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A Kor mány ha tá ro za tai

A Kormány

2185/2008. (XII. 29.) Korm.

határozata

a Magyar Köztársaság Kormánya és Izrael Állam
Kormánya közötti a magánszektorban megvalósuló

ipari kutatás-fejlesztésben történõ kétoldalú
együttmûködésrõl szóló Megállapodás szövegének
végleges megállapítására adott felhatalmazásról

A Kor mány 

1. egyet ért a Ma gyar Köz tár sa ság Kor má nya és Iz ra el
Ál lam Kor má nya kö zöt ti a ma gán szek tor ban meg va ló su ló
ipar i ku ta tás-fej lesz tés ben tör té nõ két ol da lú együtt mû kö -
dés rõl szó ló Meg ál la po dás (a to váb bi ak ban: Meg ál la po -
dás) be mu ta tott szö ve gé vel;

2. fel ha tal maz za 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 a Meg -
állapodás be mu ta tott 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;

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

4. jó vá hagy ja a Meg ál la po dás ki hir de té sé rõl szó ló kor -
mány ren de let ter ve ze tét, és el ren de li a Meg ál la po dás
 szövegének vég le ges meg ál la pí tá sát kö ve tõ en an nak a
Ma gyar Köz löny ben tör té nõ ki hir de té sét.

A mi nisz ter el nök he lyett:

Kis s Pé ter s. k.,
a Mi nisz ter el nö ki Hi va talt ve ze tõ mi nisz ter

A Kormány

2186/2008. (XII. 29.) Korm.

határozata

az afganisztáni Nemzetközi Biztonsági Közremûködõ
Erõk (ISAF) mûveleteiben történõ további

magyar katonai szerepvállalásról

A Kor mány a Ma gyar Köz tár sa ság szö vet ség esi kö te le -
zett sé ge i nek tel je sí té se és a NATO ka to nai ké pes sé gé nek
fo ko zá sa, va la mint az af ga nisz tá ni Nem zet kö zi Biz ton sá gi 
Köz re mû kö dõ Erõk (ISAF) mû ve le tei vég re haj tá sá nak

 érdekében, az Észak-at lan ti Ta nács nak az ISAF misszió
át vé te lé re vo nat ko zó 2003. au gusz tus 11-ei dön té se alap -
ján, az Al kot mány 40/C. § (1) be kez dé sé ben fog lalt jog kö -
ré nél fog va

1. hoz zá já rul ah hoz, hogy az ISAF ke re té ben mû kö dõ
kü lön le ges mû ve le ti erõk kö te lé ké ben a Ma gyar Hon véd -
ség ál lo má nyá ból egy 16 fõs (vál tá si idõ szak ban 32 fõs)
Kü lön le ges Mû ve le ti Cso port – az ISAF mû ve le ti te rü le -
tén és az ISAF fel adat rend sze ré be tar to zó fel ada tok el lá tá -
sa ér de ké ben – ki te le pí tés re ke rül jön Af ga nisz tán te rü le té -
re a 2009. feb ru ár 1. és 2010. ja nu ár 31. kö zöt ti idõ szak ra,
amely be a ki te le pü lés és a vissza te le pí tés idõ sza ka nem
szá mít bele;

2. hoz zá já rul ah hoz, hogy a Ma gyar Hon véd ség ál lo -
má nyá ból 28 fõ az ISAF ke re te in be lül mû kö dõ Mû ve le ti
Ta nács adó és Össze kö tõ Cso port (OMLT) fel adat kö ré be
tar to zó te vé keny ség ben je len ha tá ro zat ha tály ba lé pé sé tõl
2009. au gusz tus 31-ig – amely be a ki te le pü lés és a vissza -
te le pí tés idõ sza ka nem szá mít bele – részt ve gyen.

3. Ez a ha tá ro zat a köz zé té te le nap ján lép ha tály ba.

A mi nisz ter el nök he lyett:

Kis s Pé ter s. k.,
a Mi nisz ter el nö ki Hi va talt ve ze tõ mi nisz ter

A Kor mány

2187/2008. (XII. 29.) Korm.

ha tá ro za ta

az egyrészrõl az Európai Közösség és tagállamai,
másrészrõl Közép-Afrika, Ghána és Elefántcsontpart

közötti átmeneti gazgadási partnerségi
megállapodások szövegének végleges megállapítására

adott felhatalmazásról

A Kor mány

1. egyet ért az egy rész rõl az Eu ró pai Kö zös ség és tag ál -
la mai, más rész rõl Kö zép-Af ri ka, Ghá na és Ele fánt csont -
part kö zöt ti át me ne ti gaz da sá gi part ner sé gi meg ál la po dá -
sok (a to váb bi ak ban: Meg ál la po dá sok) be mu ta tott szö ve -
gé vel;

2. fel ha tal maz za a kül ügy mi nisz tert vagy az ál ta la ki je -
lölt sze mélyt a Meg ál la po dá sok 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 ál la -
pí tá sá ra;
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3. fel hív ja a kül ügy mi nisz tert, hogy a Meg ál la po dá sok
szö ve gé nek vég le ges meg ál la pí tá sá hoz szük sé ges meg ha -
tal ma zá si ok ira tot ad ja ki;

4. el fo gad ja a Meg ál la po dá sok ki hir de té sé rõl szó ló tör -
vény ter ve ze te ket, és el ren de li a Meg ál la po dá sok vég le ges
szö ve gé nek meg ál la pí tá sát kö ve tõ en azok nak az Or szág -
gyû lés hez tör té nõ be nyúj tá sát. A tör vény ja vas la tok elõ -
adó já nak a Kor mány a kül ügy mi nisz tert je lö li ki.

A mi nisz ter el nök he lyett:

Kis s Pé ter s. k.,
a Mi nisz ter el nö ki Hi va talt ve ze tõ mi nisz ter

A Kormány

2188/2008. (XII. 29.) Korm.

határozata

a 2009. évi, határátlépéssel járó csapatmozgások
engedélyezésérõl

1. A Kor mány a ha tár át lé pés sel já ró csa pat moz gá sok
en ge dé lye zé sé nek kor mány za ti fel ada ta i ról szó ló
190/2000. (XI. 14.) Kor m. ren de let 2. § (1) be kez dé se
alap ján en ge dé lye zi a mel lék let ben fog lalt 2009. évi gya -
kor la tok hoz, ki kép zé sek hez és egyéb ka to nai tevékeny -
ségekhez (a to váb bi ak ban együtt: gya kor la tok) kap cso ló -
dó csa pat moz gá so kat.

