mány elé.

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

A miniszterelnök

49/2008. (X. 15.) ME

határozata

a Magyar Köztársaság Kormánya és a Kambodzsai
Királyság Kormánya közötti fejlesztési

együttmûködésrõl  szóló megállapodás létrehozására
adott felhatalmazásról

A nem zet kö zi szer zõ dé sek kel kap cso la tos el já rás ról
 szóló 2005. évi L. tör vény 5.  §-ának (1) be kez dé se sze rin ti
ha tás kö röm ben el jár va, a kül ügy mi nisz ter elõ ter jesz tése
alap ján

1. egyet ér tek a Ma gyar Köz tár sa ság Kor má nya és a
Kam bo dzsai Ki rály ság Kor má nya kö zöt ti fej lesz té si
együtt mû kö dés rõl  szóló meg ál la po dás (a továb biak ban:
meg ál la po dás) lét re ho zá sá val;

2. fel ha tal ma zom a kül ügy mi nisz tert, hogy a tár gya lá -
so kon részt vevõ sze mé lye ket ki je löl je;

3. fel ha tal ma zom a kül ügy mi nisz tert vagy az ál ta la ki -
je lölt sze mélyt, hogy a tár gya lá sok ered mé nye ként elõ ál ló
szö veg ter ve ze tet kéz je gyé vel lás sa el;

4. fel hí vom a kül ügy mi nisz tert, hogy a megállapo -
dás lét re ho zá sá hoz szük sé ges meg ha tal ma zá si ok ira tot
adja ki;

5. fel hí vom a kül ügy mi nisz tert, hogy a meg ál la po dás
lét re ho zá sát köve tõen a meg ál la po dás vég le ges szö ve gé -
nek meg ál la pí tá sá ra  való fel ha tal ma zás ról  szóló ha tá ro zat
ter ve ze tét ha la dék ta la nul ter jessze a Kor mány elé.

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

                         ......................................................................



384 HATÁROZATOK TÁRA 2008/48. szám
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Elõfizetésben terjeszti a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó a FÁMA ZRt. közremûködésével.
Telefon: 235-4554, 266-9290/240, 241 mellék. Terjesztés: tel.: 317-9999, 266-9290/245 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.
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