
 I. rész HATÁROZATOK

A Kor mány ha tá ro za tai

A Kormány

2045/2007. (III. 19.) Korm.

határozata

az elvárt adó alkotmánybírósági megsemmisítésébõl
adódó intézkedésekrõl

A Kor mány össz hang ban a 2007. évi költ ség ve tés rõl
szóló 2006. évi CXXVII. tör vé ny 52. § (3) be kez dé sé ben
ka pott fel ha tal ma zás sal úgy dönt, hogy a 2007. év ben ki -
esõ 30 mil li árd fo rin tot a köz pon ti egyen sú lyi tar ta lék
50 mil li árd fo rin tos elõ irány za tá ból el len sú lyoz za.
Amennyi ben más adó- és já ru lék be vé tel bõl 2007. no vem -
ber 30-ig idõ ará nyo san több let be vé tel ke let ke zik, úgy a

köz pon ti egyen sú lyi tar ta lék ból en nek meg fe le lõ összeg
fel sza ba dít ha tó.

Fe le lõs: pénz ügy mi nisz ter
Ha tár idõ: azon nal

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

A Kormány

2046/2007. (III. 19.) Korm.

határozata

a terrorizmus elleni küzdelem aktuális feladatairól
 szóló 2112/2004. (V. 7.) Korm. határozat

módosításáról

A Kor mány, a ter ro riz mus el le ni küz de lem ak tu á lis fel -
ada ta i ra, kü lö nö sen az Euró pai Unió ha tá lyos Ter ro riz mus
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El le ni Cse lek vé si Ter vé ben fog lal tak ha té kony ha zai vég -
re haj tá sá ra te kin tet tel a kö vet ke zõ ha tá ro za tot hoz za:

1. A ter ro riz mus el le ni küz de lem ak tu á lis fel ada ta i ról
 szóló 2112/2004. (V. 7.) Korm. ha tá ro zat (a továb biak ban: 
Kor mány ha tá ro zat) 1. pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren del -
ke zés lép:

„1. A Kor mány, a ter ro riz mus el le ni küz de lem ak tu á lis
fel ada ta i ra, kü lö nö sen az Euró pai Unió ha tá lyos Ter ro riz -
mus El le ni Cse lek vé si Ter vé ben fog lal tak ha té kony ha zai
vég re haj tá sá ra te kin tet tel egyet ért az 1. szá mú mel lék let -
ben fog lalt Ter ro riz mus El le ni Nem ze ti Ak ció terv vel
(a továb biak ban: Ak ció terv), és el ren de li az Ak ció terv ben
fog lalt in téz ke dé sek nek az ott meg je lölt ha tár idõk sze rin ti
vég re haj tá sát, valamint fel ké ri a leg fõbb ügyészt az ezek -
ben  való köz re mû kö dés re.”

2. A Kor mány ha tá ro zat 3. pont ja he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„3. A Kor mány el ren de li, hogy a ter ro riz mus el le ni harc
uni ós po li ti ká ja és a kap cso ló dó nem zet kö zi kö te le zett ség -
vál la lá sok ha zai vég re haj tá sa cél já ból az igaz ság ügyi és
ren dé sze ti mi nisz ter irá nyí tá sá val Ter ro riz mus El le ni Tár -
ca kö zi Mun ka cso port (a továb biak ban: Mun ka cso port)
mû köd jön, szo ros össz hang ban a Nem zet biz ton sá gi Ka bi -
net tel, valamint a ter ror fel de rí tés mû ve le ti ko or di ná ci ó já -
ról és a Ter ror el le nes Ko or di ná ci ós Bi zott ság lét re ho zá sá -
ról  szóló 2239/2005. (X. 28.) Korm. ha tá ro zat alap ján ope -
ra tív együtt mû kö dést foly ta tó nem zet biz ton sá gi és ren dé -
sze ti szer vek kel.

Fe le lõs: igaz ság ügyi és ren dé sze ti mi nisz ter,
 az érin tett mi nisz te rek és szer vek,
 valamint a ter ro riz mus el le ni nem ze ti
 ko or di ná tor be vo ná sá val

Ha tár idõ: fo lya ma tos”

3. A Kor mány ha tá ro zat 4. pont ja he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„4. A Mun ka cso port fél éven te, illetve szük ség sze rint
te kint se át a ter ro riz mus el le ni harc uni ós po li ti ká já ból és a 
kap cso ló dó nem zet kö zi kö te le zett ség vál la lá sok ból fa ka dó 
ha zai fel ada to kat és kez de mé nyez ze a szük sé ges in téz ke -
dé sek meg ho za ta lát, valamint gon dos kod jon az uni ós és a
nem zet kö zi in téz mé nyek ben kép vi selt ma gyar ál lás pont
össze han go lá sá ról.