2. Az en ge dély a Ma gyar Hon véd ség mel lék let sze rin ti
gya kor la to kon va ló rész vé te lé nek, a gya kor la to kon részt
ve võ kül föl di fegy ve res erõk or szág ha tá ron va ló át lé pé sé -
nek és az or szág te rü le tén tör té nõ át vo nu lá sá nak, il let ve
 átrepülésének en ge dé lye zé sét is je len ti, amennyi ben az
 engedélyezés fel té te lei egyéb ként fenn áll nak.

3. A mel lék let ben meg je lölt, a Ma gyar Hon véd ség
 állományába és kül föl di fegy ve res erõk höz tar to zó kon tin -
gen sek kül dé se, fo ga dá sa, il let ve át vo nu lá sa – az adott
gya kor la ton va ló rész vé tel hez szük sé ges és in do kolt
mennyi sé gû – sa ját rend sze re sí tett gép- és harc jár mû ve ik -
kel, hír adó és kom mu ni ká ci ós esz kö ze ik kel, fegy ver ze -
tük kel, lõ szer és rob ba nó anyag el lát má nyuk kal, fel sze re -
lé sük kel és a szál lí tá suk hoz szük sé ges jár mû vek kel tör -
ténhet.

4. Ha az egyes gya kor la tok jel le ge azt in do kol ja, az
 engedély a mel lék let ben meg ha tá ro zott idõ tar ta mo kon
 belül, a részt ve võk – a vo nat ko zó össz lét szám ke re te it meg 
nem ha la dó – vál tá sa ér de ké ben tör té nõ, több szö ri ha tár át -
lé pé sé re is vo nat ko zik.

5. Ez a ha tá ro zat 2009. ja nu ár 1-jén lép ha tály ba, ez zel
egy ide jû leg a 2008. évi, ha tár át lé pés sel já ró csa pat moz gá -
sok en ge dé lye zé sé rõl szó ló 2251/2007. (XII. 23.) Kor m.
ha tá ro zat ha tá lyát vesz ti.

A mi nisz ter el nök he lyett:

Kis s Pé ter s. k.,
a Mi nisz ter el nö ki Hi va talt ve ze tõ mi nisz ter
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Mel lék let a 2188/2008. (XII. 29.) Korm. ha tá ro zat hoz

A 2009. évi ter ve zett ha tár át lé pés sel járó csa pat moz gá sok jegyzéke

1. Ma gyar rész vé tel lel ter ve zett, kül föl di fegy ve res erõk eset le ges át vo nu lá sá val járó NATO gya kor la tok és kikép -
zési ren dez vé nyek

