
 I. rész HATÁROZATOK

A Kor mány ha tá ro za tai

A Kormány
2082/2006. (IV. 18.) Korm.

határozata

a NATO Repülõgépfedélzeti Korai Elõrejelzõ
és Ellenõrzõ (NAEW & C) Rendszere

korszerûsítésére vonatkozó NATO
E-3A Együttmûködési Programjának

az Észak Atlanti Szövetség védelmi miniszterei
közötti Többoldalú Egyetértési Nyilatkozata

(MMOU) kiegészítésének harmadik módosítása
szövegének végleges megállapítására adott

felhatalmazásról

1. A Kor mány
a) egyet ért a NATO Re pü lõ gép fe dél ze ti Ko rai Elõ re -

jel zõ és Ellen õr zõ (NAEW & C) Rend szer e korszerûsíté -

sére vo nat ko zó NATO E-3A Együtt mû kö dé si Program -
jának az Észak At lan ti Szö vet ség vé del mi mi nisz te rei
 közötti Több ol da lú Egyet ér té si Nyi lat ko za ta (MMOU)
 kiegészítésének har ma dik mó do sí tá sa (a továb biak ban:
Meg álla po dás) be mu ta tott szö ve gé vel;

b) fel ha tal maz za a hon vé del mi mi nisz tert vagy az ál ta -
la ki je lölt sze mélyt a Meg álla po dás 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;

c) fel hív ja a kül ügy mi nisz tert, hogy a Meg álla 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;

d) el fo gad ja a Meg álla po dás ki hir de té sé rõl  szóló kor -
mány ren de let ter ve ze tét, és el ren de li a szer zõ dés vég le ges
szö ve gé nek meg ál la pí tá sát kö ve tõ en annak a Ma gyar
Köz löny ben tör té nõ ki hir de té sét.

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

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

2006/18. szám HATÁROZATOK TÁRA 159

Bu da pest,

2006. áp ri lis 18.,

kedd

18. szám

Ára: 414,– Ft

2082/2006. (IV. 18.) Kor m. h. A NATO Re pü lõ gép fe dél ze ti Ko rai Elõ re jel zõ és El len õr zõ
(NAEW & C) Rend szer e kor sze rû sí té sé re vo nat ko zó NATO
E-3A Együtt mû kö dé si Prog ram já nak az Észak At lan ti Szö vet ség
vé del mi mi nisz te rei kö zöt ti Több ol da lú Egyet ér té si Nyi lat ko za ta
(MMOU) ki egé szí té sé nek har ma dik mó do sí tá sa szövegének
végleges megállapítására adott fel ha tal ma zás ról . . . . . . . . . . . . . 159

2083/2006. (IV. 18.) Kor m. h. A fo gyasz tó vé del mi jog sza bá lyok al kal ma zá sá ért fe le lõs nem ze ti
ha tó sá gok kö zöt ti együtt mû kö dés rõl  szóló 2006/2004/EK ren de -
let vég re haj tá sá hoz szükséges egyes in téz ke dé sek rõl . . . . . . . . . 160

2084/2006. (IV. 18.) Kor m. h. A kis és kö ze pes ak ti vi tá sú ra dio ak tív hul la dé kok tá ro ló já nak lé te sí -
té sét elõ ké szí tõ te vé keny ség pénz ügyi for rá sa i nak biz to sí tá sá ról 161

Ol dal TARTALOMJEGYZÉK



A Kormány

2083/2006. (IV. 18.) Korm.

határozata

a fogyasztóvédelmi jogszabályok alkalmazásáért
felelõs nemzeti hatóságok közötti együttmûködésrõl

 szóló 2006/2004/EK rendelet végrehajtásához
szükséges egyes intézkedésekrõl

A Kor mány a fo gyasz tó vé del mi jog sza bá lyok al kal ma -
zá sá ért fe le lõs nem ze ti ha tó sá gok kö zöt ti együtt mû kö dés -
rõl  szóló 2006/2004/EK eu ró pai par la men ti és ta ná csi ren -
de let (a továb biak ban: ren de let) vég re haj tá sa ér de ké ben
el ren de li

1. a Fo gyasz tó vé del mi Fõ fel ügye lõ ség nek, mint – a
Fo gyasz tó vé del mi Fõ fel ügye lõ ség szer ve ze té rõl, fel adat-
és ha tás kö ré rõl, va la mint a fo gyasz tó vé del mi bír ság fel -
hasz ná lá sá ról  szóló 89/1998. (V. 8.) Korm. ren de let mó do -
sí tá sá val ki je lölt – össze kö tõ hi va tal nak az Eu ró pai Bi zott -
ság, va la mint a töb bi tag ál lam felé tör té nõ be je len té sét;

