
 I. rész HATÁROZATOK

A Kor mány ha tá ro za tai

A Kormány

2024/2007. (II. 20.) Korm.

határozata

az Alkotmánybíróság és az Országgyûlés döntéseibõl
adódó egyes feladatokról

I.

1. Az Alkot mány bíró ság 42/2006. (X. 5.) AB ha tá ro za -
tá nak 1. pont já ban meg ál la pí tot ta, hogy az elekt ro ni kus
hír köz lés rõl  szóló 2003. évi C. tör vény 95.  §-ának
(1)–(3) be kez dé se és 96.  §-ának (2) be kez dé se alkot mány -
elle nes, ezért eze ket meg sem mi sí tet te. Ké szül jön elõ ter -
jesz tés az al kot má nyos sza bá lyo zás ér de ké ben.

Fe le lõs: gaz da sá gi és köz le ke dé si mi nisz ter
igaz ság ügyi és ren dé sze ti mi nisz ter

Ha tár idõ: 2007. no vem ber 14.

2. Az Alkot mány bíró ság 43/2006. (X. 5.) AB ha tá ro za -
tá ban meg ál la pí tot ta, hogy az épí tett kör nye zet ala kí tá sá -
ról és vé del mé rõl  szóló 1997. évi LXXVIII. tör vény
25.  §-ának (2) be kez dé se alkot mány elle nes, ezért azt meg -
sem mi sí tet te. Ké szül jön elõ ter jesz tés az al kot má nyos sza -
bá lyo zás ér de ké ben.

Fe le lõs: ön kor mány za ti és te rü let fej lesz té si mi nisz ter
igaz ság ügyi és ren dé sze ti mi nisz ter

Ha tár idõ: 2007. már ci us 14.

3. Az Alkot mány bíró ság 63/2006. (XI. 23.) AB ha tá ro -
za tá ban meg ál la pí tot ta, hogy a há zi or vo si mû köd te té si jog
meg szer zé sé rõl és vissza vo ná sá ról, valamint a há zi or vo si
te vé keny ség hez szük sé ges ingó, in gat lan va gyon és mû -
köd te té si jog meg szer zé se i nek hi tel fel té te le i rõl  szóló
18/2000. (II. 25.) Korm. ren de let 4.  § (3) be kez dés d) pont -
ja alkot mány elle nes, ezért azt meg sem mi sí tet te. Meg kell
vizs gál ni azt, hogy az Alkot mány bíró ság dön té sé bõl kö -
vet ke zik-e a Kor mány ré szé re jog al ko tá si fel adat. Ké szül -
jön elõ ter jesz tés a vizs gá lat ered mé nyé rõl.

Fe le lõs: egész ség ügyi mi nisz ter
Ha tár idõ: 2007. már ci us 7.

4. Az Alkot mány bíró ság 72/2006. (XII. 15.) AB ha tá -
ro za tá nak 1. pont já ban meg ál la pí tot ta, hogy a köz al kal ma -
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zot tak jog ál lá sá ról  szóló 1992. évi XXXIII. tör vény
 egészségügyi ága zat ban tör té nõ vég re haj tá sá ról  szóló
233/2000. (XII. 23.) Korm. ren de let 9.  §-a, a 10.  §-a, a
12.  §-a, a 12/A.  §-a, a 12/B.  §-a, a 13.  §-a és a 14.  §-a alkot -
mány elle nes, ezért azo kat 2007. jú ni us 30. nap já val meg -
sem mi sí tet te. Ké szül jön elõ ter jesz tés az al kot má nyos sza -
bá lyo zás ér de ké ben.

Fe le lõs: egész ség ügyi mi nisz ter
Ha tár idõ: 2007. má jus 16.

5. Az Alkot mány bíró ság 73/2006. (XII. 15.) AB ha tá -
ro za tá ban meg ál la pí tot ta, hogy az egyes sza bály sér té sek -
rõl  szóló 218/1999. (XII. 28.) Korm. ren de let 6.  §-a (1) be -
kez dé sé nek „és a meg en ge dett nél na gyobb” szö veg ré sze
alkot mány elle nes, ezért azt 2007. már ci us 1. nap já val
meg sem mi sí tet te. Ké szül jön elõ ter jesz tés az al kot má nyos
sza bá lyo zás ér de ké ben.

Fe le lõs: igaz ság ügyi és ren dé sze ti mi nisz ter
kör nye zet vé del mi és víz ügyi mi nisz ter
egész ség ügyi mi nisz ter

Ha tár idõ: azon nal

6. Az Alkot mány bíró ság 1/2007. (I. 18.) AB ha tá ro za -
tá ban meg ál la pí tot ta, hogy a rá di ó zás ról és te le ví zi ó zás ról
 szóló 1996. évi I. tör vény 48.  § (3) be kez dé se alkot mány -
elle nes, ezért azt 2007. jú ni us 30-i ha tállyal meg sem mi sí -
tet te. Meg kell vizs gál ni azt, hogy az Alkot mány bíró ság
dön té sé bõl kö vet ke zik-e a Kor mány ré szé re jog al ko tá si
fel adat. A jog al ko tá si fel adat fenn ál lá sa ese tén ké szül jön
elõ ter jesz tés az al kot má nyos sza bá lyo zás ér de ké ben.

