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A Kor mány ha tá ro za tai

A Kormány

2147/2008. (X. 31.) Korm.

határozata

a Magyar Köztársaság és a Szaúd-Arábiai Királyság
között a beruházások ösztönzésérõl és kölcsönös

védelmérõl  szóló Megállapodás szövegének végleges
megállapítására adott felhatalmazásról

1. A Kor mány
a) egyet ért a Ma gyar Köz tár sa ság és a Sza úd-Ará bi ai

Ki rály ság kö zött a be ru há zá sok ösz tön zé sé rõl és köl csö -
nös vé del mé rõl  szóló Meg ál la po dás (a továb biak ban:
meg ál la po dás) bemutatott szövegével;

b) fel ha tal maz za a pénz ügy mi nisz tert vagy az ál ta la
 kijelölt sze mélyt a meg ál la po dás be mu ta tott szö ve gé nek
– a meg erõ sí tés fenn tar tá sá val tör té nõ – vég le ges meg álla -
pítására;

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

d) el fo gad ja a meg ál la po dás ki hir de té sé rõl  szóló tör -
vénytervezetet, és el ren de li a meg ál la po dás vég le ges szö -
ve gé nek meg ál la pí tá sát köve tõen an nak az Or szág gyû lés -
hez tör té nõ be nyúj tá sát. A tör vényjavaslat elõ adó já nak a
Kor mány a pénz ügy mi nisz tert je lö li ki.

2. Ez a ha tá ro zat a köz zé té te le nap ján lép ha tály ba, ez -
zel egy ide jû leg ha tá lyát vesz ti a Ma gyar Köz tár sa ság és a
Sza úd-Ará bi ai Ki rály ság kö zöt ti, a be ru há zá sok ösz tön zé -
sé rõl és köl csö nös vé del mé rõl  szóló Meg ál la po dás alá írá -
sá ra tör té nõ fel ha tal ma zás ról  szóló 2152/2003. (VII. 17.)
Korm. ha tá ro zat.

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

A Kormány

2148/2008. (X. 31.) Korm.

határozata

a magyarországi megújuló energiaforrások
felhasználásának növelésére vonatkozó 

2008–2020 közötti stratégiáról

A Kor mány

1. meg tár gyal ta és tu do má sul vet te a ma gyar or szá gi
meg úju ló ener gia for rá sok fel hasz ná lá sá nak nö ve lé sé re
vo nat ko zó 2008–2020 kö zöt ti stra té gi á ról  szóló elõ ter -

jesz tést, és egyet ért a kö vet ke zõ össze vont nem ze ti cél elõ -
irány za tok kal, ame lyek össz hang ban van nak az Eu ró pai
Unió Ta ná csa meg úju ló for rá sok ból elõ ál lí tott energia -
támogatásáról  szóló irány elv ja vas la tá ban
[2008/0016/COD] Magyarország felé tervezett elvá -
rásokkal:

– a meg úju ló ener gia for rá sok fel hasz ná lá sa 2020-ban
összes sé gé ben érje el a 186,3 PJ-t,

– a vil la mos ener gia-ter me lé sen be lül a meg úju ló ener -
gia for rá sok fel hasz ná lá sa 2020-ban érje el a 9470 GWh-t
(79,6 PJ),

– a hõ ter me lé sen be lül a meg úju ló ener gia for rá sok fel -
hasz ná lá sa 2020-ban érje el a 87,1 PJ-t,

– az üzem anyag-fo gyasz tá son be lül a meg úju ló ener -
gia hor do zó bá zi sú üzem anya go kat is tar tal ma zó bio üzem -
anya gok ener gia ér té ke 2020-ban érje el a 19,6 PJ-t;

Fe le lõs: köz le ke dé si, hír köz lé si és ener gia ügyi mi nisz ter
kör nye zet vé del mi és víz ügyi mi nisz ter
föld mû ve lés ügyi és vi dék fej lesz té si miniszter

Ha tár idõ: 2020. de cem ber 31.
rész le tes üte me zés ben a stra té gia mel lék le té ben 
 fog lal tak szerint

2. fel hív ja a köz le ke dé si, hír köz lé si és ener gia ügyi mi -
nisz tert, hogy a meg úju ló ener gia for rá sok fel hasz ná lá sá -
nak ösz tön zé sét cél zó kü lön bö zõ esz kö zök op ti má lis ki -
hasz ná lá sa cél já ból a pénz ügy mi nisz ter rel, a föld mû ve lés -
ügyi és vi dék fej lesz té si mi nisz ter rel, a kör nye zet vé del mi
és víz ügyi mi nisz ter rel, a nem ze ti fej lesz té si és gaz da sá gi
mi nisz ter rel, az ön kor mány za ti mi nisz ter rel, va la mint a
Mi nisz ter el nö ki Hi va talt ve ze tõ mi nisz ter rel egyet ér tés -
ben hoz za lét re az in téz ke dé si ter ve ket tar tal ma zó Meg -
újuló Ener gia hor do zó Prog ra mot (Nem ze ti Cse lek vé si
Ter vet). A Meg úju ló Ener gia hor do zó Prog ram (Nem ze ti
Cse lek vé si Terv) ki dol go zá sá val Ma gyar or szág meg fe lel
az Eu ró pai Unió Ta ná csa meg úju ló forrásokból elõállított
energia támogatásáról  szóló irányelv javaslatának
[2008/0016/COD] 4. cikkében foglalt, tervezett tagállami
kötelezettségnek;

Fe le lõs: köz le ke dé si, hír köz lé si és ener gia ügyi mi nisz ter
pénz ügy mi nisz ter
kör nye zet vé del mi és víz ügyi mi nisz ter
föld mû ve lés ügyi és vi dék fej lesz té si mi nisz ter
ön kor mány za ti mi nisz ter
nem ze ti fej lesz té si és gaz da sá gi mi nisz ter
Miniszterelnöki Hivatalt vezetõ miniszter

Ha tár idõ: 2008. de cem ber 31.