A gya kor lat meg ne ve zé se Fe le lõs
A gya kor lat

ter ve zett he lye
A gya kor lat

ter ve zett idõ pont ja

En ge dé lye zett
lét szám (fõ)
leg fel jebb

1. A100/09 MNE 2009 fo ga dó nem ze ti tá mo -
ga tó erõk fel ké szí té se

HM HKF NATO eu ró pai
tag ál lam

I–IV. n. é. 20

2. A101/09 NATO CMX 2009 vál ság ke ze lé si 
gya kor lat

HM TKF NATO tag ál la -
mok fõ vá ro sai

I–II. n. é. 50

3. A102/09 NATO ABLE STAFF 2009 nuk -
le á ris bal eset el há rí tá si gya kor lat

HM HKF NATO tag ál la -
mok fõ vá ro sai

I–IV. n. é. 20

4. A105/09 EU CME 2009 vál ság ke ze lé si
gya kor lat

HM TKF NATO/EU
 országok fõ vá -

ro sai

I–IV. n. é. 20

5. A106/09 EU MILEX 2009 törzs ve ze té si
gya kor lat

HM HKF Bel gi um/Olasz -
or szág/Görög -

ország

II–III. n. é. 10



A gya kor lat meg ne ve zé se Fe le lõs
A gya kor lat

ter ve zett he lye
A gya kor lat

ter ve zett idõ pont ja

En ge dé lye zett
lét szám (fõ)
leg fel jebb

6. A107/09 STEADFAST JOINER 2009
NRF ér té ke lõ gya kor lat

HM HKF NATO eu ró pai
tag ál lam

III–IV. n. é. 50

7. A108/09 STEADFAST JUNCTURE 2009
NRF ér té ke lõ gya kor lat

HM HKF NATO eu ró pai
tag ál lam

II–III. n. é. 50

8. A109/09 STEADFAST ILLUSION 2009
in te ro pe ra bi li tá si gya kor lat

MK KBH Bul gá ria II–III. n. é. 50

9. A111/09 STEADFAST JOIST 2009 NRF
ér té ke lõ gya kor lat

HM HKF NATO eu ró pai
tag ál lam

I–IV. n. é. 15

10. A119/09 UNIFIED BLADE 2009 több -
nem ze ti gya kor lat

MK KBH NATO tag ál lam I–III. n. é. 20

11. A127/09 NRF-13 2009 vál tás fel ké szí tõ
(gya kor la ti) ren dez vé nyei

HM HKF Ma gyar or szág I–IV. n. é. 100

12. A128/09 NRF-14 2009 vál tás fel ké szí tõ
(gya kor la ti) ren dez vé nyei

HM HKF Ma gyar or szág I–IV. n. é. 100

13. A129/09 STEADFAST INDICATOR 2009 
HUMINT

HM HKF Ma gyar or szág I–IV. n. é. 50

14. A308/09 CREVAL 2009 NATO el len õr zé -
sek

HM HKF Ma gyar or szág I–IV. n. é. 50

15. A309/09 NATO ki kép zé si sze mi ná ri um
2009 (NTG)

HM HKF NATO eu ró pai
tag ál lam

I– IV. n. é. 20

16. A313/09 NATO/EU kü lön le ges erõk szak -
sze mi ná ri u mai 2009

HM HKF NATO eu ró pai
tag ál lam

I– IV. n. é. 50

17. B113/09 STEADFAST MOVE  2009
NATO lo gisz ti kai gya kor lat

MH ÖHP NATO eu ró pai
tag ál lam

I–IV. n. é. 20

18. B117/09 BRILLIANT SPECTACLE  2009 
NRF fel ké szí tés és ki kép zés

MH ÖHP NATO eu ró pai
tag ál lam

I–IV. n. é. 50

19. B119/09 NRF  fel ké szí té si ren dez vé nyek
2009

MH ÖHP Ma gyar or szág I–IV. n. é. 150

20. B122/09 JACKAL STONE 2009 kü lön le -
ges erõk gya kor la ta

MH ÖHP NATO eu ró pai
tag ál lam

I–IV. n. é. 300

21. B143/09 NOBLE COMET 2009 NRF
ABV gya kor lat

MH ÖHP NATO tag ál lam I–IV. n. é. 20

22. B144/09 LOYAL COMET 2009 NRF
NBC és JAT gya kor lat

MH ÖHP Né met or szág I–II. n. é. 50

23. B145/09 LOYAL LEDGER 2009 NRF 13
fel ké szí tõ gya kor lat

MH ÖHP Né met or szág,
NATO tag ál lam

I–IV. n. é. 350

24. B147/09 LOYAL LIGHT 2009 NRF 14
fel aján lott erõk gya kor la ta

MH ÖHP Dá nia, NATO
tag ál lam

I–IV. n. é. 350

25. B148/09 BRILLIANT COMET 2009 NRF
NBC és JAT gya kor lat

MH ÖHP Né met or szág I–II. n. é. 350

26. B151/09 ATP-45 (D) tan fo lyam és mi nõ sí -
tõ gya kor la ta 2009

MH ÖHP Ma gyar or szág,
NATO tag ál lam

I–IV. n. é. 50

27. B157/09 NATO CGS 2009 CIMIC gya kor -
lat

MH ÖHP Olasz or szág I–IV. n. é. 20

28. B204/09 NATO CKELMK 2009 fel ké szí tõ 
ren dez vé nyek 

MH ÖHP NATO tag ál lam I–IV. n. é. 50

29. B223/09 SOF BATTLE TRAINING 2009
kü lön le ges erõk fel ké szí té se

MH ÖHP Olasz or szág I–IV. n. é. 100

30. B225/09 NRF-JAT 2009 fel ké szí té sek MH ÖHP Olasz or szág I–IV. n. é. 10

31. B230/09 NATO OMLT fel ké szí té sek 2009 MH ÖHP NATO eu ró pai
tag ál lam

I–IV. n. é. 150

32. B231/09 NATO CIED fel ké szí té sek 2009 MH ÖHP NATO eu ró pai
tag ál lam

I–IV. n. é. 100

33. B314/09 NRF-13 nem zet kö zi fel ké szí tés és 
ér té ke lõ gya kor lat 2009

MH ÖHP NATO eu ró pai
tag ál lam

I–IV. n. é. 100

34. B315/09 NRF-14 nem zet kö zi fel ké szí tés és 
ér té ke lõ gya kor lat 2009

MH ÖHP NATO eu ró pai
tag ál lam

I–IV. n. é. 100

516 HATÁROZATOK TÁRA 2008/64. szám



A gya kor lat meg ne ve zé se Fe le lõs
A gya kor lat

ter ve zett he lye
A gya kor lat

ter ve zett idõ pont ja

En ge dé lye zett
lét szám (fõ)
leg fel jebb

35. C131/09 NOBLE/BOLD ASPECT  2009
lé gi erõ gya kor lat

MH ÖHP NATO eu ró pai
tag ál lam

I–IV. n. é. 50

36. C132/09 NOBLE ASSURANCE 2009 re -
pü lõ gép ke reszt ki szol gá lá si gya -
kor lat

MH ÖHP NATO eu ró pai
tag ál lam

I–IV. n. é. 50

37. C133/09 NATINEADS 2009 elekt ro ni kai
gya kor lat

MH ÖHP Ma gyar or szág I–IV. n. é. 200

38. C134/09 BOLD AVENGER 2009 NATO
lé gi erõ gya kor lat

MH ÖHP NATO eu ró pai
tag ál lam

II–IV. n. é. 70

39. C136/09 COOPERATIVE ARCHER 2009
va lós re pü lõ gya kor lat

MH ÖHP NATO/PfP
 ország

II–III. n. é. 70

40. C137/09 LOYAL  ARROW 2009 NRF
 minõsítõ lé gi erõ gya kor lat

MH ÖHP NATO eu ró pai
tag ál lam

I–IV. n. é. 50

41. C139/09 EUROPEAN ENDEAVOR 2009
törzs ve ze té si gya kor lat

MH ÖHP NATO eu ró pai
tag ál lam

I–IV. n. é. 50

42. C141/09 TOXIC TRIP 2009 vegy vé del mi
gya kor lat

MH ÖHP NATO eu ró pai
tag ál lam

I–IV. n. é. 50

43. C142/09 POGGIO FOG 2009 lé gi erõ szá -
mí tó gép pel tá mo ga tott gya kor la ta

MH ÖHP Olasz or szág I–IV. n. é. 10

44. C145/09 NAEW 2009 együtt mû kö dé si
rend szer gya kor lás 

MH ÖHP Ma gyar or szág I–IV. n. é. 200

45. C147/09 ELITE 2009 elekt ro ni kai lé gi erõ
gya kor lat

MH ÖHP Né met or szág I–IV. n. é. 100

46. C148/09 SPRING FLAG 2009 lé gi erõ gya -
kor lat

MH ÖHP NATO eu ró pai
tag ál lam

I–IV. n. é. 50

47. C150/09 NATO TIGER MEET 2009 har -
cá sza ti gya kor lat

MH ÖHP NATO eu ró pai
tag ál lam

I–IV. n. é. 50

48. C151/09 Air De fen ce Tra i ning Ac ti vity
(ADTRAC) 2009 lég tér vé del mi
gya kor lat

MH ÖHP Olasz or szág I–IV. n. é. 10

49. C235/09 TACEVAL 2009 NATO el len õr -
zé sek

MH ÖHP NATO eu ró pai
tag ál lam

I–IV. n. é. 100

50. D117/09 CENTRIFUGAL
FORCE/COMBINED
ENDEAVOR 2009 hír adó rend -
szer gya kor lat

MH TD Né met or szág,
Bal kán kör zet

II–III. n. é. 70

51. D118/09 PHOENIX ENDEAVOR 2009
frek ven cia gaz dál ko dá si gya kor lat

MH TD Né met or szág,
Bal kán kör zet

II–III. n. é. 10

52. Z150/09 COOPERATIVE
LONGBOW/LANCER 2009 gya -
kor lat

ZMNE Grú zia II–III. n. é. 20

2. Ma gyar Hon véd ség és kül föl di fegy ve res erõk rész vé te lé vel ter ve zett két- és  több ol da lú meg ál la po dá so kon
 alapuló gya kor la tok és ki kép zé sek

