
 I. rész HATÁROZATOK

A Kor mány ha tá ro za tai

A Kormány

2095/2007. (V. 31.) Korm.

határozata

az ENSZ li ba no ni bé ke fenn tar tó misszi ó já ban
(UNIFIL) való ma gyar rész vé tel rõl szó ló

2169/2006. (X. 10.) Korm. ha tá ro zat módosításáról

1. Az ENSZ li ba no ni bé ke fenn tar tó misszi ó já ban
(UNIFIL) való ma gyar rész vé tel rõl szó ló 2169/2006.

(X. 10.) Korm. ha tá ro zat 1. a) pont ja he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

[1. A Kor mány a Ma gyar Köz tár sa ság nak az Egye sült
Nem ze tek Alap ok má nyá ból fa ka dó kö te le zett sé ge i re, az
ENSZ Biz ton sá gi Ta ná csá nak ha tá ro za ta i ra, kü lö nö sen
a 2006. au gusz tus 11-én el fo ga dott 1701(2006) szá mú
 határozatára fi gye lem mel]

„a) hoz zá já rul ah hoz, hogy az ENSZ li ba no ni bé ke -
fenn tar tó misszi ó já ban (UNIFIL) 12 fõ, a Ma gyar Köz tár -
sa ság Ha tár õr sé ge ál lo má nyá ba tar to zó ha tár õr a bé ke -
fenn tar tó misszió man dá tu má nak le jár tá ig részt ve gyen;”

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

Bu da pest,

2007. má jus 31.,

csütörtök

25. szám

Ára: 420,– Ft
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A Kormány

2096/2007. (V. 31.) Korm.

határozata

a közbeszerzési és tervpályázati hirdetmények
elektronikus megküldésével kapcsolatos feladatokról

1. A Kor mány el ren de li a köz be szer zé si el já rá sok ban
elekt ro ni ku san gya ko rol ha tó el já rá si cse lek mé nyek sza bá -
lya i ról és az Elekt ro ni kus Köz be szer zé si Rend szer rõl
 szóló 167/2004. (V. 25.) Korm. ren de let 11. §-a (2) be kez -
dé se sze rin ti elekt ro ni kus hir det mény fel adá si mó do za tok
vizs gá la tát, és a vizs gá lat ered mé nyé tõl füg gõ en je len tés
vagy jog sza bály-mó do sí tást tar tal ma zó elõ ter jesz tés be -
nyúj tá sát. A Kor mány fel ké ri a Köz be szer zé sek Ta ná csát
a vizs gá lat ban való rész vé tel re.

Fe le lõs: gaz da sá gi és köz le ke dé si mi nisz ter
Mi nisz ter el nö ki Hi va talt ve ze tõ mi nisz ter
igaz ság ügyi és ren dé sze ti mi nisz ter

Ha tár idõ: 2007. jú li us 31.

2. A Mi nisz ter el nö ki Hi va talt ve ze tõ mi nisz ter az
elekt ro ni kus hir det mény fel adás ügy fél kap un ke resz tül
tör té nõ meg va ló sí tá sa tár gyá ban kezd jen tár gya lá so kat
a Köz be szer zé sek Ta ná csá val.

Fe le lõs: Mi nisz ter el nö ki Hi va talt ve ze tõ mi nisz ter
Ha tár idõ: azon nal

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

A Kormány

2097/2007. (V. 31.) Korm.

határozata

nagy kö vet ség nyi tá sá ról a Be la rusz Köz tár sa ság ban

A Kor mány

1. hoz zá já rul ah hoz, hogy 2007 fo lya mán nagy kö vet -
ség lé te sül jön a Be la rusz Köz tár sa ság ban minsz ki szék -
hellyel;

2. fel ha tal maz za a kül ügy mi nisz tert a minsz ki nagy kö -
vet ség lé te sí té sé vel össze füg gõ fel ada tok vég re haj tá sá ra.

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

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

A Mi nisz ter el nök ha tá ro za tai

A Miniszterelnök

23/2007. (V. 31.) ME

határozata

a Magyar Köztársaság Kormánya, a Dán Királyság
Kormánya, az Egyesült Királyság Kormánya,

a Francia Köztársaság Kormánya, a Görög
Köztársaság Kormánya, a Kínai Népköztársaság
Kormánya, a Lengyel Köztársaság Kormánya,

a Német Szövetségi Köztársaság Kormánya,
az Olasz Köztársaság Kormánya, az Orosz Föderáció
Kormánya, a Spanyol Királyság Kormánya, a Svájci

Konföderáció Kormánya és a Svéd Királyság
Kormánya között az XFEL Szabadelektron-lézer

