
 I. rész HATÁROZATOK

A Kor mány ha tá ro za tai

A Kormány

2099/2006. (V. 15.) Korm.

határozata

a Magyar Köztársaság és Ukrajna között 
a minõsített információk kölcsönös védelmérõl  szóló
Megállapodás szövegének végleges megállapítására

adott felhatalmazásról

A Kor mány

1. egyet ért a Ma gyar Köz tár sa ság és Uk raj na kö zött a
mi nõ sí tett in for má ci ók köl csö nös vé del mé rõl  szóló Meg -
ál la po dás (a továb biak ban: Meg ál la po dás) szö ve gé vel;

2. fel ha tal maz za a bel ügy mi nisz tert vagy az ál ta la ki je -
lölt sze mélyt a Meg ál la po dás 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;

3. fel hív ja 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;

4. el fo gad ja a Meg ál la po dás ki hir de té sé rõl  szóló tör -
vénytervezetet, és el ren de li a Meg ál la po dás szö ve gé nek
vég le ges meg ál la pí tá sát köve tõen az Or szág gyû lés hez tör -
té nõ be nyúj tá sát.

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

A Kormány

2100/2006. (V. 15.) Korm.

határozata

a Nemzetközi Munkaügyi Konferencia 
2006. május 31.–június 16. között Genfben sorra
kerülõ 95. ülésszakán Magyarországot képviselõ

küldöttség kijelölésérõl és tevékenységének
irányelveirõl

1. A Kor mány egyet ért az zal, hogy a Nem zet kö zi Mun -
ka ügyi Kon fe ren cia 95. ülés sza kán az aláb bi kül dött ség
vegyen részt:

2006/22. szám HATÁROZATOK TÁRA 179

Bu da pest,

2006.  má jus 15.,

hétfõ

22. szám

Ára: 414,– Ft
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Ol dal TARTALOMJEGYZÉK



dr. Hét hy La jos fõ igaz ga tó-he lyet tes, Fog lal koz ta tá si
Hi va tal, kor mány kép vi se lõ,

Sze lei K. Gyu la nagy kö vet, Ma gyar Köz tár sa ság Gen fi
Ál lan dó ENSZ Kép vi se le te, kor mány kép vi se lõ,

dr. Ro lek Fe renc al el nök, Mun ka adók és Gyár ipa ro sok
Or szá gos Szö vet sé ge, mun ka adói kül dött,

Wit tich Ta más el nök, Ma gyar Szak szer ve ze tek Or szá -
gos Szö vet sé ge, mun ka vál la lói kül dött, to váb bá 

a Nem ze ti ILO Ta nács ál tal ki je lölt ta nács adók.

2. A Kor mány fel ké ri a fog lal koz ta tás po li ti kai és mun -
ka ügyi mi nisz tert, hogy a kül dött ség képviselõ-helyette -
seit az ér de kel tek egyet ér té sé vel je löl je ki.

3. A Kor mány fel ké ri a kül ügy mi nisz tert, hogy a kül -
dött ség össze té te lé rõl hi va ta lo san ér te sít se a Nem zet kö zi
Mun ka ügyi Hi va tal fõ igaz ga tó ját, és a kül dött ség meg bí -
zó le ve lét ál lít sa ki.

4. A Nem zet kö zi Mun ka ügyi Kon fe ren cia 2006. évi
95. ülés sza kán részt vevõ kül dött ség ré szé re a Kor mány az 
aláb bi irány el ve ket ál la pít ja meg:

A kül dött ség

a) a nem ze ti ér de kek szem elõtt tar tá sá val ér té kel je a
Nem zet kö zi Mun ka ügyi Szer ve zet és a Nem zet kö zi Mun -
ka ügyi Hi va tal te vé keny sé gét;

b) a nem zet kö zi mun ka ügyi egyez mé nyek és aján lá sok
vég re haj tá sá val fog lal ko zó vita so rán tá mo gas sa az em be ri 
és mun ka vál la lói jo gok kö vet ke ze tes ér vé nye sí té sét;

c) tá mo gas sa a mun ka vé de lem rõl  szóló át fo gó új
egyez mény és aján lás el fo ga dá sát;

d) tá mo gas sa a mun ka vi szony ról  szóló új aján lás el fo -
ga dá sát.

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

A Mi nisz ter el nök ha tá ro za tai

A Miniszterelnök

8/2006. (V. 15.) ME

határozata

a Magyar Köztársaság Kormánya 
és a Bolgár Köztársaság Kormánya között 

a hadisírok rendezésérõl szóló megállapodás
létrehozására adott felhatalmazásról

A nem zet kö zi szer zõ dé sek kel kap cso la tos el já rás ról
szó ló 2005. évi L. tör vény 5. §-ának (1) be kez dé se sze rin ti
ha tás kö röm ben el jár va, a hon vé del mi mi nisz ter és a kül -
ügy mi nisz ter elõterjesztése alap ján

1. egyet ér tek a Ma gyar Köz tár sa ság Kor má nya és a
Bol gár Köz tár sa ság Kor má nya kö zött a ha di sí rok ren de zé -
sé rõl szó ló meg ál la po dás (a to váb bi ak ban: meg ál la po dás)
lét re ho zá sá val;

2. fel ha tal ma zom a hon vé del mi mi nisz tert hogy – az
érin tett mi nisz te rek kel egyet ér tés ben – a tár gya lá so kon
részt ve võ sze mé lye ket ki je löl je;

3. fel ha tal ma zom a hon vé del mi mi nisz tert vagy az ál ta -
la ki je lölt sze mélyt, hogy a tár gya lá sok ered mé nye ként
elõ ál ló szö veg ter ve ze tet kéz je gyé vel lás sa el;

4. fel hí vom a kül ügy mi nisz tert, hogy a szer zõ dés lét re -
ho zá sá hoz szük sé ges meg ha tal ma zá si ok ira tot adja ki;

5. fel hí vom a hon vé del mi mi nisz tert és a kül ügy mi -
nisz tert, hogy a szer zõ dés lét re ho zá sát kö ve tõ en a szer zõ -
dés vég le ges szö ve gé nek meg ál la pí tá sá ra való fel ha tal ma -
zás ról szó ló ha tá ro zat ter ve ze tét ha la dék ta la nul ter jesszék
a Kor mány elé.

Gyur csány Fe renc s. k.,
mi nisz ter el nök
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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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06.1493 – 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.


