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A Kor mány ha tá ro za tai

A Kor mány

2167/2008. (XII. 4.) 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

fel hasz ná lás ról

A Kor mány

1. 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 az aláb bi össze gek mel lék let sze rin ti át cso por to sí -
tá sát össze sen 2660,4 mil lió fo rint összeg ben:

a) a 2011. évi ma gyar EU el nök ség re való fel ké szü lés
2008. év ben el vég zen dõ fel ada tai közé tar to zó in fo kom -
mu ni ká ci ós be szer zé sek és az EU mel lett mû kö dõ Ál lan dó 
Kép vi se let el he lye zé sé vel kap cso la tos ki adá sok fe de ze té -
re 2560,4 mil lió fo rint;

Fe le lõs: pénz ügy mi nisz ter
kül ügy mi nisz ter

Ha tár idõ: azon nal

b) a Ma gyar Táv ira ti Iro da Zrt. ré szé re a di gi tá lis ar chí -
vum köz ér de kû hasz nál ha tó sá gá nak ja ví tá sá ra, ke re sé si
le he tõ sé ge i nek bõ ví té sé re, a fény kép ar chí vum és a hír -
archívum egy ré szé nek di gi ta li zá ci ó já hoz, az így di gi ta li -
zált ada tok – nem ke res ke del mi célú fel hasz ná lás ese tén
in gye ne sen hoz zá fér he tõ vé té tel lel meg va ló su ló – in ter ne -
tes köz zé té te lé hez, va la mint az 1989 és 2004 kö zöt ti hír -
archívum – nem ke res ke del mi célú fel hasz ná lás ese tén
 ingyenesen hoz zá fér he tõ vé té tel lel meg va ló su ló – inter -
netes köz zé té te lé hez 100,0 mil lió fo rint;

Fe le lõs: pénz ügy mi nisz ter
a Ma gyar Táv ira ti Iro da Zrt. el nö ke

Ha tár idõ: azon nal

2. az 1. b) pont ban jel zett összeg re vo nat ko zó an el szá -
mo lá si kö te le zett sé get ír elõ.

Fe le lõs: a Ma gyar Táv ira ti Iro da Zrt. el nö ke
Ha tár idõ: 2009. jú ni us 30.

Gyur csány Fe renc s. k.,
mi nisz ter el nök
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Mel lék let a 2167/2008. (XII. 4.) Korm. ha tá ro zat hoz

I. Or szág gyû lés
X. Mi nisz ter el nök ség
XVIII. Kül ügy mi nisz té ri um  

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 tizedessel
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I. Or szág gyû lés

14 Ma gyar Táv ira ti Iro da Rt. tá mo ga tá sa

282990 5 MTI ar chí vu má nak di gi ta li zá ci ó já hoz és an nak in ter ne tes köz zé té te lé -
hez nyúj tott tá mo ga tás

100,0

XVIII. Kül ügy mi nisz té ri um

1 Kül ügy mi nisz té ri um

004118 2 Kül kép vi se le tek Igaz ga tá sa

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

3 Do lo gi ki adá sok 83,8

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés

1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 586,1

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

39 A 2011. évi ma gyar EU-el nök ség re va ló fel ké szü lés

277323 1 Kül ügy mi nisz té ri um fel ada tai a 2011. évi ma gyar EU-el nök ség -
re va ló fel ké szü lés sel kap cso lat ban

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

3 Do lo gi ki adá sok 396,4

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés

1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 1 494,1

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 –2 660,4

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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XVIII. Kül ügy mi nisz té ri um

1 Kül ügy mi nisz té ri um

004118 2 Kül kép vi se le tek Igaz ga tá sa 669,9

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

39 A 2011. évi ma gyar EU-el nök ség re va ló fel ké szü lés

277323 1 Kül ügy mi nisz té ri um fel ada tai a 2011. évi ma gyar EU-el nök ség -
re va ló fel ké szü lés sel kap cso lat ban

1 890,5

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 2 660,4 2 660,4

* 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.

