
 I. rész HATÁROZATOK

A Kor mány ha tá ro za tai

A Kormány

2147/2007. (VIII. 8.) Korm.

határozata

a Kormány Európa-politikai stratégiájának
új irányairól és feladatairól

A Kor mány az Eu ró pa-po li ti kai stra té gia el ve it, sa rok -
pont ja it, va la mint pri o ri tá sa it e ha tá ro zat mel lék le té ben
fog lal tak sze rint ha tá roz za meg, és fel hív ja az irá nyí tá sa
alatt álló szer ve ket, hogy az Eu ró pai Uni ó ban kép vi se len -

dõ kor mány za ti ál lás pon tok ki ala kí tá sa és kép vi se le te, va -
la mint a ha zai jog al ko tá si és dön tés-elõ ké szí té si fo lya mat
so rán a mel lék let ben fog lal tak nak meg fele lõen jár ja nak el.

A mi nisz ter el nök he lyett:

Dr. Ve res Já nos s. k.,
pénz ügy mi nisz ter

Melléklet
a 2147/2007. (VIII. 8.) Korm. határozathoz

A Kor mány
1. az Eu ró pa-po li ti kai stra té gia el ve it az aláb bi ak sze -

rint ha tá roz za meg:
a) Ma gyar or szág szá má ra az Eu ró pai Unió cselekvõ -

képes egy sé gé nek biz to sí tá sa alap ve tõ fon tos sá gú. Az

Bu da pest,

2007. au gusz tus 8.,

szerda
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Unió cse lek võ ké pes sé gé nek meg õr zé se a kö zös ség jö võ je
szem pont já ból va la mennyi meg ha tá ro zó kér dés ese té ben
kulcs fon tos sá gú, úgy az in teg rá ció to vább vi te le, mint az
Unió nyi tott sá ga, va la mint glo bá lis sze rep vál la lá sa szem -
pont já ból.

b) Ma gyar or szág olyan Eu ró pai Uni ó ban ér de kelt,
amely ben a tag ál la mok kö zö sen ki tû zött cé lok el éré se
 érdekében mû köd nek együtt, az egy más sal való szo li da ri -
tás alap ján mé lyí tik el össze tar to zá su kat, pol gá ra ik jó lé té -
nek és biz ton sá gá nak nö ve lé sé re for dít va az azo nos ér té -
ke ket val ló kö zös ség elõ nye it.

c) Ma gyar or szág az eu ró pai uni ós ér ték kö zös ség fo gal -
ma alatt az em ber i mél tó ság tisz te le tét, a sza bad sá got, a
de mok rá ci át, az egyen lõ sé get, a jo gál la mi sá got, va la mint
az em ber i és ki sebb sé gi jo gok tisz te let ben tar tá sát érti.
Ma gyar or szág szá má ra az eu ró pai in teg rá ci ó ban való rész -
vé tel a ma gyar nem zet eu ró pai ke re tek kö zött tör té nõ új ra -
egye sí té sét is je len ti.

d) Ma gyar or szág az Unió jö võ jét a po li ti kai in teg rá ció
táv la tá ban lát ja. Ezért kész a ha son ló an gon dol ko dó tag ál -
la mok kal szo ro san együtt mû köd ni. A bel- és igaz ság ügyi
együtt mû kö dés en nek ki emelt te rü le te. Ha zánk kü lö nös
 figyelmet for dít to váb bá a ku ta tás-fej lesz tés, az ener gia po -
li ti ka, va la mint a kö zös kül- és biz ton ság po li ti ka te rü le tén
meg va ló sí tan dó to vább lé pés re.

e) A tag ál la mok kö zöt ti együtt mû kö dé sek ré szét ké -
pez he ti a tag ál la mok kö re i nek olyan meg erõ sí tett együtt -
mû kö dé se, amely az in teg rá ció el mé lyí té sé nek ha té kony
esz kö ze ként a kö zös ség egé szé nek hosszú távú ér de ke it
tart ja szem elõtt, és amely együtt mû kö dés nyi tott va la -
mennyi tag ál lam szá má ra.

f) Ma gyar or szág stra té gi ai cél ja, hogy ak tív ala kí tó já vá 
vál jon a kö zös ség mé lyí té sét, az eu ró pai épít ke zést szol -
gáló együtt mû kö dé sek nek.

