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A Kor mány ha tá ro za tai

A Kor mány

2168/2008. (XII. 12.) Korm.

ha tá ro za ta

a Ma gyar Köz tár sa ság nak a Re gi o ná lis vagy
Ki sebb sé gi Nyel vek Eu ró pai Kar tá ja 2. cikk sze rin ti

kö te le zett ség vál la lá sai vég re haj tá sá ra vo nat ko zó
ne gye dik idõ sza ki je len té sé rõl

A Kor mány

1. el fo gad ja a Ma gyar Köz tár sa ság nak az Eu ró pa Ta -
nács Re gi o ná lis vagy Ki sebb sé gi Nyel vek Eu ró pai Kar tá ja 
2. cikk sze rin ti kö te le zett ség vál la lá sai vég re haj tá sá ra vo -
nat ko zó ne gye dik idõ sza ki je len té sét (a to váb bi ak ban: je -
len tés);

2. fel ha tal maz za a kül ügy mi nisz tert vagy az ál ta la meg -
bí zott sze mélyt, hogy a je len tést adja át az Eu ró pa Ta nács
Fõ tit ká rá nak.

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

A Kormány

2169/2008. (XII. 12.) Korm.

határozata

a Közlekedési, Hírközlési és Energiaügyi
Minisztérium fejezet „Autópálya rendelkezésre állási

díj” elõirányzat túllépésének jóváhagyásáról

A Kor mány a Ma gyar Köz tár sa ság 2008. évi költ ség ve -
té sé rõl  szóló 2007. évi CLXIX. tör vény 46.  §-a és 14. szá -
mú mel lék le té nek 3. pont ja alap ján jó vá hagy ja a Köz le ke -
dé si, Hír köz lé si és Ener gia ügyi Mi nisz té ri um fe je zet

„Autópál ya ren del ke zés re ál lá si díj” elõ irány zat (XVII. fe -
je zet, 12. cím, 5. al cím, 3. jog cím cso port) leg fel jebb
634,0 mil lió fo rint összeg gel tör té nõ túl lé pé sét.

Fe le lõs: pénz ügy mi nisz ter
köz le ke dé si, hír köz lé si és ener gia ügyi 
 mi nisz ter

Ha tár idõ: azon nal

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

A Kor mány

2170/2008. (XII. 12.) Korm.

ha tá ro za ta

egyes ter mé szet be ni el lá tá sok ki adá si
elõ irány za ta i nak 2008. évi át cso por to sí tá sá ról

A Kor mány a Ma gyar Köz tár sa ság 2008. évi költ ség ve -
té sé rõl szó ló 2007. évi CLXIX. tör vény 73. § (1) be kez dé -
sé ben és 75. § (2) be kez dé sé ben biz to sí tott jog kö ré ben el -
ren de li a LXXII. Egész ség biz to sí tá si Alap fejezet 

a) 2. cím, 3. al cím, 4. jog cím-cso port, 1. Gyógyszer -
támogatás ki adá sai elõ irány zat ból az 1. jog cím-cso port,
3. Fo gá sza ti el lá tás, 5. Be teg szál lí tás és or vo si rendel -
vényû ha lott szál lí tás, 8. Mû ve se ke ze lés, 15. Men tés,
17. La bo ra tó ri u mi el lá tás és 18. Össze vont szak el lá tás jog -
cí mek ja vá ra össze sen 13 889,8 mil lió fo rint, az 5. jog -
cím-cso port 1. Köt szer tá mo ga tás és 3. Egyéb gyó gyá sza ti
se géd esz köz tá mo ga tás jog cí mek ja vá ra össze sen
1300,0 mil lió fo rint, va la mint

b) 2. cím, 3. al cím, 4. Gyógy szer tá mo ga tás ki adá sai tar -
ta lék jog cím elõ irány za tá ból az 5. Mél tá nyos sá gi gyógy -
szer tá mo ga tás ki adá sa jog cím ja vá ra 300,0 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
Ha tár idõ: azon nal