Fe le lõs: igaz ság ügyi és ren dé sze ti mi nisz ter,
 az érin tett mi nisz te rek és szer vek,
 valamint a ter ro riz mus el le ni nem ze ti
 ko or di ná tor be vo ná sá val

Ha tár idõ: azon nal”

4. Ez a ha tá ro zat a köz zé té te le nap ján lép ha tály ba;
egy ide jû leg a Kor mány ha tá ro zat 1. szá mú mel lék le te he -
lyé be a ha tá ro zat mel lék le te lép, valamint a Kor mány ha tá -
ro zat 2. és 5. pont jai a ha tá lyu kat vesz tik.

Gyur csány Fe renc s. k.,
mi nisz ter el nök
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Melléklet a 2046/2007. (III. 19.) Korm. határozathoz

„1. szá mú mel lék let a 2112/2004. (V. 7.) Kor m. ha tá ro zat hoz

III. Terrorizmus Elleni Nemzeti Akcióterv
az Európai Unió jelenleg hatályos, az Állandó Képviselõk Bizottsága 2006. szeptember 13-ai ülésén elfogadott

Terrorizmus Elleni Cselekvési Terve (11882/1/06 REV 1 számú tanácsi dokumentum,
a továb biak ban: UAP) alapján

Rö vi dí té sek jegy zé ke:

A.m.i. – Au to nóm ma gyar in téz ke dés
EüM – Egész ség ügyi Mi nisz té rium
FVM – Föld mû ve lés ügyi és Vi dék fej lesz té si Mi nisz té rium
GKM – Gaz da sá gi és Köz le ke dé si Mi nisz té rium
HM – Hon vé del mi Mi nisz té rium
HÕR – Ha tár õr ség
IRM – Igaz ság ügyi és Ren dé sze ti Mi nisz té rium
KEKKH – Köz igaz ga tá si és Elekt ro ni kus Köz szol gál ta tá sok Köz pon ti Hi va ta la
KüM – Kül ügy mi nisz té ri um
KvVM – Kör nye zet vé del mi és Víz ügyi Mi nisz té rium
LÜ – Leg fõbb Ügyész ség
MeH – Mi nisz ter el nö ki Hi va tal
NBSZ – Nem zet biz ton sá gi Szak szol gá lat
OIT – Or szá gos Igaz ság szol gál ta tá si Ta nács
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OKF – Or szá gos Ka taszt ró fa vé del mi Fõ igaz ga tó ság
ORFK – Or szá gos Rend õr-fõ ka pi tány ság
ÖTM – Ön kor mány za ti és Te rü let fej lesz té si Mi nisz té rium
PM – Pénz ügy mi nisz té rium
SZBKK – Szer ve zett Bû nö zés El le ni Ko or di ná ci ós Köz pont

UAP pont jai Ha zai in téz ke dés Fe le lõs Ha tár idõ Meg jegy zés

1.1.3. és
3.7.5.

Kormány-elõ ter jesz tés ki -
dol go zá sa az Euró pa
 Tanács Ter ro riz mus Meg -
elõ zé sé rõl  szóló Egyez mé -
nyé hez  való ma gyar
csat la ko zás ról.

IRM, KüM 2007. jú ni us 30. Az Egyez mény 5. Cikk
(1) be kez dé sé vel össze füg -
gés ben, te kin tet tel az Alkot -
mány bíró ság gya kor la tá ra,
az alá írás kor a Ma gyar
Köz tár sa ság ré szé rõl nyi lat -
ko zat té te le szük sé ges,
amely sze rint a be kez dés -
ben sze rep lõ „ve szély” fo -
gal ma alatt a Ma gyar
Köz tár sa ság „nyilván való
és közvetlen veszélyt” ért.

1.1.7. és
3.3.5.

Az IRM ko or di ná ci ó já val
az érin tett ma gyar ha tó sá -
gok fo lya ma to san ve gye nek 
részt a Né met or szág ál tal
szer ve zett Check the Web
projektben.

