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 I. rész HATÁROZATOK

A Kor mány ha tá ro za tai

A Kormány

2217/2007. (XI. 20.) Korm.

határozata

az ENSZ Élelmezési és Mezõgazdasági Szervezete
(FAO) Konferenciájának 

2007. november 17–24. között Rómában tartandó 
34. ülésszakán való magyar részvételrõl

A Kor mány

1. egyet ért az zal, hogy az ENSZ Élel me zé si és Me zõ -
gaz da sá gi Szer ve ze te (FAO) Kon fe ren ci á já nak 2007. no -
vem ber 17–24. kö zött Ró má ban meg ren de zés re ke rü lõ
34. ülés sza kán a Ma gyar Köz tár sa ság kép vi se le té ben kül -
dött ség ve gyen részt;

2. meg bíz za a föld mû ve lés ügyi és vi dék fej lesz té si mi -
nisz tert, hogy a kül dött ség tag ja it a kül ügy mi nisz ter rel
egyet ér tés ben je löl je ki;

3. fel ké ri a kül ügy mi nisz tert, hogy a kül dött ség ré szé re
a meg ha tal ma zá si ok ira tot adja ki.

A FAO Kon fe ren cia 34. ülés sza kán részt ve võ ma gyar
kül dött ség ál tal kép vi se len dõ tár gya lá si irány el ve ket a
Korm. ha tá ro zat mel lék le te tar tal maz za.

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

Melléklet
a 2217/2007. (XI. 20.) Korm. határozathoz

A Konferencián a magyar delegáció által képviselt
irányelvek

1. A leg fon to sabb, ál ta lá nos irány elv ha zánk mul ti la te -
rá lis el kö te le zett sé gé nek meg erõ sí té se, a nem zet kö zi szer -
ve ze tek ben való ak tív sze rep vál la lás.

2. Az ENSZ Élel me zé si és Me zõ gaz da sá gi Szer ve ze te
(FAO) alap ok má nyá ban fog lalt cél ki tû zé sek tá mo ga tá sa.

3. Rész vé tel a Mil len ni u mi Fej lesz té si Cé lok (Mil len -
ni um De ve lop ment Go als – MDG), ezen be lül is kü lö nös

te kin tet tel az MDG–1 (a sze gény ség és éhe zés fel szá mo lá -
sa, az éhe zõk szá má nak fe lé re csök ken té se 2015-ig) meg -
va ló sí tá sát cél zó erõ fe szí té sek ben.

4. Az Eu ró pai Uni ó nak a FAO Kon fe ren cia ülés sza kán
való egy sé ges fel lé pé sé nek tá mo ga tá sá val Ma gyar or szág
hoz zá kí ván já rul ni a ki bõ ví tett Unió ko hé zi ó já nak to váb bi 
erõ sö dé sé hez.

5. Te vé ke nyen se gít jük az Eu ró pai Unió El nök sé gét a
Kon fe ren cia alatt a FAO tag or szá gok el té rõ ér de kû cso -
port jai (USA, Ja pán, Ka na da, Auszt rá lia és más do no rok,
va la mint a fej lõ dõ or szá go kat tö mö rí tõ G–77 cso port) kö -
zöt ti egyez te tés ben, a „híd” sze rep be töl té sé ben.

6. A FAO-ban fo lyó, a Szer ve zet meg úju lá sát szol gá ló
re for mok tá mo ga tá sa, fi gye lem mel a Szer ve zet tel jes
 átvilágítását ered mé nye zõ Füg get len, Kül sõ Ér té ke lés
(IEE – In de pen dent Ex ter nal Eva lu a ti on) je len té sé ben
foglal takra.

7. Hang sú lyoz zuk a FAO-ban fo lyó vál to zá sok ENSZ
re for mok kal való össz hang já nak szük sé ges sé gét, ki emel -
ve a ró mai szék he lyû me zõ gaz da sá gi ENSZ szer ve ze tek
(FAO, WFP, IFAD) kö zöt ti együtt mû kö dés ja ví tá sát.

A Bu da pest re köl tö zõ FAO hi va ta lok kap csán tá jé koz -
ta tást adunk a Kon fe ren cia részt ve või szá má ra az alá írt
Meg ál la po dás ban fog lal tak vég re haj tá sá nak ál lá sá ról.