Gyur csány Fe renc s. k.,
mi nisz ter el nök
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Mel lék let a 2170/2008. (XII. 12.) Korm. ha tá ro zat hoz

LXXII. Egész ség biz to sí tá si Alap

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

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

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

LXXII. Egész ség biz to sí tá si Alap

2 Egész ség biz to sí tá si el lá tá sok kiadásai

3 Ter mé szet be ni ellátások

1 Gyó gyí tó-meg elõ zõ ellátás

222156 3 Fo gá sza ti ellátás 601,5

222189 5 Be teg szál lí tás és or vo si ren del vé nyû halottszállítás 268,3

202370 8 Mûvesekezelés 473,9

252512 15 Mentés 250,0

263890 17 La bo ra tó ri u mi ellátás 10,2

263901 18 Össze vont szakellátás 12 285,9

4 Gyógyszertámogatás

212548 1 Gyógy szer tá mo ga tás kiadásai –15 189,8

272223 4 Gyógy szer tá mo ga tás ki adá sai tartalék –300,0

275178 5 Mél tá nyos sá gi gyógy szer tá mo ga tás kiadása 300,0

5 Gyó gyá sza ti se géd esz köz támogatás

252534 1 Kötszertámogatás 200,0

252556 3 Egyéb gyó gyá sza ti se géd esz köz támogatás 1 100,0

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

Az adat lap 5 pél dány ban töl ten dõ ki
Az elõ irány za tok felhasználása/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 15 489,8 15 489,8

* 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 Kormány

2171/2008. (XII. 12.) Korm.

ha tá ro za ta

a köz fel ada tok fe lül vizs gá la tá val kap cso la tos to váb bi
fel ada tok ról 

 
A Kor mány a köz fel ada tok fe lül vizs gá la tá val kap cso la -

tos fel ada tok vég re haj tá sá nak ér té ke lé se után a kö vet ke zõ
ha tá ro za tot hoz za.

1. A Kor mány az aláb bi te rü le te ken szük sé ges nek tart ja
vizs gá lat el vég zé sét, ja vas la tok ki dol go zá sát, és ezek alap -
ján a szük sé ges in téz ke dé sek meg ho za ta lát a kö vet ke zõ
fel ada tok meg va ló sí tá sa ér de ké ben:

Az egész ség ügyi mi nisz ter fõ fe le lõs sé gé vel 

1.1. Az egész ség ügyi szol gál ta tá sok szín vo na lá nak biz -
to sí tá sa ér de ké ben a mi ni mum kö ve tel mé nyek pon to sí tá sa, 
va la mint stan dard ala pú mi nõ ség fej lesz tés be ve ze té se.
 

Fe le lõs: egész ség ügyi mi nisz ter
Ha tár idõ: 2009. jú ni us 30.

1.2. A sür gõs sé gi el lá tó rend szer in teg rá lá sa, be teg -
szál lí tás fe lül vizs gá la ta, a sür gõs sé gi és a be teg szál lí tá si
fel ada tok szét vá lasz tá sa, a bevetés-irányítás fejlesztése.

Fe le lõs: egész ség ügyi mi nisz ter
Ha tár idõ: ja vas lat té tel re: 2008. de cem ber 31.

vég re haj tás ra: 2009. jú ni us 30.

1.3. Az ott ho ni szak ápo lást nyúj tó szol gál ta tók együtt -
mû kö dé sé nek, in teg rá ci ó já nak ösz tön zé se, te vé keny sé gük 
össze han go lá sa a szociális szolgáltatásokkal.
 

Fe le lõs: egész ség ügyi mi nisz ter 
szo ci á lis és mun ka ügyi mi nisz ter

Ha tár idõ: 2008. de cem ber 31.

1.4. Egyes tár sa da lom biz to sí tá si pénz be li el lá tá sok jo -
go sult sá gi sza bá lya i nak fe lül vizs gá la ta alap ján a kap cso -
ló dó szabályozás kidolgozása. 

Fe le lõs: egész ség ügyi mi nisz ter
szo ci á lis és mun ka ügyi mi nisz ter
pénz ügy mi nisz ter

Ha tár idõ: 2009. jú ni us 30.