IRM, ORFK, nem zet biz ton -
sá gi szol gá la tok, GKM

Fo lya ma tos

1.2.4. A vo nat ko zó uni ós mé dia -
kom mu ni ká ci ós stra té gi át
és vég re haj tá si do ku men tu -
ma it al kal maz ni kell a ter ro -
riz mus sal fog lal ko zó ha zai
kormányzati
kommunikációban.

MeH, KüM Fo lya ma tos

2.1.2. Biz to sí ta ni szük sé ges a fe -
nye ge tett sé gek fel mé ré sé -
nek és elem zé sé nek
struk tu rált fel hasz ná lá sát a
koc ká zat fel mé rés, meg elõ -
zés és kö vet kez mény ke ze -
lés so rán. Amennyi ben
szük sé ges, a hír szer zõ szol -
gá la tok, a nem ze ti ha tó sá -
gok és a re le váns ve szély -
hely ze ti szol gá la tok, mint
pél dá ul a pol gá ri vé del mi,
egész ség ügyi szer ve ze tek
és a rend õrség az ar ra meg -
fe le lõ csa tor ná kon ke resz tül 
 valósítsanak meg fo ko zott
együtt mû kö dést a tag ál la -
mok ban mû kö dõ társ szer -
vek kel. Erõsíteni szükséges
a kétoldalú információ -
cserét a határon átnyúló
kocká zatokról.

MeH (pol gá ri nem zet biz -
ton sá gi szol gá la tok), HM
(ka to nai nem zet biz ton sá gi
szol gá la tok), IRM (ORFK,
HÕR), EüM, ÖTM (OKF)

Fo lya ma tos
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2.3.1. A Kri ti kus Inf ra struk tú ra
Vé de lem Euró pai Prog ram -
já nak meg kö ze lí té sét tük rö -
zõ, a kü lön bö zõ ága za ti
fel adat- és ha tás kör be tar to -
zó kri ti kus inf ra struk tú ra
vé del mi te vé keny sé gek kö -
zös ke ret rend szer be fog la lá -
sá ról, ága zat kö zi össze han-
go lá sá ról  szóló elõ ter jesz tés 
benyújtása a Kormánynak.

ÖTM (OKF), IRM, GKM,
KvVM, FVM, EüM, MeH,
HM, KüM

2007. de cem ber 31.

2.4.4. A Bi zott ság köz le mé nye i -
ben fog lal tak fi gye lem mel
kí sé ré se, nem ze ti ál lás pont
kép vi se le te, a szál lí tá si
rend sze rek re vo nat ko zó vé -
del mi aján lá sok, in téz ke dé -
sek vég re haj tá sa ér de ké ben
szükséges hazai intéz -
kedések megtétele.

GKM, IRM Fo lya ma tos

2.5.5. Foly tat ni kell a má so dik
bio met ri kus azo no sí tó nak
az út le vél be  való beépíté -
sére tör té nõ felkészülést.

MeH, KEKKH 2009. jú ni us 28.

2.6.1. Ki emelt fi gyel met kell for -
dí ta ni a kri ti kus inf ra struk -
tú ra ré szé nek ne m te kint-
hetõ, po ten ci á lis  terrorista
cél pon tok (pl. „pu ha” cél -
pon tok, tömeg tartózkodási
he lyek, tö meg ren dez vé -
nyek, köz for gal mú köz le ke -
dé si eszközök)
biztonságának növelésére.

ORFK, OKF, pol gá ri nem -
zet biz ton sá gi szol gá la tok

Fo lya ma tos

3.1.6. Az ORFK fo lya ma to san
hajt sa vég re az egyes ada -
tok nak az In ter pol lal tör té -
nõ cse ré jé rõl  szóló
2005/69/IB (2005. ja -
nuár 24.) kö zös ál lás pont -
ból eredõ feladatokat.

ORFK Fo lya ma tos

3.1.7. Át kell ül tet ni a ma gyar
jog ba az Euró pai Par la -
ment nek és a Ta nács nak a
nyil vá no san el ér he tõ elekt -
ro ni kus hír köz lé si szol gál -
ta tá sok nyúj tá sa, illetve a
nyil vá nos hír köz lõ há ló za -
tok szol gál ta tá sa ke re té ben
elõ ál lí tott va gy fel dol go zott 
ada tok meg õr zé sé rõl és a
2002/58/EK irány elv mó do -
sí tá sá ról  szóló 2006/24/EK
(2006. már cius 15.)
irányelve rendelkezéseit.

