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 I. rész HATÁROZATOK

A Kor mány ha tá ro za tai

A Kormány

2102/2007. (VI. 12.) Korm.

határozata

a 2007. évi, határátlépéssel járó csapatmozgások
engedélyezésérõl  szóló

2247/2006. (XII. 23.) Korm. határozat módosításáról

1. A 2007. évi, ha tár át lé pés sel járó csa pat moz gá sok en -
ge dé lye zé sé rõl  szóló 2247/2006. (XII. 23.) Korm. ha tá ro -
zat (a továb biak ban: Ha tá ro zat) mel lék le té nek 3. pont ja
sze rin ti fel so ro lás a kö vet ke zõ új 11. pont tal egé szül ki:

(3. A ma gyar fegy ve res erõk rész vé te le nél kül ter ve zett,
kül föl di fegy ve res erõk eset le ges át vo nu lá sá val járó
NATO gya kor la tok és ki kép zé sek:)

[A gya kor lat meg ne ve zé se
A gya kor lat

ter ve zett 
he lye

A gya kor lat
ter ve zett 

idõ pont ja]

„11. LIVRE BLEU ROU001 2007 Ro má nia II–III. n.é.”

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

A Miniszterelnök ha tá ro za tai

A Miniszterelnök

25/2007. (VI. 12.) ME

határozata

a Magyar Köztársaság Kormánya
és az Oroszországi Föderáció Kormánya között,

Moszkvában, 2002. december 20-án aláírt
légiközlekedési megállapodás módosításáról  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 ha -
tás kö röm ben el jár va, a gaz da sá gi és köz le ke dé si mi nisz ter
és a kül ügy mi nisz ter elõ ter jesz tése alap ján

1. egyet ér tek a Ma gyar Köz tár sa ság Kor má nya és az
Orosz or szá gi Fö de rá ció Kor má nya kö zött Moszk vá ban,
2002. de cem ber 20-án alá írt lé gi köz le ke dé si meg ál la po dás 
(a továb biak ban: meg ál la po dás) – kü lö nö sen az eu ró pai
kö zös sé gi jog gal  való össz hang já nak biz to sí tá sát cél -
zó – mó do sí tá sá ról  szóló meg ál la po dás 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
mó do sí tá sá ról  szóló 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 és a
kül ügy mi nisz tert, hogy a meg ál la po dás mó do sí tá sá ról
 szóló meg ál la po dás lét re ho zá sát köve tõen a mó do sí tás ról
 szóló 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

A Miniszterelnök

26/2007. (VI. 12.) ME

határozata

a Magyar Köztársaság Kormánya
és az Osztrák Szövetségi Kormány között

a Magyar Köztársaság Kormánya és az Osztrák
Szövetségi Kormány között a közös államhatáron

átvezetõ turistaútvonalakon történõ
államhatár-átlépésrõl  szóló, Sankt Margarethenben,

2006. év november hónap 2. napján aláírt
Megállapodás kiegészítésérõl  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 ha -
tás kö röm ben el jár va, az igaz ság ügyi és ren dé sze ti mi nisz -
ter és a kül ügy mi nisz ter elõ ter jesz tése alapján

1. egyet ér tek a Ma gyar Köz tár sa ság Kor má nya és az
Oszt rák Szö vet sé gi Kor mány kö zött a Ma gyar Köz tár sa -
ság Kor má nya és az Oszt rák Szö vet sé gi Kor mány kö zött a
kö zös ál lam ha tá ron át ve ze tõ tu ris ta út vo na la kon tör té nõ
ál lam ha tár-át lé pés rõl  szóló, Sankt Mar ga ret hen ben, 2006.
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év no vem ber hó nap 2. nap ján alá írt Meg ál la po dás ki egé -
szí té sé rõl  szóló Megállapodás (a továb biak ban:
megállapodás) létrehozásával;

2. fel ha tal ma zom az igaz ság ügyi és ren dé sze ti 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 az igaz ság ügyi és ren dé sze ti 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 az igaz ság ügyi és ren dé sze ti mi nisz tert és a 
kül ügy mi nisz tert, hogy a meg ál la po dás lét re ho zá sát 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

2007/27. szám HATÁROZATOK TÁRA 177



178 HATÁROZATOK TÁRA 2007/27. szám

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.

HU ISSN 1217—3533

07.1954 – 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.

Tisz telt Elõ fi ze tõk!
Tá jé koz tat juk Önö ket, hogy a ki adónk ter jesz té sé ben le võ la pok ra és elekt ro ni kus ki ad vá nyok ra szó ló elõ fi ze té sü ket fo lya ma tos nak
te kint jük. Csak ak kor kell vál to zást be je len te ni ük a 2007. év re vo nat ko zó elõ fi ze tés re, ha a pél dány szá mot, eset leg a cím lis tát
 módosítják, vagy új lap ra sze ret né nek elõ fi zet ni (pon tos szál lí tá si, név- és ut ca cím-meg je lö lés sel). Az eset le ges mó do sí tást szí ves ked -
je nek le vél ben vagy fa xon meg kül de ni. Fel hív juk  szí ves fi gyel mü ket, hogy a lap szál lí tás ról ki zá ró lag az elõ fi ze té si díj be ér ke zé sét
kö ve tõ en in téz ke dünk. Fon tos, hogy az elõ fi ze té si dí ja kat a meg adott 10300002-20377199-70213285 sz. szám lá ra utal ják, il let ve
a ki adó ál tal ki kül dött kész pénz-át uta lá si meg bí zá son fi zes sék be.
Kész pén zes be fi ze tés ki zá ró lag a Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó ügy fél szol gá la tán (1085 Bu da pest, So mo gyi B. u. 6.) le het sé ges. (Le vél -
cím: Ma gyar  Hivatalos  Közlönykiadó, 1394 Bu da pest, 62. Pf. 357. Fax: 318-6668).