A mi nisz ter el nök ha tá ro za tai

A mi nisz ter el nök

57/2008. (XII. 4.) ME

ha tá ro za ta

a Ka zet tás lõ sze rek rõl szó ló egyez mény
szö ve gé nek vég le ges meg ál la pí tá 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 (2) be kez dé se sze rin ti
ha tás kö röm ben el jár va, a kül ügy mi nisz ter és a hon vé del mi 
mi nisz ter elõ ter jesz té se alap ján

1. fel ha tal ma zom a kül ügy mi nisz tert a Ka zet tás lõ sze -
rek rõl szó ló egyez mény (a to váb bi ak ban: Egyez mény)
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, a hon vé del mi mi nisz -
tert, va la mint az igaz ság ügyi és ren dé sze ti mi nisz tert,
hogy az Egyez mény ki hir de té sé rõl szó ló tör vény ter ve ze -
tét az Egyez mény vég le ges szö ve gé nek meg ál la pí tá sát kö -
ve tõ en 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

58/2008. (XII. 4.) ME

határozata

a Kormányzati Koordinációs Bizottság
Tudományos Tanács tagjainak felkérésérõl,
valamint tagsági megbízatás megszûnésérõl

A ka taszt ró fák el le ni vé de ke zés irá nyí tá sá ról, szer ve ze -
té rõl és a ve szé lyes anya gok kal kap cso la tos sú lyos bal ese -
tek el le ni vé de ke zés rõl  szóló 1999. évi LXXIV. tör vény
vég re haj tá sá ról  szóló 179/1999. (XII. 10.) Korm. ren de let
4.  §-ában fog lalt fel ha tal ma zás alap ján

1. fel ké rem a Kor mány za ti Ko or di ná ci ós Bi zott ság
 Tudományos Ta ná csa tag sá gi te en dõ i nek el lá tá sá ra

Né meth Ta más aka dé mi kust, a Ma gyar Tu do má nyos
Aka dé mia fõ tit ká rát,

Csé pe Va lé ria aka dé mi kust, a Ma gyar Tu do má nyos
Aka dé mia fõ tit kár he lyet te sét,

dr. Sza bó Já nost, a Zrí nyi Mik lós Nem zet vé del mi
Egye tem rek to rát,

dr. Cso pa ki Gyu lát, a Nem ze ti Ku ta tá si és Tech no ló gi ai 
Hi va tal el nö két,

Kari At ti lát, a Víz gaz dál ko dá si Tu do má nyos Ku ta tó
Kht. ügy ve ze tõ igaz ga tó ját,

dr. Vá ra di Jó zse fet, a Víz ügyi és Kör nye zet vé del mi
Köz pon ti Igaz ga tó ság fõ igaz ga tó ját;



2. meg ál la pí tom, hogy

Kroó Nor bert aka dé mi kus nak, a Ma gyar Tu do má nyos
Aka dé mia volt fõ tit ká rá nak,

Pléh Csa ba aka dé mi kus nak, a Ma gyar Tu do má nyos
Aka dé mia volt fõ tit kár he lyet te sé nek,

dr. Sza bó Mik lós nak, a Zrí nyi Mik lós Nem zet vé del mi
Egye tem volt rek to rá nak,

dr. Si eg ler And rás nak, az Ok ta tá si Mi nisz té ri um volt
he lyet tes ál lam tit ká rá nak,

dr. Boda Mik lós nak, a Nem ze ti Ku ta tá si és Technoló -
giai Hi va tal volt el nö ké nek,

dr. Ba ko nyi Pé ter nek, a Víz gaz dál ko dá si Tu do má nyos
Ku ta tó Kht. volt ügy ve ze tõ igaz ga tó já nak,

dr. Sze bé nyi Im ré nek, a Bu da pes ti Mû sza ki és Gaz da -
ság tu do má nyi Egye tem Ké mi ai Tech no ló gi ai tan szék volt
ve ze tõ jé nek

a Kor mány za ti Ko or di ná ci ós Bi zott ság Tu do má nyos
 Tanácsa tag sá gi te en dõ i nek el lá tá sá ra vo nat ko zó meg bí za -
tá sa meg szûnt.

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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08.3558 – 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.