GKM, NBSZ, IRM 2007. szep tem ber 15.
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3.1.8. és
3.1.11.

Az ORFK a le he tõ leg na -
gyobb mér ték ben tá masz -
kod jon az Eu ro pol elem zé si 
ka pa ci tá sá ra a ter ro riz mus
el le ni küz de lem so rán; to -
váb bá az ORFK és a Leg -
fõbb Ügyész ség fo lyama -
to san hajt sa vég re a
 Tanácsnak a ter ro ris ta bûn -
cse lek mé nyek re vo nat ko zó
in for má ció cse ré rõl és
együtt mû kö dés rõl  szóló
2005/671/IB (2005.
szeptember 20.) határoza -
tából adódó feladatokat.

ORFK, LÜ Fo lya ma tos Az SZBKK elem zé si és
 koordinációs ka pa ci tá sá nak
fel hasz ná lá sá val.

3.2.1. és
3.2.2.

Fo ko zott fi gyel met kell for -
dí ta ni a konf lik tus zó nák ba,
illetve azok ból tör té nõ uta -
zá sok ra, valamint annak
meg aka dá lyo zá sá ra, hogy
sze mé lyek ter ro ris ta
kiképzésben részesüljenek.

Pol gá ri és ka to nai nem zet -
biz ton sá gi szol gá la tok,
HÕR, ORFK

Fo lya ma tos

3.3.2. Az UAP-ban em lí tett ké zi -
könyv Eu ro pol ál ta li köz zé -
té te lét köve tõen az ORFK
is mer tes se azt meg az érin -
tett ál lo mánnyal és a Ter -
ror el le nes Ko or di ná ci ós
Bizottság tagjaival.

ORFK Azon nal

3.3.4. Elõ kell ké szí te ni a kor -
mány za ti dön tést a Prü mi
Szer zõ dés hez  való ma gyar
csat la ko zás meg in dí tá sá ról,
a Mi nisz te ri Bi zott ság és a
Kö zös Mun ka cso port te vé -
keny sé gé be  való be kap cso -
ló dást le he tõ vé tévõ
szándéknyilatkozat
megtételérõl.

IRM, KüM 2007. már ci us 31. Az EKTB ke re té ben vég -
zett, a Prü mi Szer zõ dés ha -
zai jo gi és in téz mé nyi
kör nye zet re gya ko rolt ha tá -
sát vizs gá ló fel mé rés ered -
mé nyé re épít ve, figye lembe 
vé ve a né met EU-el nök ség
vo nat ko zó ja vas la ta it és a
2007. ja nu á ri in for má lis
Bel- és Igazságügyi Tanács
ki me ne te lét.

3.3.6. Át kell te kin te ni az in ter ne -
ten fel lel he tõ il le gá lis tar ta -
lom el tá vo lí tá sá ra
vo nat ko zó hazai
szabályozást.

IRM (a GKM, a nem zet biz -
ton sá gi szol gá la tok és az
ORFK be vo ná sá val)

2007. jú ni us 30.
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3.5.2. Figye lembe vé ve a BIÜT
2005. de cem ber 1–2-ai ülé -
sén el fo ga dott alap el ve ket
és a COM(2005) 620 vég le -
ges a nem ze ti szin tû
 koordináció és a non pro fit
szek tor át lát ha tó sá gá nak fo -
ko zá sá val a ter ro riz mus fi -
nan szí ro zá sá nak
meg aka dá lyo zá sá ról és le -
küz dé sé rõl  szóló bi zott sá gi
köz le ményt, valamint az e
tárgy ban elõ ké szí té s alatt
ál ló bi zott sá gi ja vas la to kat;
át kell te kin te ni a non pro fit
szer ve ze tek re vo nat ko zó
ha zai sza bá lyo zást a Fi nan -
ci al Ac ti on Task For ce
VIII. spe ci á lis aján lá sá nak
 való meg fe le lés
szempontjából, különös
tekintettel a nonprofit
szervezetek kategóriájának
definiálására.

IRM (a PM, az OIT és a LÜ 
be vo ná sá val)

2007. de cem ber 31.