A gya kor lat meg ne ve zé se Fe le lõs
A gya kor lat

ter ve zett he lye
A gya kor lat

ter ve zett idõ pont ja

En ge dé lye zett
lét szám (fõ)
leg fel jebb

 1. A206/09 Ma gya r–U SA kö zös ki kép zés
(PLACEHOLDER) 2009

HM HKF Ma gyar or szág I–IV. n. é. 50

2. A207/09 SAFRAN GROUP 2009 fran cia–
ma gyar kö zös ki kép zés

HM HKF Fran cia or szág/
Ma gyar or szág

I–IV. n. é. 50

3. B102/09 WISE FORESIGHT 2009 ro mán– 
ma gyar bé ke fenn tar tó zász ló alj
gya kor lat

MH ÖHP Ma gyar or szág I–IV. n. é. 200
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A gya kor lat meg ne ve zé se Fe le lõs
A gya kor lat

ter ve zett he lye
A gya kor lat

ter ve zett idõ pont ja

En ge dé lye zett
lét szám (fõ)
leg fel jebb

4. B103/09 BLONDE AVALANCHE 2009
„Ti sza” ma gyar–ro mán–
 szlovák–ukrán zász ló alj ka taszt ró -
fa el há rí tó gya kor lat

MH ÖHP Ma gyar or szág III–IV. n. é. 100

5. B111/09 MLF fel ké szí té si ren dez vé nyek
2009

MH ÖHP Olasz or szág/
Ma gyar or szág

I–IV. n. é. 100

6. B137/09 SIBCRA gya kor lat 2009 Ha va ria
la bor gya kor lat

MH ÖHP Eu ró pai ál lam I–IV. n. é. 50

7. B138/09 CLEAN CARE 2009 vegy vé del -
mi és egész ség ügyi gya kor lat 

MH ÖHP Eu ró pai ál lam I–IV. n. é. 50

8. B140/09 SÁRARANY MEZÕ 2009 cseh–
ma gyar– szlo vák ve gyi vé del mi
gya kor lat

MH ÖHP Szlo vá kia/Cseh
Köz tár sa ság

I–IV. n. é. 50

9. B141/09 BRAVE BEDUIN 2009 ve gyi vé -
del mi gya kor lat

MH ÖHP Dá nia I–IV. n. é. 10

10. B146/09 CONVEX 2009 nuk le á ris bal eset -
el há rí tó gya kor lat

MH ÖHP Ma gyar or szág I–IV. n. é. 100

11. B152/09 COMBINED DELIVERY 2009
üzem anyag szál lí tá si gya kor lat

MH ÖHP Ma gyar or szág II–IV. n. é. 150

12. B153/09 V4 mû sza ki gya kor lat 2009 MH ÖHP Eu ró pai ál lam I–IV. n. é. 70

13. B154/09 Exer ci se Com mon Te na city 2009 MH ÖHP Eu ró pai ál lam I–IV. n. é. 70

14. B155/09 CBRN W&R 2009 gya kor lat MH ÖHP Eu ró pai ál lam I–IV. n. é. 70

15. B158/09 TISZA ro mán–ma gyar –szerb kö -
zös ka taszt ró fa vé del mi gya kor lat 
2009

MH ÖHP Szer bia I–IV. n. é. 25

16. B208/09 Tö ret len Aka rat 2009 Ma gyar
Ame ri kai Kö zös Kü lön le ges Mû -
ve le ti Ha la dó Szin tû Ki kép zés

MH ÖHP Ma gyar or szág I–IV. n. é. 100

17. B206/09 Ma gyar– ame ri kai kö zös ki kép zés
2009 (ro ham lö vész)

MH ÖHP Ma gyar or szág I–IV. n. é. 100

18. B207/09 Ma gyar– ame ri kai kü lön le ges ki -
kép zés 2009 (skor pió)

MH ÖHP Ma gyar or szág I–IV. n. é. 100

19. B210/09 SZENTESI MOZDULAT 2009
mû sza ki gya kor lat

MH ÖHP Ma gyar or szág/
Hor vát or szág

I–IV. n. é. 50

20. B212/09 BARÁTI OK 2009 JCET ki kép -
zés

MH ÖHP Né met or szág/
Ma gyar or szág

I–IV. n. é. 100

21. B215/09 Kü lön le ges mû ve le ti fel ké szí tés
2009. 

MH ÖHP Ma gyar or szág I–IV. n. é. 50

22. B216/09 Ma gyar– olasz kö zös ki kép zés
2009 cse re ki kép zés

MH ÖHP Ma gyar or szág/
Olasz or szág

I–IV. n. é. 60

23. B218/09 SZIKLÁS OROM 2009 ro mán–
ma gyar kö zös he gyi ki kép zés

MH ÖHP Ma gyar or szág/
Ro má nia

II–IV. n. é. 50

24. B220/09 Hor vát– ma gyar 2009 kö zös ki -
kép zés

MH ÖHP Ma gyar or szág/
Hor vát or szág

II–IV. n. é. 30

25. B221/09 BIG RIVER 2009 szerb– ma gyar
mû sza ki gya kor lat

MH ÖHP Szer bia/
 Magyarország

I–IV. n. é. 25

26. B233/09 Ej tõ er nyõs vá lo ga tott fel ké szí té se  
2009

MH ÖHP Ma gyar or szág I–IV. n. é. 50

27. B134/09 GOLDEN MASK 2009 ve gyi és
bio la bor fel ké szí tés

MH ÖHP Né met or szág,
NATO tag ál lam

I–III. n. é. 150

28. C111/09 LENDÜLÕ KARD 2009 lég vé -
del mi ra ké ta éles lö vé szet

MH ÖHP Gö rög or szág/
Né met or szág

I–IV. n. é. 200

29. C121/09 LÉGI FÖLÉNY 2009 re pü lõ éles -
lö vé szet

MH ÖHP Svéd or szág I–IV. n. é. 200

30. C135/09 COOPERATIVE SAREX 2009
lé gi ku ta tó-men tõ gya kor lat

MH ÖHP Ma gyar or szág I–IV. n. é. 300
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A gya kor lat meg ne ve zé se Fe le lõs
A gya kor lat