A föld mû ve lés ügyi és vi dék fej lesz té si mi nisz ter fõ fe le -
lõs sé gé vel

1.5. Egy sé ges ál la mi er dõ ke ze lés rend sze ré nek ki ala kí -
tá sa, az ál la mi tu laj do nú er dé sze ti Zrt.-k szer ve ze ti
ésszerûsítése.
  

Fe le lõs: föld mû ve lés ügyi és vi dék fej lesz té si mi nisz ter
pénz ügy mi nisz ter 
kör nye zet vé del mi és víz ügyi mi nisz ter
hon vé del mi mi nisz ter

Ha tár idõ: 2009. már ci us 31.

Az igaz ság ügyi és ren dé sze ti mi nisz ter fõ fe le lõs sé gé ben

1.6. Cég in for má ci ós szol gál ta tás át szer ve zé se, a fi nan -
szí ro zá si konst ruk ció ki ala kí tá sa, kap cso lód va a cég ada -
tok hoz való in gye nes, elekt ro ni kus ala pú hoz zá fé rés to -
vább fej lesz té sé hez.
 

Fe le lõs: igaz ság ügyi és ren dé sze ti mi nisz ter
nem ze ti fej lesz té si és gaz da sá gi mi nisz ter

Ha tár idõ: 2008. de cem ber 31.

1.7. Az igaz ga tá si szol gál ta tá si dí jak és bír sá gok rend -
sze ré nek fe lül vizs gá la ta, a dí jak, bír sá gok meg ál la pí tá sát
szol gá ló alap el vek át te kin té se alap ján, a díj szá mí tá si el -
len õr zé si funk ció meg erõ sí té se, va la mint költ ség szá mí tá si 
mód szer tan kidolgozása a díjmegállapító szervek részére.

Fe le lõs: igaz ság ügyi és ren dé sze ti mi nisz ter 
pénz ügy mi nisz ter
érin tett mi nisz te rek

Ha tár idõ: 2009. jú ni us 30.
 

1.8. A bün te tés-vég re haj tá si in té ze tek szak mai szem -
pont ból in do kolt te rü le ti in teg rá ci ó ja, az ál la mi fel ada tok
ha té ko nyabb el lá tá sa, az in téz mé nyi ka pa ci tá sok fog va tar -
tot ti létszámhoz történõ hatékonyabb igazítása.
 

Fe le lõs: igaz ság ügyi és ren dé sze ti mi nisz ter

Ha tár idõ: ja vas lat ki dol go zá sa: 2009. jú ni us 30.

1.9. A Köz tár sa sá gi Õr ez red sze mély- és ob jek tum vé -
del mi te vé keny sé gé nek fe lül vizs gá la ta alap ján ké szült in -
téz ke dé si terv vég re haj tá sa, a vé dett lé te sít mé nyek kö ré -
nek szû kí té se.
 

Fe le lõs: igaz ság ügyi és ren dé sze ti mi nisz ter
kül ügy mi nisz ter

Ha tár idõ: 2008. de cem ber 31.

1.10. A Bel föl di Ál la mi Fu tár szol gá lat te vé keny sé gi kö -
ré nek, szer ve ze té nek felülvizsgálata.
  

Fe le lõs: igaz ság ügyi és ren dé sze ti mi nisz ter

Ha tár idõ: 2008. de cem ber 31.

1.11. A há zi õri zet al kal ma zá sá nak szé le sebb körû be ve -
zet he tõ sé gé hez szük sé ges fel té tel rend szer át te kin té se, il -
let ve a há zi õri zet so rán elekt ro ni kus esz kö zök al kal ma zá -
sa. Al ter na tív bün te té si nemek bevezetési lehetõségének
vizsgálata.

Fe le lõs: igaz ság ügyi és ren dé sze ti mi nisz ter

Ha tár idõ: 2009. már ci us 31.

1.12. A nem ál la mi ren dez vé nyek köz fel adat ként tör té -
nõ rend õr sé gi biz to sí tá sá nak és a fi nan szí ro zás mód já nak
felülvizsgálata. 