Fe le lõs: if jú sá gi, csa lád ügyi, szo ci á lis és esély egyen -
lõ sé gi mi nisz ter

Ha tár idõ: a 89/1998. (V. 8.) Kor m. ren de let mó do sí tá sa 
ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg

2. az e ha tá ro zat mel lék le té ben fel so rolt, ha tás kör rel
ren del ke zõ ha tó sá gok nak az Euró pai Bi zott ság, valamint a 
töb bi tag ál lam felé tör té nõ be je len té sét;

Fe le lõs: if jú sá gi, csa lád ügyi, szo ci á lis és esély egyen -
lõ sé gi mi nisz ter

Ha tár idõ: az 1. pont ban meg je lölt fel adat végrehajtá -
sával egy ide jû leg

3. hogy az érin tett tár cák a ha tás kör rel ren del ke zõ ha tó -
sá gok fel adat- és ha tás kö rét, il let ve el já rá si jo go sít vá nya it
meg ál la pí tó jog sza bá lyo kat te kint sék át, és amennyi ben
szük sé ges te gye nek ja vas la tot azok mó do sí tá sá ra.

Fe le lõs: a) a rá di ó zás ról és te le ví zi ó zás ról  szóló
1996. évi I. tör vény te kin te té ben
nem ze ti kul tu rá lis örök ség mi nisz te re
b) a fo gyasz tó vé de lem rõl  szóló 1997. évi
CLV. tör vény te kin te té ben
if jú sá gi, csa lád ügyi, szo ci á lis és esély egyen -
lõ sé gi mi nisz ter
c) a Pénz ügyi Szer ve ze tek Ál la mi Fel ügye -
le té rõl  szóló 1999. évi CXXIV. tör vény
 tekintetében
pénz ügy mi nisz ter
d) az elekt ro ni kus ke res ke del mi szol gál ta tá -
sok, va la mint az in for má ci ós tár sa da lom mal
össze füg gõ szol gál ta tá sok egyes kér dé se i rõl
 szóló 2001. évi CVIII. tör vény te kin te té ben
in for ma ti kai és hír köz lé si mi nisz ter

e) a lé gi köz le ke dés rõl  szóló 1995. évi
XCVII. tör vény vég re haj tá sá ról  szóló
141/1995. (XI. 30.) Kor m. ren de let te kin te -
té ben
gaz da sá gi és köz le ke dé si mi nisz ter

Ha tár idõ: 2006. áp ri lis 30.

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

Melléklet
a 2083/2006. (IV. 18.) Korm. határozathoz

A fogyasztóvédelmi jogszabályok
alkalmazásáért felelõs nemzeti hatóságok közötti
együttmûködésrõl  szóló 2006/2004/EK rendelet

4. cikkének (1) bekezdése szerinti
„hatáskörrel rendelkezõ hatóságok”

1. A meg té vesz tõ rek lám ra vo nat ko zó tag ál la mi tör -
vényi, ren de le ti és köz igaz ga tá si ren del ke zé sek kö ze lí té -
sé rõl  szóló, 1984. szep tem ber 10-i 84/450/EGK ta ná csi
irány elv te kin te té ben:

– Gaz da sá gi Ver seny hi va tal

2. Az üz let he lyi sé gen kí vül kö tött szer zõ dé sek ese tén a
fo gyasz tók vé del mé rõl  szóló, 1985. de cem ber 20-i
85/577/EGK ta ná csi irány elv te kin te té ben:

– Fo gyasz tó vé del mi Fõ fel ügye lõ ség
– me gyei (fõ vá ro si) fo gyasz tó vé del mi fel ügye lõ sé gek

3. A fo gyasz tói hi tel re vo nat ko zó tag ál la mi tör vényi,
ren de le ti és köz igaz ga tá si ren del ke zé sek kö ze lí té sé rõl
 szóló, 1986. de cem ber 22-i 87/102/EGK ta ná csi irány elv
te kin te té ben:

– Pénz ügyi Szer ve ze tek Ál la mi Fel ügye le te
– Fo gyasz tó vé del mi Fõ fel ügye lõ ség
– me gyei (fõ vá ro si) fo gyasz tó vé del mi fel ügye lõ sé gek

