
A Kor mány ha tá ro za tai

A Kormány

2178/2008. (XII. 20.) Korm.

határozata

egyes természetbeni ellátások kiadási
elõirányzatainak 2008. évi átcsoportosításáról

A Kor mány a Ma gyar Köz tár sa ság 2008. évi költ ség ve -
té sé rõl  szóló 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 fe je zet

a) 2. cím, 3. al cím, 4. jog cím-cso port, 1. Gyógy szer tá -
mo ga tás 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 ren del vé -
nyû 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

Bu da pest,

2008. de cem ber 20.,

szombat

60. szám

Ára: 525,– Ft
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Mel lék let a 2178/2008. (XII. 20.) 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.
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LXXII. Egész ség biz to sí tá si Alap

2 Egész ség biz to sí tá si el lá tá sok ki adá sai

3 Ter mé szet be ni el lá tá sok

1 Gyó gyí tó-meg elõ zõ el lá tás

222156 3 Fo gá sza ti el lá tás 601,5

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

202370 8 Mû ve se ke ze lés 473,9

252512 15 Men tés 250,0

263890 17 La bo ra tó ri u mi el lá tás 10,2

263901 18 Össze vont szak el lá tás 12 285,9

4 Gyógy szer tá mo ga tás

212548 1 Gyógy szer tá mo ga tás ki adá sai –15 189,8

272223 4 Gyógy szer tá mo ga tás ki adá sai tar ta lék –300,0

275178 5 Mél tá nyos sá gi gyógy szer tá mo ga tás ki adá sa 300,0

5 Gyó gyá sza ti se géd esz köz tá mo ga tás

252534 1 Köt szer tá mo ga tás 200,0

252556 3 Egyéb gyó gyá sza ti se géd esz köz tá mo ga tás 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 fel hasz ná lá 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 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

2179/2008. (XII. 20.) Korm.

határozata

a termékek forgalmazása tekintetében az akkreditálás 
és piacfelügyelet elõ írásainak megállapításáról 

és a 339/93/EGK rendelet hatályon kívül helyezésérõl
 szóló, 2008. július 9-i 765/2008/EK európai
parlamenti és tanácsi rendelet elõ írásainak
végrehajtásával kapcsolatos feladatokról

1. A Kor mány fel hív ja az érin tet te ket, hogy vé gez zék
el a jog sza bá lyok fe lül vizs gá la tát az aláb bi szem pon tok
mentén:

a) A ter mé kek for gal ma zá sa te kin te té ben az akk re di tá -
lás és pi ac fel ügye let elõ írásainak meg ál la pí tá sá ról és a
339/93/EGK ren de let ha tá lyon kí vül he lye zé sé rõl  szóló,
2008. jú li us 9-i 765/2008/EK eu ró pai par la men ti és ta ná -
csi ren de let (a továb biak ban: Ren de let) II. fe je ze te ál tal le -
fe dett te rü le ten meg lé võ jog sza bá lyok fe lül vizs gá la tát az
aláb bi szem pon tok sze rint kell el vé gez ni:

aa) fel kell tár ni, hogy a Nem ze ti Akk re di tá ló Tes tü let
szer ve ze té rõl, fel adat- és ha tás kö ré rõl, va la mint el já rá sá -
ról  szóló 2005. évi LXXVIII. tör vény mennyi ben fe lel
meg a Ren de let akk re di tá lás ra vo nat ko zó sza bá lya i nak,
kü lö nös te kin tet tel a tag ál la mok ra vo nat ko zó kötelezett -
ségek tel je sí té se te kin te té ben;

ab) meg kell ha tá roz ni a Ren de let ren del ke zé se i vel
pár hu za mos elõ írásokat tar tal ma zó ren del ke zé se ket;

ac) azo no sí ta ni kell, hogy mely te vé keny sé gek, ter mé -
kek ese té ben kö te le zõ az akk re di tá lás, meg kell ha tá roz ni
azo kat az ese te ket és kö rül mé nye ket, me lyek ese té ben más 
tag ál lam nem ze ti akk re di tá ló szer ve ze té nek felkérése
indokolttá válhat.