Fe le lõs: igaz ság ügyi és ren dé sze ti mi nisz ter
ön kor mány za ti mi nisz ter

Ha tár idõ: 2008. de cem ber 31.
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A köz le ke dé si, hír köz lé si és ener gia ügyi mi nisz ter fõ fe -
le lõs sé gé vel

1.13. A költ ség ha té ko nyabb köz le ke dés meg te rem té se
ér de ké ben a köz úti és vas úti sze mély szál lí tás in do ko lat lan
pár hu za mos sá ga i nak fel tá rá sa, va la mint e kör ben és a kö -
zös sé gi köz le ke dés ben a köz szol gál ta tá sok kö ré nek meg -
ha tá ro zá sa.

Fe le lõs: köz le ke dé si, hír köz lé si és ener gia ügyi mi nisz ter
pénz ügy mi nisz ter

Ha tár idõ: 2009. jú ni us 30.

1.14. A Nem ze ti Köz le ke dé si Ha tó ság egy ab la kos ügy -
in té zé sé nek meg te rem té se a köz úti köz le ke dés igaz ga tás
te rü le tén, a jár mû vizs gáz ta tás és a jár mû ve ze tõ kép zés,
vizs gáz ta tás felülvizsgálata és ésszerûsítése.

Fe le lõs: köz le ke dé si, hír köz lé si és ener gia ügyi mi nisz ter
igaz ság ügyi és ren dé sze ti mi nisz ter

Ha tár idõ: 2008. de cem ber 31.

A kör nye zet vé del mi és víz ügyi mi nisz ter fõ felelõssé -
gével

1.15. Az egyes ága za ti me te o ro ló gi ai fel ada tok el vég zé -
sé nek in teg rá lá sa az Or szá gos Me te o ro ló gi ai Szol gá lat
szer ve ze té be az ága za ti spe ci á lis igé nyek ki elé gí té sé nek
biz to sí tá sá val, ez zel egy sé ges mé rõ há ló za ti rend szer ki -
ala kí tá sa.

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

Ha tár idõ: ja vas lat té tel és an nak vég re haj tá sa: 2008. de-
 cem ber 31.

1.16. A gaz da sá gi sza bá lyo zó rend szer „zöl dí té se”, a kör -
nye zet vé del mi szem pon tok fo ko zot tabb meg je le ní té se. 

Fe le lõs: kör nye zet vé del mi és víz ügyi mi nisz ter
pénz ügy mi nisz ter

Ha tár idõ: fo lya ma tos, az éves költ ség ve té si tör vé nyek kel 
 és adó tör vé nyek kel össz hang ban

A kül ügy mi nisz ter fõ fe le lõs sé gé vel 

1.17. Az Eu ró pai Uni ós nem zet kö zi ví zum ké rel me zõ
köz pon tok ki ala kí tá sá ra vo nat ko zó kö zép tá vú terv vég re -
haj tá sa.

Fe le lõs: kül ügy mi nisz ter
Ha tár idõ: fo lya ma tos

1.18. A szak dip lo má ci ai rend szer fel adat ala pú fe lül -
vizs gá la ta az egy sé ges kül kép vi se le ti rend szer ben, kü lö -
nös te kin tet tel a kép vi se le tek szá má ra és te rü le ti el he lyez -
ke dé sé re.

Fe le lõs: kül ügy mi nisz ter
nem ze ti fej lesz té si és gaz da sá gi mi nisz ter
kül gaz da sá gért fe le lõs kor mány biz tos
érin tett mi nisz te rek

Ha tár idõ: fo lya ma tos 

A Mi nisz ter el nö ki Hi va talt ve ze tõ mi nisz ter fõ fe le lõs sé -
gé vel

1.19. A kor mány dön té sek elõ ké szí té sé re és vég re haj tá -
sá nak el len õr zé sé re egy sé ges mo ni tor ing rend szer lét re ho -
zá sa.
  

Fe le lõs: Mi nisz ter el nö ki Hi va talt ve ze tõ mi nisz ter
Ha tár idõ: 2008. de cem ber 31.