g) Ma gyar or szág szá má ra a nem ze ti ér dek ér vé nye sí tés
ke re te az Eu ró pai Unió. Ma gyar or szág tag ál la mi ér de ke it
a kö zös ség ér de ke i nek figye lembe véte lével jut tat ja ér -
vény re.

h) Ma gyar or szág kez de mé nye zõ sze re pet vál lal az
 uniós pol gá rok élet szín vo na lá nak és élet mi nõ sé gé nek
 javítását szol gá ló in téz ke dé sek ben, a kö zös sé gi po li ti kák
fej lesz té sé ben. Ma gyar or szág a töb bi tag ál lam mal együtt -
mû köd ve ke re si a vá laszt az Uni ót be lül rõl és kí vül rõl érõ
ki hí vá sok ra, va la mint kész te vé ke nyen részt ven ni pol gá -
rai szé les ér te lem ben vett biz ton sá gá nak erõ sí té se érde -
kében.

i) Ma gyar or szág szá má ra az Unió bõ ví té se mo rá lis és
po li ti kai fe le lõs ség kér dé se, amely az Unió nyi tott sá gán és 
a csat la ko zá si fel té te lek tel je sí té sén alap szik. Az Unió nyi -
tott azon eu ró pai or szá gok szá má ra, ame lyek oszt ják az
Unió mint ér ték kö zös ség cél ja it, és tel je sí tik a csat la ko zás
po li ti kai, gaz da sá gi, in téz mé nyi fel té te le it; va la mint el fo -
gad ják és meg va ló sít ják a tag ál la mok kö zöt ti szo li da ri tás
el vét.

j) Ma gyar or szág az eu ró pai in teg rá ció mé lyí té se, a kö -
zös sé gi po li ti kák erõ sí té se mel lett sík ra száll a transz-
 atlanti együtt mû kö dés erõ sí té se ér de ké ben;

2. Eu ró pa-po li ti ká já nak sa rok pont jai: a tag ál la mok
 értékközössége, az uni ós pol gá rok jó lé te, va la mint szé les
ér te lem ben vett biz ton sá ga;

3. a fen ti ek figye lembe véte lével az Eu ró pa-po li ti ka
négy pri o ri tá sát je lö li ki:

a) Egy ség és együtt mû kö dés. Az Unió egy sé ge alatt azt 
az alap ve tõ cél ki tû zést ért jük, hogy az Uni ó nak meg kell
õriz nie az azo nos ér té ke ket val ló kö zös ség elõ nye it, és
 képesnek kell len nie a tag ál la mok kö zöt ti együtt mû kö dés
mé lyí té sé re. Ez nem zár ja ki a tag ál la mok kö zöt ti meg erõ -
sí tett együtt mû kö dé sek lét re jöt tét, ame lyek nek azon ban
nyit va kell áll ni uk va la mennyi tag ál lam szá má ra, és a Kö -
zös ség egé szé nek hosszú távú ér de ke it kell szol gál ni uk.

Ma gyar or szág ér de ke, hogy az Unió kö zös ér té ke ken és
cé lo kon nyug vó kö zös ség ma rad jon. Ma gyar or szág cél ja,
hogy te vé ke nyen hoz zá já rul jon az Unió mûködõképes -
ségéhez, a kö zös ség ha té kony, de mok ra ti kus és át lát ha tó
mû kö dé sé hez. Ma gyar or szág ré szé vé kí ván vál ni az Unió
po li ti kai in teg rá ci ó já nak pers pek tí vá ját szol gá ló együtt -
mû kö dé sek nek. Ma gyar or szág csat la ko zik az eu ró zó ná -
hoz és a schen ge ni öve zet hez.

b) Mo der ni zá ció és ver seny ké pes ség. Az uni ós tag ság -
nak kéz zel fog ha tó an ked ve zõ ha tás sal kell len nie az uni ós
pol gá rok min den na pi élet kö rül mé nye i re, az élet szín vo nal
ja vu lá sá ra, to váb bá a vál lal ko zá sok si ke res sé gé re. Eh hez
gaz da sá gi lag si ke res, a vi lág gaz da ság glo bá lis ver se nyé -
ben helyt ál ló Uni ó ra van szük ség, amely biz to sít ja az
 európai tár sa dal mi mo dell alap ja it, to váb bá elõ se gí ti tag -
államai fel zár kó zá sát.

