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A Kormány határozatai
A Kormány
2147/2008. (X. 31.) Korm.
határozata
a Magyar Köztársaság és a Szaúd-Arábiai Királyság
között a beruházások ösztönzésérõl és kölcsönös
védelmérõl szóló Megállapodás szövegének végleges
megállapítására adott felhatalmazásról
1. A Kormány
a) egyetért a Magyar Köztársaság és a Szaúd-Arábiai
Királyság között a beruházások ösztönzésérõl és kölcsönös védelmérõl szóló Megállapodás (a továbbiakban:
megállapodás) bemutatott szövegével;
b) felhatalmazza a pénzügyminisztert vagy az általa
kijelölt személyt a megállapodás bemutatott szövegének
– a megerõsítés fenntartásával történõ – végleges megállapítására;
c) felhívja a külügyminisztert, hogy a megállapodás
szövege végleges megállapításához szükséges meghatalmazási okiratot adja ki;
d) elfogadja a megállapodás kihirdetésérõl szóló törvénytervezetet, és elrendeli a megállapodás végleges szövegének megállapítását követõen annak az Országgyûléshez történõ benyújtását. A törvényjavaslat elõadójának a
Kormány a pénzügyminisztert jelöli ki.
2. Ez a határozat a közzététele napján lép hatályba, ezzel egyidejûleg hatályát veszti a Magyar Köztársaság és a
Szaúd-Arábiai Királyság közötti, a beruházások ösztönzésérõl és kölcsönös védelmérõl szóló Megállapodás aláírására történõ felhatalmazásról szóló 2152/2003. (VII. 17.)
Korm. határozat.
Gyurcsány Ferenc s. k.,
miniszterelnök
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jesztést, és egyetért a következõ összevont nemzeti célelõirányzatokkal, amelyek összhangban vannak az Európai
Unió Tanácsa megújuló forrásokból elõállított energiatámogatásáról
szóló
irányelv
javaslatában
[2008/0016/COD] Magyarország felé tervezett elvárásokkal:
– a megújuló energiaforrások felhasználása 2020-ban
összességében érje el a 186,3 PJ-t,
– a villamosenergia-termelésen belül a megújuló energiaforrások felhasználása 2020-ban érje el a 9470 GWh-t
(79,6 PJ),
– a hõtermelésen belül a megújuló energiaforrások felhasználása 2020-ban érje el a 87,1 PJ-t,
– az üzemanyag-fogyasztáson belül a megújuló energiahordozó bázisú üzemanyagokat is tartalmazó bioüzemanyagok energiaértéke 2020-ban érje el a 19,6 PJ-t;
Felelõs:

közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter
környezetvédelmi és vízügyi miniszter
földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter
Határidõ: 2020. december 31.
részletes ütemezésben a stratégia mellékletében
foglaltak szerint

2. felhívja a közlekedési, hírközlési és energiaügyi minisztert, hogy a megújuló energiaforrások felhasználásának ösztönzését célzó különbözõ eszközök optimális kihasználása céljából a pénzügyminiszterrel, a földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszterrel, a környezetvédelmi
és vízügyi miniszterrel, a nemzeti fejlesztési és gazdasági
miniszterrel, az önkormányzati miniszterrel, valamint a
Miniszterelnöki Hivatalt vezetõ miniszterrel egyetértésben hozza létre az intézkedési terveket tartalmazó Megújuló Energiahordozó Programot (Nemzeti Cselekvési
Tervet). A Megújuló Energiahordozó Program (Nemzeti
Cselekvési Terv) kidolgozásával Magyarország megfelel
az Európai Unió Tanácsa megújuló forrásokból elõállított
energia támogatásáról szóló irányelv javaslatának
[2008/0016/COD] 4. cikkében foglalt, tervezett tagállami
kötelezettségnek;
Felelõs:

A Kormány
2148/2008. (X. 31.) Korm.
határozata
a magyarországi megújuló energiaforrások
felhasználásának növelésére vonatkozó
2008–2020 közötti stratégiáról
A Kormány
1. megtárgyalta és tudomásul vette a magyarországi
megújuló energiaforrások felhasználásának növelésére
vonatkozó 2008–2020 közötti stratégiáról szóló elõter-

közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter
pénzügyminiszter
környezetvédelmi és vízügyi miniszter
földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter
önkormányzati miniszter
nemzeti fejlesztési és gazdasági miniszter
Miniszterelnöki Hivatalt vezetõ miniszter
Határidõ: 2008. december 31.