ter ve zett he lye
A gya kor lat

ter ve zett idõ pont ja

En ge dé lye zett
lét szám (fõ)
leg fel jebb

31. C219/09 LOAD DIFFUSER 2009 ma gyar– 
ame ri kai kö zös re pü lõ ki kép zés

MH ÖHP Ma gyar or szág I–IV. n. é. 100

32. C220/09 LYNX EYES 2009 fran cia–ma -
gyar lég vé del mi ra ké ta ki kép zés

MH ÖHP Ma gyar or szág/
Fran cia or szág

I–IV. n. é. 50

33. C223/09 DRAGON NEST 2009 ma gyar–
svéd–brit –olasz–sz lo vén kö zös
 repülõ ki kép zés

MH ÖHP Ma gyar or szág I–IV. n. é. 150

34. C224/09 Ma gya r–U SA JCET-1 2009 MH ÖHP Ma gyar or szág I–IV. n. é. 60

35. C225/09 LEADING EDGE 2009 ma gyar–
fran cia kö zös re pü lõ ki kép zés

MH ÖHP Ma gyar or szág/
Fran cia or szág

I–IV. n. é. 50

36. C226/09 CROSS LANDING 2009 ro mán–
ma gyar lé gi ku ta tó-men tõ ki kép -
zés

MH ÖHP Ma gyar or szág/
Ro má nia

I–IV. n. é. 70

37. C227/09 Né met– ma gyar 2009 kö zös szi -
mu lá tor ki kép zés

MH ÖHP Né met or szág/
Ma gyar or szág

I–IV. n. é. 50

38. C228/09 Ke reszt ki szol gá lá si gya kor lás
2009

MH ÖHP Eu ró pai ál lam I–IV. n. é. 80

39. C229/09 Több nem ze ti re pü lõ gya kor lat
(he li kop ter ki kép zés)

MH ÖHP Fran cia or szág I. IV. n. é. 150

40. C231/09 Bel ga– ma gyar kö zös he li kop ter
ki kép zés 2009 (MI-8, MI-17)

MH ÖHP Bel gi um/
 Magyarország

I–IV. n. é. 50

41. C232/09 Ma gyar– hol land kö zös he li kop ter
ki kép zés 2009 (MI-24/JTAC)

MH ÖHP Ma gyar or szág/
Hol lan dia

I–IV. n. é. 80

42. C233/09 Oszt rák– ma gyar 2009 lé gi ku ta -
tó-men tõ ki kép zés

MH ÖHP Auszt ria,
 Magyarország

I–IV. n. é. 40

43. C236/09 LORD MOUNTAIN 2009 szlo -
vén– ma gyar he li kop ter ki kép zés

HM HKF Szlo vé nia/
 Magyarország

I–IV. n. é. 70

44. C237/09 ARRCADE GLOBE 2009 tér ké -
pé sze ti együtt mû kö dé si ki kép zés

MH ÖHP Né met or szág I–IV. n. é. 20

45. C238/09 Ma gyar– ame ri kai kö zös re pü lõ
ki kép zés 2009 (IN & OUT
AVIANO)

MH ÖHP Olasz or szág/
Ma gyar or szág

I–IV. n. é. 60

46. C241/09 LONG STEP 2009 re pü lõ ki kép -
zés

MH ÖHP Ma gyar or szág/
Olasz or szág

I–IV. n. é. 60

47. C242/09 LONG JUMP  2009 né met– ma -
gyar lé rak. ki kép zés

MH ÖHP Né met or szág/
Ma gyar or szág

I–IV. n. é. 60

48. C243/09 LOGICAL RESPONSE 2009 he -
li kop ter ki kép zés

MH ÖHP Bel gi um I–IV. n. é. 40

49. C244/09 LOGICAL DECISION 2009 kö -
zös he li kop ter ki kép zés

MH ÖHP Ma gyar or szág I–IV. n. é. 300

50. C245/09 LION EFFORT 2009 kö zös re pü -
lõ ki kép zés

MH ÖHP Ma gyar or szág I–IV. n. é. 80

51. C246/09 LONG FALL 2009 kö zös re pü lõ
ki kép zés

MH ÖHP Ma gyar or szág III–IV. n. é. 300

52. C247/09 Olasz– ma gyar lég vé del mi ra ké ta
ki kép zés 2009

MH ÖHP Olasz or szág/
Ma gyar or szág

I–IV. n. é. 100

53. C248/09 TLP 2009 har cá sza ti re pü lõ ki kép -
zés

MH ÖHP Bel gi um I–IV. n. é. 40

54. C249/09 FLSC 2009 GRIPEN pi ló ták és
föl di sze mély zet ki kép zé se

MH ÖHP Svéd or szág I–IV. n. é. 100

55. C112/09 SHORAD 2009 lég vé del mi ra ké ta 
éles lö vé szet

MH 2009 Cseh or szág I–IV. n. é. 100

56. E455/09 Nem zet kö zi ki kép zé si ren dez vé -
nyek 2009

HM HKF Eu ró pai tag ál -
lam

I–IV. n. é. 100

57. E456/09 MARCUS AURELIUS
GEPACKMARSCH 2009 nem -
zet kö zi ki kép zé si  ren dez vény  

HM HKF Auszt ria III. n. é. 50
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58. E458/09 FOUR DAYS OF ISER 2009
nem zet kö zi ki kép zé si  ren dez vény