b) A Ren de let III. és IV. fe je ze te ál tal le fe dett te rü le ten
meg lé võ jog sza bá lyok fe lül vizs gá la tát az aláb bi szem pon -
tok sze rint kell elvégezni:

ba) meg kell ha tá roz ni a nem kö zös sé gi jogi ak tu son
ala pu ló, a Ren de let ren del ke zé se i vel pár hu za mos vagy el -
len té tes elõ írásokat tar tal ma zó rendelkezéseket;

bb) azo no sí ta ni kell azo kat a már meg lé võ sza bá lyo kat, 
ame lyek a Ren de let sza bá lya i nak a meg fe le lõ vég re haj tá -
sát biz to sít hat ják; ha a meg lé võ sza bá lyo zás nem elég sé -
ges a Ren de let ben ír tak vég re haj tá sá hoz, azo no sí ta ni kell a 
szük sé ges jog al ko tá si fel ada tot, be le ért ve an nak tar tal mát
és for má ját;

bc) azo no sí ta ni kell azo kat a kö zös sé gi jogi ak tu so kat,
il let ve az azo kat át ül te tõ ha zai ren del ke zé se ket is, ame lyek 
a Ren de let be li sza bá lyok hoz ké pest, a Ren de let ál tal érin -
tett ter mé kek vo nat ko zá sá ban spe ci á lis sza bá lyo kat ál la pí -
ta nak meg; ezen a te rü le ten – a Ren de let elõ írása sze rint –
a spe ci á lis sza bály ér vé nye sül, te hát – amennyi ben a kö -
zös sé gi jog meg fele lõen át ül te tés re ke rült – nincs szük ség
to váb bi jog al ko tá si te vé keny ség re;

bd) át kell te kin te ni az egyes pi ac fel ügye le ti ha tó sá gok
jog kö rét, meg kell vizs gál ni, min den eset ben meg tör tént-e
a pi ac fel ügye le ti ha tó sá gok tel jes körû ki je lö lé se, il let ve
er rõl a Bi zott ság meg fe le lõ tá jé koz ta tást ka pott-e;

be) meg kell vizs gál ni, hogy az egyes jog sza bá lyok ban
biz to sí tott-e a pi ac fel ügye le ti ha tó sá gok és ha tás kö rök
meg je lö lé se, il let ve szük ség ese tén meg kell ha tá roz ni az
eh hez kap cso ló dó jog al ko tá si fel ada to kat.

Fe le lõs: a fel adat kö ré be tar to zó jog sza bá lyok tekinte -
tében:
 egész ség ügyi 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
 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
 nem ze ti fej lesz té si és gaz da sá gi mi nisz ter
 ön kor mány za ti mi nisz ter
 pénz ügy mi nisz ter
 szo ci á lis és mun ka ügyi mi nisz ter
 in fo kom mu ni ká ci ó ért fe le lõs kor mány biz tos
a felülvizsgálat koordinálásáért:
 nemzeti fejlesztési és gazdasági miniszter

Ha tár idõ: 2009. ja nu ár 31.

2. A Kor mány fel hív ja az érin tett mi nisz te re ket, hogy
az 1. pont sze rin ti fe lül vizs gá lat alap ján ké szít se nek elõ -
ter jesz tést a Kor mány ré szé re a Nem ze ti Akk re di tá ló Tes -
tü let szer ve ze té rõl, fel adat- és ha tás kö ré rõl, va la mint el já -
rá sá ról  szóló 2005. évi LXXVIII. tör vény mó do sí tá sá ról.

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

Ha tár idõ: 2009. jú ni us 30.

3. A Kor mány fel hív ja az érin tett mi nisz te re ket, hogy
az 1. pont sze rin ti fe lül vizs gá lat alap ján nyújt sa nak be elõ -
ter jesz tést a Kor mány ré szé re a Ren de let vég re haj tá sát
biz to sí tó egy sé ges pi ac fel ügye le ti sza bá lyo zás meg te rem -
té sét szol gá ló to váb bi jog sza bály-al ko tá si fel ada tok kon -
cep ci ó já ról és üte me zé sé rõl.