3.5.5. El kell ké szí te ni az EU ál tal 
el ren delt va gyo ni kor lá to zó
in téz ke dé sek ha té ko nyabb
ha zai vég re haj tá sá ról  szóló
kormány-elõ ter jesz tést.

IRM (az érin tett tár cák be -
vo ná sá val)

2007. már ci us 31. A ha zai jog sza bá lyi kör nye -
zet vizs gá la tát az I. és a II.
Nem ze ti Ak ció terv,
valamint a 2221/2005.
(X. 17.) Kor m. ha tá ro zat is
elõ ír ta. A ko ráb bi Bel ügy -
mi nisz té ri um, majd az IRM
ál tal ké szí tett ter ve zet tel
kap cso lat ban al kot má nyos -
sá gi ag gá lyok me rül tek fe l,
ezért a sza bá lyo zá si
technika újragondolása vált
szükségessé.

3.5.7. és
3.5.9.

Át kell ül tet ni a ma gyar
jog ba az Euró pai Par la ment 
és a Ta nács 2005/60/EK
(2005. ok tó ber 26.) a pénz -
ügyi rend sze rek nek a pénz -
mo sás, valamint
ter ro riz mus fi nan szí ro zá sa
cél já ra  való fel hasz ná lá sá -
nak meg elõ zé sé rõl  szóló
irányelve rendelkezéseit.

PM 2007. de cem ber 15. Fo lya mat ban.

3.5.8. Az ORFK ter ro riz mus és
pénz mo sás el le ni szak egy -
sé gei szo ro san mû köd je nek
együtt fel de rí té si, nyo mo zá -
si és egyéb tevékenységük
során.

ORFK Fo lya ma tos Az SZBKK elem zé si és
 koordinációs ka pa ci tá sá nak
fel hasz ná lá sá val.

3.5.11. Át kell ül tet ni a ma gyar
jog ba az Euró pai Par la ment 
és a Ta nács 1889/2005/EK
ren de le tét (2005. ok tó -
ber 26.) a Kö zös ség te rü le -
té re be lé põ, illetve a
Kö zös ség te rü le tét el ha gyó
készpénz ellenõrzésérõl.

PM 2007. jú ni us 15. Fo lya mat ban.
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3.7.2. A Nuk le á ris ter ror cse lek -
mé nyek vissza szo rí tá sá ról
 szóló Nem zet kö zi Egyez -
mény ki hir de té sé rõl  szóló
tör vényjavaslat el ké szí té se,
majd be nyúj tá sa az
Országgyûlésnek.

IRM 2007. feb ru ár 28. Fo lya mat ban. A Nuk le á ris
ter ror cse lek mé nyek vissza -
szo rí tá sá ról  szóló Nem zet -
kö zi Egyez mény
szö ve gé nek vég le ges meg -
ál la pí tá sá ról  szóló
2188/2005. (IX. 13.) Kor m. 
ha tá ro zat 2006. ja nu ár 1-jei
ha tár idõ vel elõ ír ta, hogy az
Egyez mény szö ve gé nek
vég le ges meg ál la pí tá sát
köve tõen az igazságügy-
 miniszter, a kül ügy mi nisz -
ter, a gaz da sá gi és köz le ke -
dé si mi nisz ter, to váb bá a
bel ügy mi nisz ter köz re mû -
kö dé sé vel ké szül jön elõ -
terjesz tés az Egyez mény
kö te le zõ ha tá lyá nak el is me -
ré sét, valamint az Egyez -
mény és a bel sõ jog
össz hang já nak meg te rem té -
sé hez szük sé ges jog sza -
bály vál to zá so kat és egyéb
in téz ke dé se ket tar tal ma zó
ki hir de tõ tör vényjavaslat
be ter jesz té se ér de ké ben. Az 
Egyez mény ál tal szük -
ségessé tett Btk.-mó do sí tás
szin tén fo lya mat ban van.

3.7.4. Az ENSZ Köz gyû lé se ál tal
2006. szep tem ber 8-án el fo -
ga dott Glo bá lis Terror -
ellenes Stra té gia meg-
 va ló su lá sá nak tá mo ga tá sa.