1.20. A köz pon to sí tott és egyéb köz be szer zé si fel ada tok 
fi nan szí ro zá sá nak az el ért meg ta ka rí tá sok hoz kötése. 
  

Fe le lõs: Mi nisz ter el nö ki Hi va talt ve ze tõ mi nisz ter
pénz ügy mi nisz ter
igaz ság ügyi és ren dé sze ti mi nisz ter

Ha tár idõ: 2008. de cem ber 31.

A nem ze ti fej lesz té si és gaz da sá gi mi nisz ter fõ felelõs -
ségével

1.21. Egy sé ges köz mû nyil ván tar tá sok ki ala kí tá sát elõ -
se gí tõ sza bá lyo zó rend szer kidolgozása.
 

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

Ha tár idõ: 2009. de cem ber 31.

1.22. A (ha zai) fej lesz té si for rá sok te kin te té ben egy sé -
ges in for má ci ós rend szer kon cep ci ó já nak kialakítása. 
  

Fe le lõs: nem ze ti fej lesz té si és gaz da sá gi mi nisz ter 
érin tett mi nisz te rek

Ha tár idõ: 2008. de cem ber 31.

1.23. Re gi o ná lis fe je zet lét re ho zá sa a költ ség ve tés ben,
fej lesz té si for rá sok ter ve zé sé ben a de cent ra li zá ció és a te -
rü le ti ség szempontjainak érvényesítése. 

Fe le lõs: nem ze ti fej lesz té si és gaz da sá gi mi nisz ter
pénz ügy mi nisz ter 
érin tett mi nisz te rek

Ha tár idõ: 2009. szep tem ber 15.

Az ok ta tá si és kul tu rá lis mi nisz ter fõ fe le lõs sé gé vel

1.24. Az ál la mi sze rep vál la lás sza bá lyo zá sa a mû em lék -
vé de lem ben, a ma gán for rá sok be vo ná sá nak le he tõ sé gei a
mû em lé kek hely re ál lí tá sá ban, meg óvá sá ban.
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Fe le lõs: ok ta tá si és kul tu rá lis mi nisz ter
pénz ügy mi nisz ter

Ha tár idõ: 2008. de cem ber 31.

1.25. A költ ség ha té kony mû köd te tés ér de ké ben a Köz -
gyûj te mé nyi El lá tó Szer ve zet ál tal ki szol gá lan dó in téz mé -
nyi kör bõvítése.
 

Fe le lõs: ok ta tá si és kul tu rá lis mi nisz ter
Ha tár idõ: 2009. már ci us 31.

1.26. A fel sõ ok ta tás ban az ál la mi lag fi nan szí ro zott nap -
pa li kép zé sek ön költ sé gé nek nor ma tív meg ha tá ro zá sa, va -
la mint az el in dí tott kép zé sek re vo nat ko zó ön költ ség szá -
mí tás kö te le zõ vé té te le.
  

Fe le lõs: ok ta tá si és kul tu rá lis mi nisz ter
Ha tár idõ: 2008. de cem ber 31.

Az ön kor mány za ti mi nisz ter fõ fe le lõs sé gé vel

1.27. A ka taszt ró fa vé del mi fe le lõs sé gi és mû kö dé si rend -
szer, va la mint fo lya ma tok fe lül vizs gá la ta, a profes szionális
ka taszt ró fa vé del mi szer ve zet sze re pé nek erõ sí té se.
  

Fe le lõs: ön kor mány za ti mi nisz ter 
Mi nisz ter el nö ki Hi va talt ve ze tõ mi nisz ter
kör nye zet vé del mi és víz ügyi mi nisz ter
köz le ke dé si, hír köz lé si és ener gia ügyi mi nisz ter
hon vé del mi mi nisz ter
egész ség ügyi mi nisz ter
igaz ság ügyi és ren dé sze ti mi nisz ter
föld mû ve lés ügyi és vi dék fej lesz té si mi nisz ter

Ha tár idõ: 2008. de cem ber 31.