Ma gyar or szág ér de ke, hogy az uni ós tag ság, az egy sé -
ges bel sõ piac és a kö zös sé gi po li ti kák köz vet le nül hoz zá -
já rul ja nak az or szág mo der ni zá ci ó já hoz, gaz da sá gi fel zár -
kó zá sá hoz, ál lam pol gá rai élet mi nõ sé gé nek ja vu lá sá hoz,
az esély egyen lõ ség biz to sí tá sá hoz, a ter mé sze ti kör nye zet
meg õr zé sé hez. A ko hé zi ós po li ti ka és a kö zös me zõ gaz da -
sá gi po li ti ka eb ben ki emelt sze re pet ját szik. Ma gyar or szág 
kez de mé nye zõ sze re pet kí ván ját sza ni az Unió verseny -
képességét szol gá ló esz kö zök és kö zös po li ti kák erõ sí té sé -
ben. Az or szág ver seny ké pes sé gét szol gá ló in téz ke dé sek,
va la mint a tag ál la mok kö zös sé gé nek glo bá lis si ke res sé gét
cél zó tö rek vé sek irány mu ta tá sul szol gál nak az Eu ró pai
Unió jö võ jé rõl foly ta tott vi tá ban. Ma gyar or szág eb ben a
szel lem ben já rul hoz zá a kö zös sé gi po li ti kák ala kí tá sá hoz,
szük ség sze rint újak lét re ho zá sá hoz, kü lö nös te kin tet tel
a kö zös ener gia po li ti ká ra, a ku ta tás-fej lesz tés re, va la mint
az in no vá ció te rü le té re.

c) Kon szo li dá ció és nyi tott ság. Az Uni ó nak meg kell
erõ sí te nie bel sõ egy sé gét an nak ér de ké ben, hogy ké pes
 legyen ki hasz nál ni a ki bõ vült kö zös ség je len tõs gaz da sá gi
és po li ti kai tar ta lé ka it. Az Unió nyi tott sá ga, kül kap cso la ti
rend sze ré nek fej lesz té se fon tos ér dek. A to váb bi bõ ví tés
alap ja az ér ték kö zös ség vál la lá sa és a csat la ko zás feltéte -
leinek ma ra dék ta lan tel je sí té se a csat la koz ni kí vá nó or szá -
gok ré szé rõl.
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Ma gyar or szág ér de ke, hogy hoz zá já rul jon a ki bõ vült
Unió bel sõ ko hé zi ó já nak, po li ti kai cse lek võ ké pes sé gé nek
meg erõ sí té sé hez. Alap ve tõ ér de ke to váb bá, hogy az Unió
meg õriz ze nyi tott sá gát, és hi te les eu ró pai pers pek tí vát biz -
to sít son az azo nos ér ték kö zös sé get val ló eu ró pai or szá gok
szá má ra. Ma gyar or szág kü lön le ges misszi ó ját a Bal kán
tér sé gé nek eu ró pai in teg rá ci ós fo lya ma tá nak támogatá -
sában lát ja.

d) Biz ton ság. Az Uni ó nak és tag ál la ma i nak ké pes sé
kell vál ni uk arra, hogy meg te remt sék a pol gá ra ik tá gabb
ér te lem ben vett biz ton sá gát ga ran tá ló fel té te le ket.

Ma gyar or szág ér de ke, hogy az uni ós tag ság erõ sít se
pol gá rai hét köz nap ja i nak biz ton ság ér ze tét. Ma gyar or szág
cél ja, hogy lét re jöj jön a bel sõ ha tá rok nél kü li, a sza bad sá -
gon, a biz ton sá gon és a jog ér vé nye sü lé sén ala pu ló tér ség.
Ma gyar or szág kez de mé nye zõ sze re pet kí ván ját sza ni
 annak ér de ké ben, hogy a kö zös ség bel sõ és kül sõ fe nye ge -
tett sé gek tõl men te sen, biz ton sá gos kül sõ ha tá rok kö zött
mû köd jön. Ma gyar or szág ér de kelt a kö zös kül- és biz ton -
ság po li ti ka te rü le tén a tag ál la mok kö zöt ti együtt mû kö dés
mé lyí té sé ben.