A Kormány

2218/2007. (XI. 20.) Korm.

határozata

a Magyar Köztársaság Kormánya 
és a Szlovák Köztársaság Kormánya között 

a két ország közös államhatárán, Szécsény és Petõ
(Pet’ov) települések közötti közúti Ipoly-híd 

és a kapcsolódó létesítmények megépítésérõl  szóló
Egyezmény szövegének végleges megállapítására

adott felhatalmazásról

A Kor mány

1. egyet ért a Ma gyar Köz tár sa ság Kor má nya és a Szlo -
vák Köz tár sa ság Kor má nya kö zött a két or szág kö zös ál -
lam ha tá rán, Szé csény és Pe tõ (Pet ’ov) te le pü lé sek kö zöt ti
köz úti Ipoly-híd és a kap cso ló dó lé te sít mé nyek meg épí té -
sé rõl  szóló Egyez mény (a továb biak ban: Egyez mény) be -
mu ta tott szö ve gé vel;
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2. fel ha tal maz za a kül ügy mi nisz tert az Egyez mény be -
mu ta tott szö ve gé nek – a jó vá ha gyás fenn tar tá sá val törté -
nõ – vég le ges meg ál la pí tá sá ra;

3. jó vá hagy ja az Egyez mény ki hir de té sé rõl  szóló kor -
mány ren de let ter ve ze tét, és el ren de li az Egyez mény
 szövegének vég le ges meg ál la pí tá sát köve tõen an nak a
Ma gyar Köz löny ben tör té nõ ki hir de té sét.

Bu da pest, 2007. no vem ber 14.

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

A Kormány

2219/2007. (XI. 20.) Korm.

határozata

a Magyar Köztársaság Kormánya 
és a Szlovák Köztársaság Kormánya között 

a két ország közös államhatárán, Ráróspuszta 
és Rároš települések közötti közúti Ipoly-híd 

és a kapcsolódó létesítmények megépítésérõl  szóló
Egyezmény szövegének végleges megállapítására

adott felhatalmazásról

A Kor mány

1. egyet ért a Ma gyar Köz tár sa ság Kor má nya és a Szlo -
vák Köz tár sa ság Kor má nya kö zött a két or szág kö zös ál -
lam ha tá rán, Rá rós pusz ta és Rá roš te le pü lé sek kö zöt ti köz -
úti Ipoly-híd és a kap cso ló dó lé te sít mé nyek meg épí té sé rõl
 szóló Egyez mény (a továb biak ban: Egyez mény) be mu ta -
tott szö ve gé vel;

2. fel ha tal maz za a kül ügy mi nisz tert az Egyez mény
 bemutatott szö ve gé nek – a jó vá ha gyás fenn tar tá sá val tör -
té nõ – vég le ges meg ál la pí tá sá ra;

3. jó vá hagy ja az Egyez mény ki hir de té sé rõl  szóló kor -
mány ren de let ter ve ze tét, és el ren de li az Egyez mény
 szövegének vég le ges meg ál la pí tá sát köve tõen an nak a
Ma gyar Köz löny ben tör té nõ ki hir de té sét.

Bu da pest, 2007. no vem ber 14.

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

A Kormány

2220/2007. (XI. 20.) Korm.

határozata

a Magyar Köztársaság Kormánya és az Észt
Köztársaság Kormánya között az egymás nevében

a vízumok kiadásában, valamint a biometrikus
adatok gyûjtésében diplomáciai és konzuli

képviseleteik útján történõ kölcsönös eljárásról  szóló
megállapodás végleges szövegének megállapítására

adott felhatalmazásról

A Kor mány

1. egyet ért a Ma gyar Köz tár sa ság Kor má nya és az Észt
Köz tár sa ság Kor má nya kö zött az egy más ne vé ben a ví zu -
mok ki adá sá ban, va la mint a bio met ri kus ada tok gyûj té sé -
ben dip lo má ci ai és kon zu li kép vi se le te ik út ján tör té nõ köl -
csö nös el já rás ról  szóló meg ál la po dás (a továb biak ban:
Meg ál la po dás) be mu ta tott szö ve gé vel;

2. fel ha tal maz za a kül ügy mi nisz tert vagy az ál ta la ki je -
lölt sze mélyt a Meg ál la po dás be mu ta tott szö ve gé nek
– a me ge rõ 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 okiratot 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 vég le ges szö -
ve gé nek meg ál la pí tá sát köve tõen an nak az Or szág gyû lés -
hez tör té nõ be nyúj tá sát. A tör vényjavaslat elõ adó já nak a
Kormány a külügyminisztert jelöli ki.