3. felhívja a közlekedési, hírközlési és energiaügyi minisztert, hogy kétévente a stratégiára alapozottan kidolgozott Megújuló Energiahordozó Program (Nemzeti Cselekvési Terv) szerinti intézkedési tervek alapján a Kormánynak benyújtandó jelentésben értékelje a stratégiában kitûzött célelõirányzatok megvalósítása terén elért eredményeket, és a jelentést elektronikus formában tegye közzé és
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hajtsa végre a Megújuló Energiahordozó Programon
(Nemzeti Cselekvési Terven) a szükséges változtatásokat;
Felelõs: közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter
Határidõ: elsõ alkalommal 2009. december 31.
ezt követõen kétévente
4. felhívja a földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter, valamint a közlekedési, hírközlési és energiaügyi
miniszter figyelmét arra, hogy a mezõgazdasági termékek
energetikai felhasználása során folyamatosan és fokozottan figyeljenek az élelmezési, illetve a takarmányszükségletek megfelelõ kielégítésére és az élelmezési, illetve takarmányozási egyensúly felbomlása esetén azonnal
tegyék meg a szükséges intézkedéseket.
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4. felhívom a külügyminisztert, hogy a szerzõdés létrehozásához szükséges meghatalmazási okiratot adja ki;
5. felhívom a kutatás-fejlesztésért felelõs tárca nélküli
minisztert és a külügyminisztert, hogy a szerzõdés létrehozását követõen a szerzõdés végleges szövegének megállapítására való felhatalmazásról szóló határozat tervezetét
haladéktalanul terjesszék a Kormány elé.

Gyurcsány Ferenc s. k.,
miniszterelnök

Felelõs:

földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter
közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter
Határidõ: folyamatos
Gyurcsány Ferenc s. k.,
miniszterelnök

A miniszterelnök határozatai
A miniszterelnök
51/2008. (X. 31.) ME
határozata
a Magyar Köztársaság Kormánya és a Ciprusi
Köztársaság Kormánya közötti tudományos
és technológiai együttmûködési megállapodás
létrehozására adott felhatalmazásról
A nemzetközi szerzõdésekkel kapcsolatos eljárásról
szóló 2005. évi L. törvény 5. § (1) bekezdése szerinti hatáskörömben eljárva, a kutatás-fejlesztésért felelõs tárca
nélküli miniszter és a külügyminiszter elõterjesztése alapján
1. egyetértek a Magyar Köztársaság Kormánya és a
Ciprusi Köztársaság Kormánya közötti tudományos és
technológiai együttmûködési megállapodás (a továbbiakban: szerzõdés) létrehozásával;
2. felhatalmazom a kutatás-fejlesztésért felelõs tárca
nélküli minisztert, hogy – az érintett miniszterekkel egyetértésben – a tárgyalásokon részt vevõ személyeket kijelölje;
3. felhatalmazom a kutatás-fejlesztésért felelõs tárca
nélküli minisztert vagy az általa kijelölt személyt, hogy a
tárgyalások eredményeként elõálló szövegtervezetet kézjegyével lássa el;

A miniszterelnök
52/2008. (X. 31.) ME
határozata
a Magyar Köztársaság Kormánya és Románia
Kormánya között a határokat átlépõ bûnözés
megelõzése és leküzdése érdekében folytatott
együttmûködésrõl szóló Megállapodás szövegének
végleges megállapítására adott felhatalmazásról
A nemzetközi szerzõdésekkel kapcsolatos eljárásról
szóló 2005. évi L. törvény 5. § (2) bekezdése szerinti hatáskörömben eljárva, az igazságügyi és rendészeti miniszter és a külügyminiszter együttes elõterjesztése alapján
1. felhatalmazom az igazságügyi és rendészeti minisztert vagy az általa kijelölt személyt a Magyar Köztársaság
Kormánya és Románia Kormánya között a határokat átlépõ bûnözés megelõzése és leküzdése érdekében folytatott
együttmûködésrõl szóló Megállapodás (a továbbiakban:
szerzõdés) szövegének – a megerõsítés fenntartásával történõ – végleges megállapítására;
2. felhívom a külügyminisztert, hogy a szerzõdés szövege végleges megállapításához szükséges meghatalmazási okiratot adja ki;
3. felhívom az igazságügyi és rendészeti minisztert,
hogy a szerzõdés kihirdetésérõl szóló törvény tervezetét a
szerzõdés végleges szövegének megállapítását követõen
haladéktalanul terjessze a Kormány elé.

Gyurcsány Ferenc s. k.,
miniszterelnök
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