(European X-Ray Free-Electron Laser) projektben
való együttmûködésrõl  szóló Megállapodás

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 vény 5.  § (1) be kez dé se sze rin ti
 hatáskörömben el jár va, a gaz da sá gi és köz le ke dé si mi nisz -
ter, va la mint a kül ügy mi nisz ter elõ ter jesz té se alap ján

1. egyet ér tek a Ma gyar Köz tár sa ság Kor má nya, a Dán
Ki rály ság Kor má nya, az Egye sült Ki rály ság Kor má nya,
a Fran cia Köz tár sa ság Kor má nya, a Gö rög Köz tár sa ság
Kor má nya, a Kí nai Nép köz tár sa ság Kor má nya, a Len gyel
Köz tár sa ság Kor má nya, a Né met Szö vet sé gi Köz tár sa ság
Kor má nya, az Olasz Köz tár sa ság Kor má nya, az Orosz
 Föderáció Kor má nya, a Spa nyol Ki rály ság Kor má nya,
a Sváj ci Kon fö de rá ció Kor má nya és a Svéd Ki rály ság
Kor má nya kö zött az XFEL Sza bad elekt ron-lé zer (Euro -
pean X-Ray Free-Elect ron La ser) pro jekt ben va ló együtt -
mû kö dés rõl  szóló Meg ál la po dás (a továb biak ban: meg -
állapodás) lét re ho zá sá val;

2. fel ha tal ma zom a gaz da sá gi és köz le ke dé si mi nisz -
tert, hogy – az érin tett mi nisz te rek kel egyet ér tés ben –
a tár gya lá so kon részt vevõ sze mé lye ket ki je löl je;

3. fel ha tal ma zom a gaz da sá gi és köz le ke dé si 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 meg ál la po dás 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 gaz da sá gi és köz le ke dé si mi nisz tert, va -
la mint a kül ügy mi nisz tert, hogy a meg ál la po dás létreho -
zását köve tõen a meg ál la po dás 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.

Gyur csány Fe renc s. k.,
mi nisz ter el nök
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Szerkeszti a Miniszterelnöki Hivatal, a Szerkesztõbizottság közremûködésével.
A szerkesztésért felelõs: Gilyán György, a Miniszterelnöki Hivatal államtitkára. Budapest V., Kossuth tér 1–3.
Kiadja a Magyar Hivatalos Közlönykiadó. Felelõs kiadó: dr. Kodela László elnök-vezérigazgató.
Budapest VIII., Somogyi Béla u. 6., www.mhk.hu. Telefon: 266-9290.

Elõfizetésben megrendelhetõ a Magyar Hivatalos Közlönykiadónál,
Budapest VIII., Somogyi Béla u. 6., 1394 Budapest 62. Pf. 357, vagy faxon 318-6668.
Elõfizetésben terjeszti a Magyar Hivatalos Közlönykiadó a FÁMA Rt. közremûködésével. Telefon/fax: 266-6567.
Információ: tel.: 317-9999, 266-9290/245, 357 mellék.
Példányonként megvásárolható a Budapest VII., Rákóczi út 30. (bejárat a Dohány u. és Nyár u. sarkán) szám alatti Közlöny
Centrumban (tel.: 321-5971, fax: 321-5275, e-mail: kozlonycentrum@mhk.hu), illetve megrendelhetõ a kiadó ügyfélszolgálatán
(fax: 318-6668, 338-4746, e-mail: kozlonybolt@mhk.hu) vagy a www.mhk.hu/kozlonybolt internetcímen.
2007. évi éves elõfizetési díj: 22 932 Ft áfával. Egy példány ára: 420 Ft áfával.
A kiadó az elõfizetési díj évközbeni változtatásának jogát fenntartja.
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07.1829 – Nyomja a Magyar Hivatalos Közlönykiadó Lajosmizsei Nyomdája. Felelõs vezetõ: Burján Norbert igazgató.

Tisztelt Elõfizetõk!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy a kiadónk terjesztésében levõ lapokra és elektronikus kiadványokra szóló elõfizetésüket folyamatosnak
tekintjük. Csak akkor kell változást bejelenteniük a 2007. évre vonatkozó elõfizetésre, ha a példányszámot, esetleg a címlistát
módosítják, vagy új lapra szeretnének elõfizetni (pontos szállítási, név- és utcacím-megjelöléssel). Az esetleges módosítást szívesked-
jenek levélben vagy faxon megküldeni. Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a lapszállításról kizárólag az elõfizetési díj beérkezését
követõen intézkedünk. Fontos, hogy az elõfizetési díjakat a megadott 10300002-20377199-70213285 sz. számlára utalják, illetve
a kiadó által kiküldött készpénz-átutalási megbízáson fizessék be.
Készpénzes befizetés kizárólag a Magyar Hivatalos Közlönykiadó ügyfélszolgálatán (1085 Budapest, Somogyi B. u. 6.) lehetséges. (Levél-
cím: Magyar Hivatalos Közlönykiadó, 1394 Budapest, 62. Pf. 357. Fax: 318-6668).