HM HKF Bel gi um III. n. é. 50

59. E459/09 SURVIVAL RUN 2009 nem zet -
kö zi ki kép zé si  ren dez vény

HM HKF Ma gyar or szág III. n. é. 50

60. E460/09 SZENT BARBARA
LÕVERSENY 2009 nem zet kö zi
ki kép zé si  ren dez vény

HM HKF Svájc II–III. n. é. 20

61. T901/09 PLACEHOLDER 2009 nem zet -
kö zi té rí té ses gya kor lat

MH ÖHP Ma gyar or szág I–IV. n. é. 5000

62. T902/09 TÉSI ORGONA 2009 nem zet kö zi 
té rí té ses gya kor lat

MH ÖHP Ma gyar or szág I–IV. n. é. 2500

63. T903/09 TÁVOLI CÉLOK 2009 nem zet -
kö zi té rí té ses gya kor lat

MH ÖHP Ma gyar or szág I–IV. n. é. 2500

64. T904/09 TÁVOLI DOMBOK 2009 nem -
zet kö zi té rí té ses gya kor lat

MH ÖHP Ma gyar or szág I–IV. n. é. 500

65. T905/09 TÁGAS TÉR 2009 nem zet kö zi
té rí té ses gya kor lat

MH ÖHP Ma gyar or szág I–IV. n. é. 2500

66. T906/09 TARTÓS KAPCSOLAT 2009
nem zet kö zi té rí té ses gya kor lat

MH ÖHP Ma gyar or szág I–IV. n. é. 2500

67. Z152/09 COMMIT 2009 hír adó gya kor lat ZMNE Ma gyar or szág,
Fran cia or szág

I–IV. n. é. 40

68. Z250/09 Hall ga tói cse re prog ram (gya kor -
lat) a né met ve ze té si aka dé mi á val
2009

ZMNE Ma gyar or szág,
Né met or szág

I–IV. n. é. 40

69. Z251/09 Hall ga tói cse re prog ram (gya kor -
lat) a né met szá raz föl di erõk hi va -
ta lá val 2009

ZMNE Ma gyar or szág,
Né met or szág

I–IV. n. é. 40

70. Z252/09 FOURLOG 2009 nem zet kö zi lo -
gisz ti kai ki kép zés

ZMNE Auszt ria,
 Magyarország,
Cseh Köztár -

saság

I–IV. n. é. 40

71. Z253/09 MAGLITE 2009 hall ga tói lo gisz -
ti kai ki kép zés

ZMNE Ma gyar or szág,
Egye sült
 Királyság

I–IV. n. é. 20

3. A Ma gyar Hon véd ség rész vé te le nél kül ter ve zett, kül föl di fegy ve res erõk eset le ges át vo nu lá sá val járó NATO
 gyakorlatok és kiképzések

A gya kor lat meg ne ve zé se A gya kor lat ter ve zett he lye A gya kor lat ter ve zett idõ pont ja

1. LOYAL LEVEL 2009 NATO NRF gya kor lat NATO eu ró pai tag ál lam IV. n. é.

2. LOYAL MARINER 2009 ha di ten ge ré sze ti gya kor lat Olasz or szág I–II. n. é.

3. LOYAL MIDAS 2009 ha di ten ge ré sze ti gya kor lat Fran cia or szág III–IV. n. é.

4. COOPERATIVE MAKO 2009 ha di ten ge ré sze ti gya kor lat Tö rök or szág II–III. n. é.

5. BOLD MERCY 2009 gya kor lat Észak-At lan ti/Bal ti ten ger II. n. é.

6. NOBLE MANTA 2009 ha di ten ge ré sze ti NRF gya kor lat Jón/Föld kö zi ten ger II–III. n. é.

7. STEADFAST CATODE/NA TO– Rus sia COMMEX 2009
gya kor lat

NATO eu ró pai tag ál lam I–IV. n. é.

4. Egyéb en ge dély kö te les ka to nai te vé keny sé gek

A te vé keny ség meg ne ve zé se
A fel adat ter ve zett

idõ pont ja
A fel adat ter ve zett lét szá ma

1. KFOR (NATO) KOSZOVÓ bé ke fenn tar tó misszió ke re té -
ben tör té nõ át ha la dá sok 

2009. I–IV. n. é. egy ide jû leg leg fel jebb 1000 fõ

2. EU ALTHEA misszió ke re té ben tör té nõ át ha la dá sok 2009. I–IV. n. é. egy ide jû leg leg fel jebb 1000 fõ

3. ISAF misszió ke re té ben tör té nõ át ha la dá sok 2009. I–IV. n. é. egy ide jû leg leg fel jebb 1000 fõ

4. NTM-I misszió ke re té ben tör té nõ át ha la dá sok 2009. I–IV. n. é. egy ide jû leg leg fel jebb 200 fõ
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A te vé keny ség meg ne ve zé se
A fel adat ter ve zett

idõ pont ja
A fel adat ter ve zett lét szá ma

5. MFO bé ke fenn tar tó misszió ke re té ben tör té nõ át ha la dá sok 2009. I–IV. n. é. egy ide jû leg leg fel jebb 1000 fõ

6. ENSZ UNFICYP bé ke fenn tar tó misszió ke re té ben tör té nõ
át ha la dá sok

2009. I–IV. n. é. egy ide jû leg leg fel jebb 900 fõ

7. ENSZ UNFIL bé ke fenn tar tó misszió ke re té ben tör té nõ át ha -
la dá sok

2009. I–IV. n. é. egy ide jû leg leg fel jebb 1000 fõ

8. EUSEC DR CONGO misszió ke re té ben tör té nõ át ha la dá sok 2009. I–IV. n. é. egy ide jû leg leg fel jebb 100 fõ

9. EUFOR TCHAD/RCA misszió ke re té ben tör té nõ át ha la dá -
sok

2009. I–IV. n. é. egy ide jû leg leg fel jebb 500 fõ

10. A Pá pán te le pü lõ NATO Stra té gi ai Lé gi szál lí tá si te vé keny -
ség gel kap cso la tos csa pat moz gá sok

2009. I–IV. n. é. egy ide jû leg leg fel jebb 1000 fõ
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A Kormány

2189/2008. (XII. 29.) Korm.

határozata

a költségvetés cél- és általános tartalékából adott
egyes céltámogatások elszámolásáról

A Kor mány

1. fi gye lem mel a köz szfé ra te rü le tén dol go zók
2008. évi il let mény eme lé sé nek és egyéb sze mé lyi cé lú
 kifizetéseinek tá mo ga tá sá ról  szóló 49/2008. (III. 14.)
 Korm. ren de let 7.  §-ára el ren de li 94 199 ezer fo rint vissza -
ren de zé sét 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 ja vá ra, a je len ha tá ro zat 1. szá mú mel -
lék le te 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