3. fel hív ja a köz le ke dé si, hír köz lé si és ener gia ügyi mi -
nisz tert, hogy két éven te a stra té gi á ra ala po zot tan ki dol go -
zott Meg úju ló Ener gia hor do zó Prog ram (Nem ze ti Cse lek -
vé si Terv) sze rin ti in téz ke dé si ter vek alap ján a Kor mány -
nak be nyúj tan dó je len tés ben ér té kel je a stra té gi á ban ki tû -
zött cél elõ irány za tok meg valósítása te rén el ért ered mé -
nye ket, és a je len tést elekt ro ni kus for má ban te gye köz zé és 
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hajt sa vég re a Meg úju ló Energiahordozó Programon
(Nemzeti Cselekvési Terven) a szükséges változtatásokat;

Fe le lõs: köz le ke dé si, hír köz lé si és ener gia ügyi miniszter
Ha tár idõ: el sõ al ka lom mal 2009. de cem ber 31.

ezt köve tõen két éven te

4. fel hív ja a föld mû ve lés ügyi és vi dék fej lesz té si mi -
nisz ter, va la mint a köz le ke dé si, hír köz lé si és ener gia ügyi
mi nisz ter fi gyel mét arra, hogy a me zõ gaz da sá gi ter mé kek
ener ge ti kai fel hasz ná lá sa so rán fo lya ma to san és fo ko zot -
tan fi gyel je nek az élel me zé si, il let ve a ta kar mányszük ség -
le tek meg fe le lõ ki elé gí té sé re és az élel me zé si, il let ve ta -
kar má nyo zá si egyensúly felbomlása esetén azonnal
tegyék meg a szükséges intézkedéseket.

Fe le lõs: föld mû ve lés ügyi és vi dék fej lesz té si mi nisz ter
köz le ke dé si, hír köz lé si és ener gia ügyi miniszter

Ha tár idõ: fo lya ma tos

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

A mi nisz ter el nök ha tá ro za tai

A miniszterelnök

51/2008. (X. 31.) ME

határozata

a Magyar Köztársaság Kormánya és a Ciprusi
Köztársaság Kormánya közötti tudományos 
és technológiai együttmûködési 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.  § (1) be kez dé se sze rin ti ha -
tás kö röm ben el jár va, a ku ta tás-fej lesz té sért fe le lõs tár ca
nél kü li 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
Cip ru si Köz tár sa ság Kor má nya kö zöt ti tu do má nyos és
tech no ló gi ai együtt mû kö dé si meg ál la po dás (a továb biak -
ban: szer zõ dés) lét re ho zá sá val;

2. fel ha tal ma zom a ku ta tás-fej lesz té sért fe le lõs tár ca
nél kü li 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 kije -
lölje;

3. fel ha tal ma zom a ku ta tás-fej lesz té sért fe le lõs tár ca
nél kü li 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 szer zõ dés 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 ku ta tás-fej lesz té sért fe le lõs tár ca nél kü li
mi nisz tert és a kül ügy mi nisz tert, hogy a szer zõ dés lét re ho -
zá sát köve tõen a szer zõ dés 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

52/2008. (X. 31.) ME

határozata

a Magyar Köztársaság Kormánya és Románia
Kormánya között a határokat átlépõ bûnözés
megelõzése és leküzdése érdekében folytatott

együttmûködésrõl  szóló Megállapodás szövegének
végleges megállapítására 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.  § (2) 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 és a kül ügy mi nisz ter együt tes elõ ter jesz tése alap ján

1. fel ha tal ma zom az igaz ság ügyi és ren dé sze ti mi nisz -
tert vagy az ál ta la ki je lölt sze mélyt a Ma gyar Köz tár sa ság
Kor má nya és Ro má nia Kor má nya kö zött a ha tá ro kat át lé -
põ bû nö zés meg elõ zé se és le küz dé se ér de ké ben foly ta tott
együtt mû kö dés rõl  szóló Meg ál la po dás (a továb biak ban:
szer zõ dés) szö ve gé nek – a meg erõ sí tés fenn tar tá sá val tör -
té nõ – vég le ges meg ál la pí tá sá ra;

2. fel hí vom a kül ügy mi nisz tert, hogy a szer zõ dés szö -
ve ge vég le ges meg ál la pí tá sá hoz szük sé ges meg ha tal ma -
zá si ok ira tot adja ki;

3. fel hí vom az igaz ság ügyi és ren dé sze ti mi nisz tert,
hogy a szer zõ dés ki hir de té sé rõl  szóló tör vény ter ve ze tét a
szer zõ dés vég le ges szö ve gé nek meg ál la pí tá sát köve tõen
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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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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