4. A tag ál la mok tör vényi, ren de le ti vagy köz igaz ga tá si
in téz ke dé sek ben meg ál la pí tott, te le ví zi ós mûsorszolgál -
tató te vé keny ség re vo nat ko zó egyes ren del ke zé se i nek
össze han go lá sá ról  szóló, 1989. ok tó ber 3-i 89/552/EGK
 tanácsi irány elv 10–21. cik kei te kin te té ben:

– Or szá gos Rá dió és Te le ví zió Tes tü let
– Fo gyasz tó vé del mi Fõ fel ügye lõ ség

5. A szer ve zett uta zá si for mák ról  szóló, 1990. jú -
nius 13-i 90/314/EGK ta ná csi irány elv te kin te té ben:

– Fo gyasz tó vé del mi Fõ fel ügye lõ ség
– me gyei (fõ vá ro si) fo gyasz tó vé del mi fel ügye lõ sé gek
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6. A fo gyasz tók kal kö tött szer zõ dé sek ben al kal ma zott
tisz tes ség te len fel té te lek rõl  szóló, 1993. áp ri lis 5-i
93/13/EGK ta ná csi irány elv te kin te té ben:

– Fo gyasz tó vé del mi Fõ fel ügye lõ ség [ke re set in dí tá si
jog a ren de let 4. cikk (4) be kez dé sé nek b) pont ja sze rint]

– Pénz ügyi Szer ve ze tek Ál la mi Fel ügye le te [ke re set in -
dí tá si jog a ren de let 4. cikk (4) be kez dé sé nek b) pont ja
 szerint]

7. Az in gat la nok idõ ben meg osz tott hasz ná la ti jo gá nak
meg szer zé sé re irá nyu ló szer zõ dé sek egyes szem pont jai
vo nat ko zá sá ban a fo gyasz tók vé del mé rõl  szóló, 1994. ok -
tó ber 26-i 94/47/EK eu ró pai par la men ti és ta ná csi irány elv 
te kin te té ben:

– Fo gyasz tó vé del mi Fõ fel ügye lõ ség
– me gyei (fõ vá ro si) fo gyasz tó vé del mi fel ügye lõ sé gek

8. A tá vol le võk kö zött kö tött szer zõ dé sek ese tén a
 fogyasztók vé del mé rõl  szóló, 1997. má jus 20-i 97/7/EK
eu ró pai par la men ti és ta ná csi irány elv te kin te té ben:

– Fo gyasz tó vé del mi Fõ fel ügye lõ ség
– me gyei (fõ vá ro si) fo gyasz tó vé del mi fel ügye lõ sé gek

9. A meg té vesz tõ rek lám ra – ide ért ve az össze ha son lí tó 
rek lá mot is – vo nat ko zó tag ál la mi tör vényi, ren de le ti és
köz igaz ga tá si ren del ke zé sek kö ze lí té sé rõl  szóló, 1997. ok -
tó ber 6-i 97/55/EK eu ró pai par la men ti és ta ná csi irány elv -
vel mó do sí tott 84/450/EGK ta ná csi irány elv te kin te té ben:

– Gaz da sá gi Ver seny hi va tal

10. A fo gyasz tók nak kí nált ter mé kek árá nak fel tün te té -
sé vel kap cso la tos fo gyasz tó vé de lem rõl  szóló, 1998. feb -
ruár 16-i 98/6/EK eu ró pai par la men ti és ta ná csi irány elv
te kin te té ben:

– Fo gyasz tó vé del mi Fõ fel ügye lõ ség
– me gyei (fõ vá ro si) fo gyasz tó vé del mi fel ügye lõ sé gek

11. A fo gyasz tá si cik kek adás vé te lé nek és a kapcso -
lódó jót ál lás nak egyes vo nat ko zá sa i ról  szóló, 1999. má -
jus 25-i 1999/44/EK eu ró pai par la men ti és ta ná csi irány elv 
te kin te té ben:

– Fo gyasz tó vé del mi Fõ fel ügye lõ ség
– me gyei (fõ vá ro si) fo gyasz tó vé del mi fel ügye lõ sé gek

12. A bel sõ pi a con az in for má ci ós tár sa da lom mal
össze füg gõ szol gál ta tá sok, kü lö nö sen az elekt ro ni kus
 kereskedelem egyes jogi vo nat ko zá sa i ról  szóló, 2000. jú -
ni us 8-i 2000/31/EK euró pai par la men ti és ta ná csi irány elv 
(,,Elekt ro ni kus ke res ke de lem rõl  szóló irány elv”) tekin -
tetében:

– Fo gyasz tó vé del mi Fõ fel ügye lõ ség
– me gyei (fõ vá ro si) fo gyasz tó vé del mi fel ügye lõ sé gek
– Nem ze ti Hír köz lé si Ha tó ság