A 2007. évi elõ fi ze té si dí jak
(Az árak az áfát tar tal maz zák.)

Ma gyar Köz löny 99 792 Ft/év
Hi va ta los Ér te sí tõ 15 372 Ft/év
Ha tá ro za tok Tá ra 22 932 Ft/év
Ön kor mány za tok Köz lö nye 5 544 Ft/év
Az Alkot mány bíró ság Ha tá ro za tai 18 900 Ft/év
Bá nyá sza ti Köz löny 4 788 Ft/év
Bel ügyi Köz löny 25 452 Ft/év
Egész ség biz to sí tá si Köz löny 22 176 Ft/év
Egész ség ügyi Köz löny 27 720 Ft/év
El len õr zé si Fi gye lõ 3 528 Ft/év
Föld mû ve lés ügyi és Vi dék fej lesz té si Ér te sí tõ 18 396 Ft/év
Gaz da sá gi Köz löny 23 436 Ft/év
Hír köz lé si Ér te sí tõ 6 552 Ft/év
Hon vé del mi Köz löny 18 648 Ft/év
Igaz ság ügyi Köz löny 15 876 Ft/év
Jog ta nács adó 6 804 Ft/év

Kör nye zet vé del mi és Víz ügyi Ér te sí tõ 15 120 Ft/év
Köz le ke dé si Ér te sí tõ 24 696 Ft/év
Kul tu rá lis Köz löny 18 900 Ft/év
Kül gaz da sá gi Ér te sí tõ 20 160 Ft/év
Mun ka ügyi Köz löny 15 372 Ft/év
Ok ta tá si Köz löny 21 924 Ft/év
Pénz ügyi Köz löny 30 492 Ft/év
Sport ér te sí tõ 5 040 Ft/év
Sta tisz ti kai Köz löny 13 104 Ft/év
Szo ci á lis Köz löny 15 624 Ft/év
Tu risz ti kai Ér te sí tõ 11 844 Ft/év
Ügyész sé gi Köz löny 6 552 Ft/év
Nem ze ti Kul tu rá lis Alap Hír le ve le 5 040 Ft/év
Pénz ügyi Szem le 19 908 Ft/év
L'u do vé no viny 3 780 Ft/év
Ne ue Ze i tung 4 788 Ft/év

Cég köz löny CD

A Cég köz löny ha tá lyos és hi te les cég in for má ci ós – az üz le ti élet ben részt ve võk szá má ra nél kü löz he tet len, nap ra kész – adat bázisát tar tal ma zó,  
 het i rend sze res ség gel le me zen meg je le nõ la p for má tu ma 2007. ok tó ber 1-jé tõl vár ha tó an meg újul. Er re te kin tet tel a CD a 2007. év ben ja nu ár 1-jé tõl

szep tem ber 30-ig fi zet he tõ elõ. A há rom ne gyed éves elõ fi ze tés dí ja a 20%-os áfá val: 106 272 Ft.

Köz be szer zé si Ér te sí tõ

A he ten te több száz, min den szak te rü let re ki ter je dõ köz be szer zé si fel hí vás rész le tes le írá sát és fel té te le it tar tal ma zó Közbeszer zési Ér te sí tõ cí mû
hi va ta los la p ré vén az elõ fi ze tõk a leg gyor sab ban, au ten ti kus for rás ból ér te sül het nek a pá lyá za tok ról. Az Ér te sí tõ – a ter ve zett for má tum vál tás
miatt – a 2007. év ben fél év re fi zet he tõ elõ. A fél éves elõ fi ze tés dí ja áfá val: 55 062 Ft.

A HIVATALOS JOGSZABÁLYTÁR (CD)
ha tá lyos jog sza bá lyok hi va ta los szá mí tó gé pes gyûj te mé nyé nek 2007. évi éves elõ fi ze té si dí jai:

(Ára ink az áfát nem tar tal maz zák.)

Ön ál ló vál to zat 72 000 Ft
 5 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 130 000 Ft
10 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 160 000 Ft

 25 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 260 000 Ft
 50 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 340 000 Ft
100 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 590 000 Ft
 

Az EU-JOGSZABÁLYTÁR (CD)
Az Euró pai Unió Jog sza bá lyai gyûj te mé nyé nek 2007. évi éves elõ fi ze té si dí ja

(Ára ink az áfát nem tar tal maz zák.)

Ön ál ló vál to zat 72 000 Ft
 5 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 130 000 Ft
10 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 160 000 Ft

 25 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 260 000 Ft
 50 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 340 000 Ft
100 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 590 000 Ft

Egy sze ri be lé pé si díj: 7000 Ft.

Fa csi mi le Ma gyar Köz löny. A hi va ta los la p 2006-os év fo lya ma je le nik meg CD-n az ere de ti kül alak meg õr zé sé vel, de könnyen ke zel he tõ en. Ára: 12 000 Ft + áfa.