1.28. A lak ha tás tá mo ga tá sá val össze füg gõ esz kö zök
össze han go lá sá ra vo nat ko zó kon cep ció kialakítása.
  

Fe le lõs: ön kor mány za ti mi nisz ter
szo ci á lis és mun ka ügyi mi nisz ter
pénz ügy mi nisz ter
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

Ha tár idõ: 2009. már ci us 31.

A pénz ügy mi nisz ter fõ fe le lõs sé gé vel

1.29. Ön kor mány za ti adó ha tó sá gok fel ada ta i nak fe lül -
vizs gá la ta, a he lyi adók be sze dé sé ben az APEH sze re pé -
nek erõsítése. 

Fe le lõs: pénz ügy mi nisz ter
ön kor mány za ti mi nisz ter

Ha tár idõ: fo lya ma tos

1.30. A szo ci á lis jö ve del mek nek, pénz be li el lá tá sok nak
a pénz ügyi in téz mény rend sze ren ke resz tül tör té nõ fo lyó sí -
tá sá nak vizsgálata.

Fe le lõs: pénz ügy mi nisz ter
szo ci á lis és mun ka ügyi mi nisz ter
Mi nisz ter el nö ki Hi va talt ve ze tõ mi nisz ter

egész ség ügyi mi nisz ter
igaz ság ügyi és ren dé sze ti mi nisz ter

Ha tár idõ: 2009. jú ni us 30. 

1.31. Dön tés-elõ ké szí tõ ha tás ta nul mány el ké szí té se a
ki fi ze tõ he lyek egy sé ge sí té se ér de ké ben az egész ség biz to -
sí tá si, mun ka ügyi és szo ci á lis pénz be li el lá tá so kat fo lyó sí -
tó helyi szervek (MEP, MÁK, ÁFSz) esetében.

Fe le lõs: pénz ügy mi nisz ter
szo ci á lis és mun ka ügyi mi nisz ter
Mi nisz ter el nö ki Hi va talt ve ze tõ mi nisz ter
egész ség ügyi mi nisz ter
igaz ság ügyi és ren dé sze ti mi nisz ter

Ha tár idõ: 2009. jú ni us 30.  

1.32. A köz pén zek ha té kony fel hasz ná lá sa ér de ké ben a
ci vil szer ve ze tek tá mo ga tá si rend sze re i nek össze han go lá -
sa, a meg ítélt tá mo ga tá sok és fel hasz ná lá suk transz pa ren -
seb bé té te le.

Fe le lõs: pénz ügy mi nisz ter
szo ci á lis és mun ka ügyi mi nisz ter
érin tett mi nisz te rek

Ha tár idõ: 2009. már ci us 31.

A szo ci á lis és mun ka ügyi mi nisz ter fõ fe le lõs sé gé vel

1.33. A szo ci á lis te rü le ten a je len le gi szak te rü le ti fej -
lesz té si prog ra mok ha té kony sá gá nak és le bo nyo lí tá sá nak
felülvizsgálata.
  

Fe le lõs: szo ci á lis és mun ka ügyi mi nisz ter
Ha tár idõ: 2008. de cem ber 31.

1.34. A szak kép zés sel össze füg gõ ága za ti nyil ván tar tá -
sok egy sé ge sí té se.

Fe le lõs: szo ci á lis és mun ka ügyi mi nisz ter
ok ta tá si és kul tu rá lis mi nisz ter
érin tett mi nisz te rek

Ha tár idõ: 2009. jú ni us 30.

2. A Kor mány fel hív ja az érin tett mi nisz te re ket arra,
hogy ké szít se nek elõ ter jesz tést vagy in téz ked je nek sa ját
ha tás kör ben az aláb bi fel ada tok meg va ló sí tá sa érdekében:

A hon vé del mi mi nisz ter fõ fe le lõs sé gé vel

2.1. A fe les le ges sé vált HM in gó sá gok meg sem mi sí té -
sé nek fel gyor sí tá sa az õr zés-vé de lem költ sé ge i nek csök -
ken té se ér de ké ben.

Fe le lõs: hon vé del mi mi nisz ter 
Ha tár idõ: 2009. de cem ber 31.