13. Az em ber i fel hasz ná lás ra szánt gyógy sze rek kö zös -
sé gi kó de xé rõl  szóló, 2001. no vem ber 6-i 2001/83/EK
 európai par la men ti és ta ná csi irány elv 86–100. cik kei
 tekintetében:

– Or szá gos Gyógy sze ré sze ti In té zet
– Fo gyasz tó vé del mi Fõ fel ügye lõ ség
– me gyei (fõ vá ro si) fo gyasz tó vé del mi fel ügye lõ sé gek

14. A fo gyasz tói pénz ügyi szol gál ta tá sok táv ér té ke sí -
tés sel tör té nõ for gal ma zá sá ról  szóló, 2002. szep tem ber
23-i 2002/65/EK irány elv te kin te té ben:

– Pénz ügyi Szer ve ze tek Ál la mi Fel ügye le te

15. A vissza uta sí tott be szál lás és lé gi já ra tok tör lé se
vagy hosszú ké sé se ese tén az uta sok nak nyúj tan dó kárta -
lanítás és se gít ség kö zös sza bá lya i nak meg ál la pí tá sá ról
 szóló, 2004. feb ru ár 11-i 261/2004/EK eu ró pai par la men ti
és ta ná csi ren de let te kin te té ben:

– Fo gyasz tó vé del mi Fõ fel ügye lõ ség
– me gyei (te rü le ti) fo gyasz tó vé del mi fel ügye lõ sé gek
– Pol gá ri Lé gi köz le ke dé si Ha tó ság

A Kormány

2084/2006. (IV. 18.) Korm.

határozata

a kis és közepes aktivitású radioaktív hulladékok
tárolójának létesítését elõkészítõ tevékenység

pénzügyi forrásainak biztosításáról

A Kor mány a Ma gyar Köz tár sa ság 2006. évi költ ség ve -
té sé rõl  szóló 2005. évi CLIII. tör vény 9. szá mú mel lék le té -
nek LXVI. Köz pon ti Nuk le á ris Pénz ügyi Alap 1. cím: Kis
és kö ze pes ak ti vi tá sú hul la dék tá ro lók lé te sí té sé nek elõ ké -
szí té se, 1. al cím: Kis és kö ze pes ak ti vi tá sú hul la dék tá ro ló
lé te sí té sé nek elõ ké szí té se ki adá si elõ irány za tot 3302,0
mil lió fo rint tal meg nö ve li.

Fe le lõs: igaz ság 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 2084/2006. (IV. 18.) 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: 2006.
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Ki emelt elõ irány zat ne ve

LXVI. Köz pon ti Nuk le á ris Pénz ügyi Alap

1 1 Kis és kö ze pes ak ti vi tá sú hul la dék tá ro ló lé te sí té sé nek elõ ké szí té se +3302,0

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

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.
A szer kesz té sért fe le lõs: dr. Pu lay Gyu la, a Mi nisz ter el nö ki Hi va tal köz igaz ga tá si ál lam tit ká ra. Bu da pest V., Kos suth tér 1–3.
Ki ad ja a Ma gyar Hi va ta los Köz löny 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. Te le fon: 266-9290.

Elõ fi ze tés ben meg ren del he tõ a Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó nál,
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 Hi va ta los Köz löny ki adó a FÁMA Rt. köz re mû kö dé sé vel. Te le fon/fax: 266-6567.
In for má ció: te l.: 317-9999, 266-9290/245, 357 mel lék.
Pél dá nyon ként meg vá sá rol ha tó a ki adó Bu da pest VIII., So mo gyi B. u. 6. (te l./fax: 267-2780) szám alat ti köz löny bolt já ban vagy
a  Budapest VII., Rá kó czi út 30. ( bejárat a Do hány u. és Nyár u. sar kán) szám alat ti Köz löny Cent rum ban (te l.: 321-5971,
fax: 321-5275),  illetve  megrendelhetõ a www.mhk.hu/koz lony bolt in ter net cí men.
2006. évi éves elõ fi ze té si díj: 22 632 Ft áfá val. Egy pél dány ára: 414 Ft áfá val.
A ki adó az elõ fi ze té si díj év köz be ni vál toz ta tá sá nak jo gát fenn tart ja.
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06.1158 – Nyom ja a Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó La jos mi zsei Nyom dá ja. Fe le lõs ve ze tõ: Bur ján Nor bert ve zér igaz ga tó-he lyet tes.