A Kormány

2148/2007. (VIII. 8.) Korm.

határozata

az Egyesült Nemzetek Élelmezési és Mezõgazdasági
Szervezete (FAO) Európai és Közép-Ázsiai Regionális 

Hivatala, a FAO Közép- és Kelet-Európai
Alregionális Hivatala, valamint a Közös Szolgáltató

Központ FVM-ben történõ elhelyezésével kapcsolatos
2007. évi kötelezettségvállalás engedélyezésérõl

A Kor mány az ál lam ház tar tás ról  szóló 1992. évi
XXXVIII. tör vény 12/A.  §-ának (5) be kez dé se alap ján a
Föld mû ve lés ügyi és Vi dék fej lesz té si Mi nisz té ri um Köz -
pon ti Igaz ga tá sa szá má ra elõ ze tesen en ge dé lye zi az Egye -
sült Nem ze tek Élel me zé si és Me zõ gaz da sá gi Szer ve ze te
(FAO) Eu ró pai és Kö zép-Ázsi ai Re gi o ná lis Hi va ta la, a
FAO Kö zép- és Ke let-Eu ró pai Al re gi o ná lis Hi va ta la, va la -
mint a Kö zös Szol gál ta tó Köz pont el he lye zé sé vel kap cso -
la tos brut tó 170,0 mil lió fo rint össze gû köz be szer zé si el já -
rás meg in dí tá sát.

Fe le lõs: föld mû ve lés ügyi és vi dék fej lesz té si
 mi nisz ter

Ha tár idõ: azon nal

A mi nisz ter el nök he lyett:

Dr. Ve res Já nos s. k.,
pénz ügy mi nisz ter

A Kormány

2149/2007. (VIII. 8.) Korm.

határozata

az Országos Rehabilitációs és Szociális Szakértõi
Intézet feladat- és hatáskörébe tartozó szakértõi

tevékenység finanszírozásáról

A Kor mány el ren de li, hogy a 2008. évi költ ség ve tés ter -
ve zé se so rán gon dos kod ni kell ar ról, hogy az Or szá gos
Re ha bi li tá ci ós és Szo ci á lis Szak ér tõi In té zet fel adat- és
 hatáskörébe tar to zó szak ér tõi te vé keny ség fe de ze te – a
 lehetõ leg ha té ko nyabb fi nan szí ro zá si mó don – biz to sít va
le gyen.

Fe le lõs: szo ci á lis és mun ka ügyi mi nisz ter
egész ség ügyi mi nisz ter
pénz ügy mi nisz ter

Ha tár idõ: 2007. szep tem ber 30.

A mi nisz ter el nök he lyett:

Dr. Ve res Já nos s. k.,
pénz ügy mi nisz ter

A Mi nisz ter el nök ha tá ro za tai

A Miniszterelnök

31/2007. (VIII. 8.) ME

határozata

a Magyar Köztársaság és az Egyesült Arab
Emírségek között a kettõs adóztatás elkerülésérõl
és az adóztatás kijátszásának megakadályozásáról

a jövedelem- és a vagyonadók területén tárgyú
Egyezmény 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 pénz ügy 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 és az Egye sült
Arab Emír sé gek kö zött a ket tõs adóz ta tás el ke rü lé sé rõl
és az adóz ta tás ki ját szá sá nak meg aka dá lyo zá sá ról a jö ve -
de lem- és a va gyon adók te rü le tén tár gyú Egyez mény
(a továb biak ban: Egyez mény) lét re ho zá sá val;

2. fel ha tal ma zom a pénz ügy 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;
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3. fel ha tal ma zom a pénz ügy 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 az Egyez mény lét -
re ho zá sá hoz szük sé ges meg ha tal ma zá si ok ira tot ad ja ki;

5. fel hí vom a pénz ügy mi nisz tert és a kül ügy mi nisz tert,
hogy az Egyez mény lét re ho zá sát köve tõen az Egyez mény

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.

A mi nisz ter el nök he lyett:

Dr. Ve res Já nos s. k.,
pénz ügy mi nisz ter
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A Ha tá ro za tok Tá rát 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, el nö ke Gi lyán György.
A szer kesz té sért fe le lõs: dr. Tor dai Csa ba. 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: 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

07.2651 – 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.