A 2007. évi elõfizetési díjak
(Az árak az áfát tartalmazzák.)

Magyar Közlöny 99 792 Ft/év
Hivatalos Értesítõ 15 372 Ft/év
Határozatok Tára 22 932 Ft/év
Önkormányzatok Közlönye 5 544 Ft/év
Az Alkotmánybíróság Határozatai 18 900 Ft/év
Bányászati Közlöny 4 788 Ft/év
Belügyi Közlöny 25 452 Ft/év
Egészségbiztosítási Közlöny 22 176 Ft/év
Egészségügyi Közlöny 27 720 Ft/év
Ellenõrzési Figyelõ 3 528 Ft/év
Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Értesítõ 18 396 Ft/év
Gazdasági Közlöny 23 436 Ft/év
Hírközlési Értesítõ 6 552 Ft/év
Honvédelmi Közlöny 18 648 Ft/év
Igazságügyi Közlöny 15 876 Ft/év
Jogtanácsadó 6 804 Ft/év

Környezetvédelmi és Vízügyi Értesítõ 15 120 Ft/év
Közlekedési Értesítõ 24 696 Ft/év
Kulturális Közlöny 18 900 Ft/év
Külgazdasági Értesítõ 20 160 Ft/év
Munkaügyi Közlöny 15 372 Ft/év
Oktatási Közlöny 21 924 Ft/év
Pénzügyi Közlöny 30 492 Ft/év
Sportértesítõ 5 040 Ft/év
Statisztikai Közlöny 13 104 Ft/év
Szociális Közlöny 15 624 Ft/év
Turisztikai Értesítõ 11 844 Ft/év
Ügyészségi Közlöny 6 552 Ft/év
Nemzeti Kulturális Alap Hírlevele 5 040 Ft/év
Pénzügyi Szemle 19 908 Ft/év
L'udové noviny 3 780 Ft/év
Neue Zeitung 4 788 Ft/év

Cégközlöny CD

A Cégközlöny hatályos és hiteles céginformációs – az üzleti életben részt vevõk számára nélkülözhetetlen, naprakész – adatbázisát tartalmazó,
heti rendszerességgel lemezen megjelenõ lap formátuma 2007. október 1-jétõl várhatóan megújul. Erre tekintettel a CD a 2007. évben január 1-jétõl

szeptember 30-ig fizethetõ elõ. A háromnegyed éves elõfizetés díja a 20%-os áfával: 106 272 Ft.

Közbeszerzési Értesítõ

A hetente több száz, minden szakterületre kiterjedõ közbeszerzési felhívás részletes leírását és feltételeit tartalmazó Közbeszerzési Értesítõ címû
hivatalos lap révén az elõfizetõk a leggyorsabban, autentikus forrásból értesülhetnek a pályázatokról. Az Értesítõ – a tervezett formátumváltás
miatt – a 2007. évben fél évre fizethetõ elõ. A féléves elõfizetés díja áfával: 55 062 Ft.

A HIVATALOS JOGSZABÁLYTÁR (CD)
hatályos jogszabályok hivatalos számítógépes gyûjteményének 2007. évi éves elõfizetési díjai:

(Áraink az áfát nem tartalmazzák.)

Önálló változat 72 000 Ft
5 munkahelyes hálózati változat 130 000 Ft

10 munkahelyes hálózati változat 160 000 Ft

25 munkahelyes hálózati változat 260 000 Ft
50 munkahelyes hálózati változat 340 000 Ft

100 munkahelyes hálózati változat 590 000 Ft

Az EU-JOGSZABÁLYTÁR (CD)
Az Európai Unió Jogszabályai gyûjteményének 2007. évi éves elõfizetési díja

(Áraink az áfát nem tartalmazzák.)

Önálló változat 72 000 Ft
5 munkahelyes hálózati változat 130 000 Ft

10 munkahelyes hálózati változat 160 000 Ft

25 munkahelyes hálózati változat 260 000 Ft
50 munkahelyes hálózati változat 340 000 Ft

100 munkahelyes hálózati változat 590 000 Ft

Egyszeri belépési díj: 7000 Ft.

Facsimile Magyar Közlöny. A hivatalos lap 2006-os évfolyama jelenik meg CD-n az eredeti külalak megõrzésével, de könnyen kezelhetõen. Ára: 12 000 Ft + áfa.