Fe le lõs: nem ze ti fej lesz té si és gaz da sá gi mi nisz ter
szo ci á lis és mun ka ügyi mi nisz ter
igaz ság ügyi és ren dé sze ti miniszter

Ha tár idõ: 2009. feb ru ár 28.

4. A Kor mány fel hív ja az érin tett mi nisz te re ket, hogy
az 1. pont sze rin ti fe lül vizs gá lat ered mé nye i nek alap ján a
2. pont tal nem érin tett te rü le te ken vé gez zék el a Ren de let
vég re haj tá sát biz to sí tó egy sé ges pi ac fel ügye le ti sza bá lyo -
zás meg te rem té sé hez szük sé ges tár ca szin tû jog al ko tá si
fel ada to kat.
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Fe le lõs: a fel adat kö ré be tar to zó jog sza bá lyok te kin te té ben:
 egész ség ügyi 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
 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
 nem ze ti fej lesz té si és gaz da sá gi mi nisz ter
 ön kor mány za ti mi nisz ter
 pénz ügy mi nisz ter
 szo ci á lis és mun ka ügyi mi nisz ter

Ha tár idõ: 2009. ok tó ber 31.

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

A Kormány

2180/2008. (XII. 20.) Korm.

határozata

a Miniszterelnöki Hivatalban, a minisztériumokban,
az igazgatási és az igazgatás jellegû tevékenységet

ellátó központi költségvetési szerveknél
foglalkoztatottak létszámáról szóló 

2057/2008. (V. 14.) Korm. határozat módosításáról

1. A Mi nisz ter el nö ki Hi va tal ban, a mi nisz té ri u mok ban,
az igaz ga tá si és az igaz ga tás jel le gû te vé keny sé get el lá tó
köz pon ti költ ség ve té si szer vek nél fog lal koz ta tot tak lét -
szá má ról szó ló 2057/2008. (V. 14.) Korm. ha tá ro zat
1. szá mú mel lék let 6. so rá ban a „402” szö veg rész he lyé be
a „399” szö veg, 14. so rá ban az „5787” szö veg rész he lyé be 
az „5784” szö veg, a 2. szá mú mel lék let 1. so rá ban a
„2713” szö veg rész he lyé be a „2716” szö veg, 1.3. so rá ban
a „162” szö veg rész he lyé be a „165” szö veg, 6. so rá ban a
„3084” szö veg rész he lyé be a „3089” szö veg, 6.4. so rá ban
a „99” szö veg rész he lyé be a „104” szö veg, 12. so rá ban az
„5929” szö veg rész he lyé be az „5930” szö veg, 12.5. so rá -
ban a „19” szö veg rész he lyé be a „20” szö veg, 15. so rá ban
a „61660” szö veg rész he lyé be a „61669” szö veg lép.

2. Ez a ha tá ro zat 2009. ja nu ár 1-jén lép ha tály ba, és az
azt kö ve tõ na pon ha tá lyát vesz ti.

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

A mi nisz ter el nök ha tá ro za tai

A miniszterelnök

59/2008. (XII. 20.) ME

határozata

Megállapodás a Magyar Köztársaság Kormánya 
és Japán Kormánya közötti Japán Kulturális

Önkéntes Program 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.  §-ának (2) be kez dé se sze rin ti
ha tás kö röm ben el jár va, az ok ta tá si és kul tu rá lis mi nisz ter
és a kül ügy mi nisz ter elõ ter jesz tése alap ján

1. fel ha tal ma zom a kül ügy mi nisz tert vagy az ál ta la ki -
je lölt sze mélyt a Ma gyar Köz tár sa ság Kor má nya és Ja pán
Kor má nya kö zöt ti Ja pán Kul tu rá lis Ön kén tes Prog ram ról
 szóló meg ál la po dás (a továb biak ban: Meg ál la po dás) szö -
ve gé nek – a jó vá ha gyás 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 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;

3. fel hí vom az ok ta tá si és kul tu rá lis mi nisz tert, hogy a
Meg ál la po dás ki hir de té sé rõl  szóló kor mány ren de let ter ve -
ze tét a Meg ál la po dás 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

506 HATÁROZATOK TÁRA 2008/60. szám

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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08.3823 – 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.