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

A Kormány

2221/2007. (XI. 20.) Korm.

határozata

a Magyar Köztársaság Kormánya és a Lett
Köztársaság Kormánya között az egymás nevében 

a vízumok kiadásában, valamint a biometrikus
adatok gyûjtésében diplomáciai és konzuli

képviseleteik útján történõ kölcsönös eljárásról  szóló
megállapodás végleges szövegének megállapítására

adott felhatalmazásról

A Kor mány

1. egyet ért a Ma gyar Köz tár sa ság Kor má nya és a Lett
Köz tár sa ság Kor má nya kö zött az egy más ne vé ben a ví zu -
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mok ki adá sá ban, va la mint a bio met ri kus ada tok gyûj té sé -
ben dip lo má ci ai és kon zu li kép vi se le te ik út ján tör té nõ köl -
csö nös el já rás ról  szóló meg ál la po dás (a továb biak ban:
Meg ál la po dás) be mu ta tott szö ve gé vel;

2. fel ha tal maz za a kül ügy mi nisz tert vagy az ál ta la
ki je lölt sze mélyt a Meg ál la po dás be mu ta tott 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 vég le ges szö -
ve gé nek meg ál la pí tá sát köve tõen an nak az Or szág gyû lés -
hez tör té nõ be nyúj tá sát. A tör vényjavaslat elõ adó já nak a
Kor mány a kül ügy mi nisz tert je lö li ki.

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

A Kormány

2222/2007. (XI. 20.) Korm.

határozata

a Magyar Köztársaság Kormánya és a Litván
Köztársaság Kormánya között az egymás nevében 

a vízumok kiadásában, valamint a biometrikus
adatok gyûjtésében diplomáciai és konzuli

képviseleteik útján történõ kölcsönös eljárásról  szóló
megállapodás végleges szövegének megállapítására

adott felhatalmazásról

A Kor mány

1. egyet ért a Ma gyar Köz tár sa ság Kor má nya és a Lit -
ván Köz tár sa ság Kor má nya kö zött az egy más ne vé ben a

ví zu mok ki adá sá ban, va la mint a bio met ri kus ada tok gyûj -
té sé ben dip lo má ci ai és kon zu li kép vi se le te ik út ján tör té nõ
köl csö nös el já rás ról  szóló meg ál la po dás (a továb biak ban:
Meg ál la po dás) be mu ta tott szö ve gé vel;

2. fel ha tal maz za a kül ügy mi nisz tert vagy az ál ta la
ki je lölt sze mélyt a Meg ál la po dás be mu ta tott 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 vég le ges szö -
ve gé nek meg ál la pí tá sát köve tõen an nak az Or szág gyû lés -
hez tör té nõ be nyúj tá sát. A tör vényjavaslat elõ adó já nak a
Kor mány a kül ügy mi nisz tert je lö li ki.

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

He lyes bí tés: A Ha tá ro za tok Tá ra 2007. évi 47. szá má ban köz zé tett

2176/2007. (X. 4.) Korm. ha tá ro zat hoz csa tolt adat lap a Be vé te lek re vo nat -
ko zó rész ben a LXXII. Egész ség biz to sí tá si Alap fe je zet, 1 Egész ség biz to sí -

tá si el lá tá sok fe de ze té ül szol gá ló be vé te lek cím, 6 Köz pon ti költ ség ve té si

hoz zá já ru lá sok al cím, Mél tá nyos sá gi gyógy szer tá mo ga tás át me ne ti ki egé szí -

té sé nek fe de ze te jog cím cso port-szá mát 9-ben ha tá roz za meg.

(Kéz irat hi ba)

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: tel.: 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 (tel.: 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

07.3920 – 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.
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