KüM Fo lya ma tos

4.1.10. A ter ror fe nye ge té sek meg -
elõ zé se és az el le nük tör té -
nõ fel lé pés szem pont ja i nak
figye lembevétele a Ci vi li an
He ad li ne Go al 2008 ké pes -
ség fej lesz té si fo lya mat ba il -
lesz ke dõ magyar
felajánlások megtételekor.

IRM, KüM Fo lya ma tos (a CHG2008
ké pes ség fej lesz té si fo lya -
mat idõ tar ta má ra)

4.2.5. Az Euró pai Uni ó ról  szóló
Szer zõ dés V. cí me sze rin ti
vál ság ke ze lé si mû ve le tek -
ben részt ve võ ma gyar sze -
mé lyi és esz köz ál lo mány,
valamint erõ for rá sok vé del -
mé nek (szük ség sze rint be -
le ért ve a ren del ke zés re ál ló
esz kö zök és ké pes sé gek ke -
re tei kö zött, ese ti ala pon és
fe nye ge tett sé gi elem zés
alap ján, a mû ve le ti te rü le -
ten ta lál ha tó kulcs fon tos sá -
gú pol gá ri cél pon tok,
köz tük a létfontosságú
infrastruktúrák védelmére
irányuló képesség)
megerõsítése.

HM, IRM, ÖTM (OKF) Fo lya ma tos

A.m.i. A kor mány za ti struk tú ra
vál to zá sa  miatt a 29/2005.
(BK 15.) BM uta sí tás
 helyett együt tes IRM–ÖTM 
uta sí tás ki adá sa.

IRM, ÖTM 2007. már ci us 31.

”



A Kormány

2047/2007. (III. 19.) Korm.

határozata

az igazgatási és igazgatási jellegû tevékenységet ellátó
központi költségvetési szerveknél foglalkoztatottak

létszámáról  szóló 2131/2006. (VII. 26.) Korm.
határozat módosításáról

1. Az igaz ga tá si és igaz ga tá si 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  szóló 2131/2006. (VII. 26.) Korm. ha tá ro zat
mel lék le té ben a XXI. Egész ség ügyi Mi nisz té rium cím
alatt

az „EüM En ge dé lye zé si és Köz igaz ga tá si Hi va tal 19”
szö veg rész he lyé be

az „EüM En ge dé lye zé si és Köz igaz ga tá si Hi va tal 26”
szö veg rész lép.

2. E ha tá ro zat 2007. áp ri lis 1-jén lép ha tály ba.

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

A Mi nisz ter el nök ha tá ro za tai

A Miniszterelnök

8/2007. (III. 19.) ME

határozata

az Európai Ûrügynökséghez (ESA) történõ
csatlakozásról szóló nemzetközi szerzõdés

létrehozására 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 vé ny 5. §-ának (1) be kez dé se sze rin ti

ha tás kö röm ben el jár va, a kör nye zet vé del mi és víz ügyi mi -
nisz ter, valamint a kül ügy mi nisz ter elõ ter jesz té se alap ján

1. egyet ér tek az Euró pai Ûr ügy nök ség hez (ESA) tör -
ténõ csat la ko zás ról szóló nem zet kö zi szer zõ dés lét re ho zá -
sá val;

2. fel ha tal ma zom a kör nye zet vé del mi és víz ügyi 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 kör nye zet vé del mi és víz ügyi
 minisztert vagy az ál ta la ki je lölt sze mélyt, hogy a tárgya -
lások ered mé nye ként elõ ál ló szö veg ter ve ze tet kéz je gyé -
vel  lássa 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 kör nye zet vé del mi és víz ügyi mi nisz tert,
valamint 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 szóló ha tá ro zat ter ve ze tét ha -
la dék ta la nul ter jesszék a Kor mány elé.

6. Je len ha tá ro zat köz zé té te le nap ján lép ha tály ba, egy -
ide jû leg az Euró pai Ûr ügy nök ség hez (ESA) tör té nõ csat -
la ko zás ról szóló nem zet kö zi szer zõ dés lét re ho zá sá ra adott
fel ha tal ma zás ról szóló 22/2005. (XII. 9.) ME ha tá ro zat
 hatályát vesz ti.

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: Gi lyán György, a Mi nisz ter el nö ki Hi va tal 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., www.mhk.hu. 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 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.
2007. évi éves elõ fi ze té si díj: 22 932 Ft áfá val. Egy pél dány ára: 420 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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07.0883 – 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 igaz ga tó.