2. a Ma gyar Köz tár sa ság 2008. évi költ ség ve té sé rõl
 szóló 2007. évi CLXIX. tör vény (a továb biak ban: KvTv.)
4.  § (8) be kez dé sé ben fog lal tak alap ján a költ ség ve té si

szer vek nél fog lal koz ta tot tak ese ti ke re set-ki egé szí té se
 finanszírozásának má so dik üte mé rõl  szóló 1071/2008.
(XI. 19.) Kor m. ha tá ro zat ban az or szá gos ki sebb sé gi ön -
kor mány za ti költ ség ve té si szer vek nek nyúj tott tá mo ga tás
ki egé szí té sé re el ren de li 465 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, je len ha tá ro zat 2. szá mú mel lék le te
sze rint;

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

Ha tár idõ: azon nal

3. tu do má sul ve szi, hogy 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 lá sá ról  szóló 2103/2008. (VIII. 5.) Korm. ha tá ro zat -
tal – az elõ re ho zott öreg sé gi nyug díj fel té te le i vel ren del -
ke zõ köz tiszt vi se lõk fel men té sé hez kap cso ló dó egyes ki fi -
ze té sek re – nyúj tott 6 969 230 ezer fo rint tá mo ga tás fel
nem hasz nált ré sze 58,1 mil lió fo rint összeg ben vissza fi ze -
tés re ke rült a köz pon ti költ ség ve tés javára.

A mi nisz ter el nök he lyett:

Kis s Pé ter s. k.,
a Mi nisz ter el nö ki Hi va talt ve ze tõ mi nisz ter



1. számú mel lék let a 2189/2008. (XII. 29.) 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.

Ezer fo rint ban

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

I. ORSZÁGGYÛLÉS 49/2008.
(III. 14.)

Kor m.
ren de let

000099 1 Or szág gyû lés Hi va ta la

000110 1 Or szág gyû lés hi va ta li szer vei

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

1 Sze mé lyi jut ta tá sok –736

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok –236

246345 2 Ál lam biz ton sá gi Szol gá la tok Tör té ne ti Le vél tá ra

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

1 Sze mé lyi jut ta tá sok –29

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok –9

II. KÖZTÁRSASÁGI ELNÖKSÉG

000033 1 Köz tár sa sá gi El nö ki Hi va tal

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

1 Sze mé lyi jut ta tá sok –87

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

III. ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG

000385 1 Al kot mány bí ró ság

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

1 Sze mé lyi jut ta tá sok –740

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok –237

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 –11 667

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok –3 733

X. MINISZTERELNÖKSÉG

000495 1 Mi nisz ter el nö ki Hi va tal

000516 2 Köz pon ti Szol gál ta tá si Fõ igaz ga tó ság

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

1 Sze mé lyi jut ta tá sok –724

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok –232

004855 8 ECOSTAT Kor mány za ti Gaz da ság- és Tár sa da lom-stra té gi ai Ku ta tó In té zet

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

1 Sze mé lyi jut ta tá sok –60

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

280590 10 Ma gyar Sza ba dal mi Hi va tal

000989 1 Ma gyar Sza ba dal mi Hi va tal

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

1 Sze mé lyi jut ta tá sok –173

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok –55

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

235006  4 Szer ve zett Bû nö zés El le ni 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 –103

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok –33

XI. ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM

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 –134

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok –43

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 –182

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok –58

004262 2 Szak igaz ga tá si in téz mé nyek

247045 2 Ma gyar Élel mi szer-biz ton sá gi Hi va tal

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

1 Sze mé lyi jut ta tá sok –167

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok –53

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 –410

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok –131
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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 –268

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok –86

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 –589

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok –188

XIII. HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM

015976 1 Hon vé del mi Mi nisz té ri um

002587  1 Hon vé del mi 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 –838

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok –268

002686 5 Ka to nai Ügyész sé gek

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 –146

XIV. IGAZSÁGÜGYI ÉS RENDÉSZETI MINISZTÉRIUM

001580 7 Rend õr ség

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

1 Sze mé lyi jut ta tá sok –7 880

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok –2 522

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 –535

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok –171

XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM

275145 2 Kör nye zet vé del mi és Víz ügyi Mi nisz té ri um Fej lesz té si Igaz ga tó ság

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

1 Sze mé lyi jut ta tá sok –63

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok –20

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 –211

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok –68

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 –481

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

XVII. KÖZLEKEDÉSI, HÍRKÖZLÉSI ÉS ENERGIAÜGYI MINISZTÉRIUM

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

010597 3 Ma gyar Ál la mi Eöt vös Lo ránd Geo fi zi kai In té zet

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

1 Sze mé lyi jut ta tá sok –227

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok –73

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 –135

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok –43

265334 10 Köz le ke dés biz ton sá gi Szer ve zet

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

1 Sze mé lyi jut ta tá sok –400

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok –128

XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM

269612 1 Ok ta tá si és Kul tu rá lis Mi nisz té ri um igaz ga tá sa

005214 1 Ok ta tá si és Kul tu rá lis 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 –321

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok –103

218672 3 Köz gyûj te mé nyek

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

1 Sze mé lyi jut ta tá sok –831

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok –266

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 –527

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

XXI. EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM

267167 2 Ál la mi Nép egész ség ügyi és Tisz ti or vo si Szol gá lat
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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 –2 665

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok –853

017233 3 Szak- és to vább kép zõ in téz mé nyek, könyv tá rak, do ku men tá ci ós kp., ku ta tó in -
té ze tek

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

1 Sze mé lyi jut ta tá sok –1 882

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok –602

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 –28 529

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok –9 129

233507 7 Or szá gos Vér el lá tó Szol gá lat

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

1 Sze mé lyi jut ta tá sok –223

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

XXII. PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM

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

2 Egész ség biz to sí tá si Alap tá mo ga tá sa

280078 8 2008. évi il let mény eme lés tá mo ga tá sa –3 051

XXVI. SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM

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 –452

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok –145

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 –130

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok –42

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 –48

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

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 –116

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok –37

XXXIII. MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA

006860 3 MTA Könyv tá ra

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

1 Sze mé lyi jut ta tá sok –248

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok –79

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 –4 159

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok –1 331

015338 5 MTA Élet 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 –390

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

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 –1 237

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok –396

X. Mi nisz ter el nök ség

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 94 199

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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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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I. ORSZÁGGYÛLÉS
49/2008.
(III. 14.)
Kor m.