Az igaz ság ügyi és ren dé sze ti mi nisz ter fõ fe le lõs sé gé vel

2.2. A Bûn ügyi Szak ér tõ és Ku ta tó In té zet és az Igaz -
ság ügyi Szak ér tõ és Ku ta tó In té zet fel ada ta i ban fel lel he tõ
pár hu za mos sá gok meg szün te té se.
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Fe le lõs: igaz ság ügyi és ren dé sze ti mi nisz ter

Ha tár idõ: 2008. de cem ber 31.

2.3. A hi te les for dí tá si te vé keny ség vég zé sé re jo go sul -
tak kö ré nek bõvítése.
 

Fe le lõs: igaz ság ügyi és ren dé sze ti mi nisz ter

Ha tár idõ: 2009. jú ni us 30.

A köz le ke dé si, hír köz lé si és ener gia ügyi mi nisz ter fõ fe -
le lõs sé gé vel 

2.4. A köz utak mi nõ sé ge, ál la po ta szín vo na lá nak eme -
lé se ér de ké ben a ter ve zé si  irány el vek és köz utak biz ton sá -
gi pa ra mé te re it sza bá lyo zó mû sza ki elõ írá sok elsõ üte mé -
nek el ké szí té se.
  

Fe le lõs: köz le ke dé si, hír köz lé si és ener gia ügyi mi nisz ter 

Ha tár idõ: 2008. de cem ber 31.

2.5. Köz úti köz le ke dé si pá lya al kal mas sá gi vizs gák
(PÁV) rend sze ré nek a va lós költ sé ge ket el is me rõ át ala kí -
tá sa.
 

Fe le lõs: köz le ke dé si, hír köz lé si és ener gia ügyi mi nisz ter
pénz ügy mi nisz ter

Ha tár idõ: 2008. de cem ber 31.

A kül ügy mi nisz ter fõ fe le lõs sé gé vel

2.6. A kül kép vi se le tek biz ton sá gi õr zé sé nek kor sze rû sí -
té se, az elekt ro ni kus tech no ló gi ák alkalmazása. 

Fe le lõs: kül ügy mi nisz ter

Ha tár idõ: a cél ra ren del ke zés re ál ló költ ség ve té si 
 for rá sok kal össz hang ban fo lya ma tos

2.7. A Ma gyar Köz tár sa ság nem zet kö zi szer ve ze tek ben
való tag sá gá nak fe lül vizs gá la ta, eh hez kap cso ló dó adat bá -
zis lét re ho zá sa, il let ve a tag díj fi ze tés egy sé ges rend sze ré -
nek meg te rem té se.

Fe le lõs: kül ügy mi nisz ter
érin tett mi nisz te rek

Ha tár idõ: szer ve ze ti tag sá gok fe lül vizs gá la ta: 2008. 
 de cem ber 31.

Az ok ta tá si és kul tu rá lis mi nisz ter fõ fe le lõs sé gé vel

2.8. A fel sõ ok ta tás akk re di tá ci ós kö ve tel mé nye i nek szi -
go rí tá sa, a nem zet kö zi szten der dek be épí té se az akk re di tá -
ció folyamatába. 
  

Fe le lõs: ok ta tá si és kul tu rá lis mi nisz ter

Ha tár idõ: 2008. de cem ber 31.
 

2.9. Az érett sé gi vizs ga ke re té ben vá laszt ha tó tan tár -
gyak szû kí té se. 
 

Fe le lõs: ok ta tá si és kul tu rá lis mi nisz ter

Ha tár idõ: 2008. de cem ber 31.

A pénz ügy mi nisz ter fõ fe le lõs sé gé vel
 

2.10. Az „egy ab la kos be je lent ke zés” ki ter jesz té se a
köz szfé ra törzs köny vi nyil ván tar tás ban érin tett szer ve ze -
te i re vo nat ko zó an.
 

Fe le lõs: pénz ügy mi nisz ter
Ha tár idõ: a jog sza bá lyi hát tér meg te rem té sé re: 2008. 

 de cem ber 31. 
a be ve ze tés re: 2009. jú ni us 30.

2.11. Köz pon to sí tott Il let mény szám fej té si Rend szer
(KIR) és a Kor mány za ti Sze mély ügyi Szol gál ta tó és Köz -
igaz ga tá si Kép zé si Köz pont (KSzK) hu mán erõ for rás-gaz -
dál ko dást tá mo ga tó in for ma ti kai rend sze re közötti
interoperabilitás megteremtése. 

Fe le lõs: pénz ügy mi nisz ter
Mi nisz ter el nö ki Hi va talt ve ze tõ mi nisz ter

Ha tár idõ: fo lya ma to san, a fo lyó fej lesz té sek ben 
 ér vé nye sít ve

A szo ci á lis és mun ka ügyi mi nisz ter fõ fe le lõs sé gé vel 

2.12. Ti pi kus köz szol gál ta tá si fog lal ko zá sok ban dol go -
zók to vább kép zé si rend sze ré nek egy sé ge seb bé tétele.
  

Fe le lõs: szo ci á lis és mun ka ügyi mi nisz ter
érin tett mi nisz te rek

Ha tár idõ: 2009. már ci us 31.

3. A Kor mány fel hív ja a mi nisz te re ket, hogy az 1. ha tá -
ro za ti pont sze rin ti vizs gá lat ál lá sá ról és a 2. ha tá ro za ti
pont sze rin ti in téz ke dés vagy elõ ter jesz tés ál la po tá ról ne -
gyed éven te tá jé koz tas sák az igaz ság ügyi és ren dé sze ti mi -
nisz tert és a pénz ügy mi nisz tert.

A Kor mány fel hív ja to váb bá az igaz ság ügyi és ren dé -
sze ti mi nisz tert és a pénz ügy mi nisz tert, hogy fél éven te ké -
szít sen tá jé koz ta tót a Kor mány szá má ra a köz fel adat-fe lül -
vizs gá lat elõ re ha la dá sá ról és költségvetési hatásairól.

Fe le lõs: igaz ság ügyi és ren dé sze ti mi nisz ter 
pénz ügy mi nisz ter 
érin tett mi nisz te rek (a fõ fe le lõs sé gük be 
 tar to zó fel ada tok vo nat ko zá sá ban)

Ha tár idõ: fo lya ma to san

4. Ki kell dol goz ni a tel je sít mény-in for má ci ók ra is épí -
tõ, prog ram szem lé le tû költ ség ve té si rend szer be ve ze té sé -
nek kon cep ci ó ját. A kon cep ci ó nak ki kell ter jed nie töb bek
kö zött: a tény le ges és össze ha son lít ha tó rá for dí tá so kat és
be vé te le ket szak fel ada ton ként ki mu ta tó szám vi te li rend -
szer; a fel adat ala pú fi nan szí ro zá si rend szer; a mér he tõ és
au di tál ha tó tel je sít mény mu ta tók kal jel lem zett ál la mi
prog ra mok; a szak ér tõi sze mé lyi fe le lõs sé gen ala pu ló
prog ram vég re haj tás; a költ ség ve té si do ku men tu mok prog -
ram szem lé le tû par la men ti pre zen tá ci ó ja; és a mind eh hez
szük sé ges in for má ció tech no ló gia kér dé se i re. 
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Fe le lõs: pénz ügy mi nisz ter 
egész ség ügyi mi nisz ter 
nem ze ti fej lesz té si és gaz da sá gi mi nisz ter 
föld mû ve lés ügyi és vi dék fej lesz té si mi nisz ter 
igaz ság ügyi és ren dé sze ti mi nisz ter 
ok ta tá si és kul tu rá lis mi nisz ter 
szo ci á lis és mun ka ügyi mi nisz ter

Ha tár idõ: 2008. de cem ber 31.

5. 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 köz fel ada tok fe lül vizs gá la tá -
val kap cso la tos to váb bi fel ada tok ról szó ló 2233/2007.
(XII. 12.) Korm. ha tá ro zat.

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.
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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.
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