rendelet

000099 1 Or szág gyû lés Hi va ta la

000110 1 Or szág gyû lés hi va ta li szer vei –972

246345 2 Ál lam biz ton sá gi Szol gá la tok Tör té ne ti Le vél tá ra –38

II. KÖZTÁRSASÁGI ELNÖKSÉG

000033 1 Köz tár sa sá gi El nö ki Hi va tal –115

III. ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG

000385 1 Al kot mány bí ró ság Hi va ta la –977

VI. BÍRÓSÁGOK

209126 1 Bí ró sá gok –15 400

X. MINISZTERELNÖKSÉG

000495 1 Mi nisz ter el nö ki Hi va tal

000516 2 Köz pon ti Szol gál ta tá si Fõ igaz ga tó ság –956

004855 8 ECOSTAT Kor mány za ti Gaz da ság- és Tár sa da lom-stra té gi ai Ku ta tó In té zet –79

280590 10 Ma gyar Sza ba dal mi Hi va tal

000989 1 Ma gyar Sza ba dal mi Hi va tal –228

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

235006  4 Szer ve zett Bû nö zés El le ni Ko or di ná ci ós Köz pont –136

XI. ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM

015558 5 Köz igaz ga tá si hi va ta lok –177

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 –240

004262 2 Szak igaz ga tá si in téz mé nyek

247045 2 Ma gyar Élel mi szer-biz ton sá gi Hi va tal –220

004327 3 Föld hi va ta lok, Föld mé ré si és Táv ér zé ke lé si In té zet –541

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 –354

004415 8 Ag rár ku ta tó in té ze tek –777

XIII. HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM

015976 1 Hon vé del mi Mi nisz té ri um

002587  1 Hon vé del mi Mi nisz té ri um igaz ga tá sa –1 106

002686 5 Ka to nai Ügyész sé gek –602

XIV. IGAZSÁGÜGYI ÉS RENDÉSZETI MINISZTÉRIUM

001580 7 Rend õr ség –10 402

236630 15 Ok ta tá si Igaz ga tás –706

XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM

275145 2 Kör nye zet vé del mi és Víz ügyi Mi nisz té ri um Fej lesz té si Igaz ga tó ság –83

271112 6 Kör nye zet vé del mi, ter mé szet vé del mi és víz ügyi ha tó sá gi szer vek –279

271123 7 Kör nye zet vé del mi és víz ügyi igaz ga tó sá gok –635

XVII. KÖZLEKEDÉSI, HÍRKÖZLÉSI ÉS ENERGIAÜGYI MINISZTÉRIUM

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

010597 3 Ma gyar Ál la mi Eöt vös Lo ránd Geo fi zi kai In té zet –300

003870 9 MÁV egész ség ügyi alap el lá tó in téz mé nyek –178

265334 10 Köz le ke dés biz ton sá gi Szer ve zet –528

XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM

269612 1 Ok ta tá si és Kul tu rá lis Mi nisz té ri um igaz ga tá sa

005214 1 Ok ta tá si és Kul tu rá lis Mi nisz té ri um igaz ga tá sa –424

218672 3 Köz gyûj te mé nyek –1 097

016357 6 Egyéb kul tu rá lis in téz mé nyek –695

XXI. 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 –3 518

017233 3 Szak- és to vább kép zõ in téz mé nyek, könyv tá rak, do ku men tá ci ós kp., ku ta tó in -
té ze tek

–2 484

002972 4 Gyó gyí tó-meg elõ zõ el lá tás or szá gos szak in té ze tei –37 658

233507 7 Or szá gos Vér el lá tó Szol gá lat –294

XXVI. SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM

013400 3 Re gi o ná lis Mun ka ügyi Köz pon tok –597

004624 5 Re gi o ná lis kép zõ köz pon tok –172

258745 8 Szo ci ál po li ti kai és Mun ka ügyi In té zet –63
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003012 13 Gyer mek- és if jú ság vé de lem in té ze tei –153

XXXIII. MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA

006860 3 MTA Könyv tá ra –327

006871 4 MTA Ma te ma ti kai és ter mé szet tu do má nyi ku ta tó in té ze tek –5 490

015338 5 MTA Élet tu do má nyi ku ta tó in té ze tek –514

006882 6 MTA Tár sa da lom tu do má nyi ku ta tó in té ze tek –1 633

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
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 –94 199 –94 199

* 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.

2. számú mel lék let a 2189/2008. (XII. 29.) 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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XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM 273/2008.
(XI. 19.)

Kor m.
rendelet

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

4 Köz ok ta tá si fel ada tok tá mo ga tá sa

281089 32 Or szá gos Ki sebb sé gi Ön kor mány za tok egy sze ri ke re set ki egé -
szí té se

465

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 –465

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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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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XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM 273/2008.
(XI. 19.)

Kor m.
ren de let

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

4 Köz ok ta tá si fel ada tok tá mo ga tá sa

281089 32 Or szá gos Ki sebb sé gi Ön kor mány za tok egy sze ri ke re set ki egé -
szí té se

465

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
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 465 465

* 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

2190/2008. (XII. 29.) Korm.

határozata

a gyógyszertámogatás és a gyógyító-megelõzõ ellátás
elõirányzatai közötti átcsoportosításról

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 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, 2. cím, 3. al cím, 1. Gyó gyí tó-meg -

elõ zõ el lá tás jog cím-cso port és 4. Gyógy szer tá mo ga tás
jog cím-cso port kö zöt ti 2550,0 mil lió fo rint át cso por to sí tá -
sát a mel lék let sze rint.

Fe le lõs: pénz ügy mi nisz ter

Ha tár idõ: azon nal

A mi nisz ter el nök he lyett:

Kis s Pé ter s. k.,
a Mi nisz ter el nö ki Hi va talt ve ze tõ mi nisz ter



Mel lék let a 2190/2008. (XII. 29.) 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.

Mil lió fo rint ban, egy ti ze des sel

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

263901 18 Össze vont szakellátás 2550,0

4 Gyó gyszertámogatás

212548 1 Gyógy szer tá mo ga tás kiadásai –2550,0

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 2 550,0

* 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 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.

HU ISSN 1217—3533

08.3875 – 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.