Fe le lõs: 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: azon nal

II.

1. Az Or szág gyû lés az ENSZ li ba no ni bé ke fenn tar tó
misszi ó já ban (UNIFIL)  való ma gyar rész vé tel rõl  szóló
44/2006. (X. 10.) OGY ha tá ro za tá nak 3. pont já ban fog lal -
tak sze rint a Kor mány tá jé koz tas sa a ha tá ro zat alap ján
meg tett in téz ke dé se i rõl, illetve a ka to nák és ha tár õrök te -
vé keny sé gé rõl az Or szág gyû lés Kül ügyi és ha tá ron túli
ma gya rok bi zott sá gát, valamint Hon vé del mi és ren dé sze ti
bi zott sá gát.

Fe le lõs: kül ügy mi nisz ter
hon vé del mi mi nisz ter

Ha tár idõ: a Kül ügyi és ha tá ron tú li ma gya rok bi zott-
 sá ga, valamint a Hon vé del mi és ren dé sze ti
 bi zott ság igé nye sze rint

2. A gén tech no ló gi ai te vé keny ség gel, annak me zõ gaz -
da sá gi és élel mi szer-elõ ál lí tá si al kal ma zá sá val kap cso la -

tos egyes kér dé sek rõl és az eze ket érin tõ ma gyar stra té gi á -
ról  szóló 53/2006. (XI. 29.) OGY ha tá ro zat 11. pont já ban
fog lal tak alap ján a Kor mány a ha tá ro zat ban fog lalt stra té -
gia és annak meg valósítását szol gá ló fel ada tok vég re haj tá -
sá ról tá jé koz tas sa az Or szág gyû lést.

Fe le lõs: föld mû ve lés ügyi és vi dék fej lesz té si
 mi nisz ter
egész ség ügyi mi nisz ter
kör nye zet vé del mi és víz ügyi mi nisz ter
szo ciá lis és mun ka ügyi mi nisz ter

Ha tár idõ: el sõ al ka lom mal: 2007. szep tem ber 12.,
  majd ezt köve tõen éven te

3. A ma gyar gaz da ság ban – kü lö nö sen a köz be szer zé -
sek te rü le tén – ki ala ku ló vál lal ko zói „kör be tar to zá sok”
mér sék lé se ér de ké ben a tár sa dal mi és szak mai egyez te té -
sek el vég zé sé rõl, valamint a szük sé ges tör vényi sza bá lyo -
zá sok elõ ké szí té sé rõl  szóló 59/2006. (XII. 20.) OGY ha tá -
ro zat ban fog lal tak alap ján ké szül jön elõ ter jesz tés a szük -
sé ges tör vényi sza bá lyo zás ról.

Fe le lõs: igaz ság ügyi és ren dé sze ti mi nisz ter
ön kor mány za ti és te rü let fej lesz té si mi nisz ter
gaz da sá gi és köz le ke dé si mi nisz ter
pénz ügy mi nisz ter
Mi nisz ter el nö ki Hi va talt ve ze tõ mi nisz ter

Ha tár idõ: 2007. már ci us 28.

4. Az ál lam pol gá ri jo gok or szág gyû lé si biz to sá nak és
ál ta lá nos he lyet te sé nek 2005. évi te vé keny sé gé rõl  szóló
be szá mo ló el fo ga dá sá ról  szóló 61/2006. (XII. 25.) OGY
ha tá ro zat 2. pont já ban fog lal tak alap ján, az Or szág gyû lé si
Biz to s Hi va ta la ál tal hasz nált szék ház jogi hely ze té nek
ren de zé se ér de ké ben ké szül jön elõ ter jesz tés a szük sé ges
in téz ke dé sek meg té te lé rõl.

Fe le lõs: pénz ügy mi nisz ter

Ha tár idõ: 2007. jú ni us 30.

5. A biz ton sá gos és gaz da sá gos gyógy szer- és gyó gyá -
sza ti se géd esz köz-el lá tás, valamint a gyógy szer for gal ma -
zás ál ta lá nos sza bá lya i ról  szóló 2006. évi XCVIII. tör vény
89.  §-ában fog lal tak alap ján a Kor mány ké szít sen je len tést
az Or szág gyû lés ré szé re a tör vény sza bá lyo zá si cél ja i nak
gya kor la ti meg valósulásáról, valamint elv árt és tény le ges
ha tá sa i nak össze ve té sé rõl.

Fe le lõs: egész ség ügyi mi nisz ter

Ha tár idõ: 2007. szep tem ber 19.

Gyur csány Fe renc s. k.,

mi nisz ter el nök
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A Kormány

2025/2007. (II. 20.) Korm.

határozata

a Kormány a Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési
Tanács munkaszervezete székhely településének

kijelölésérõl

1. A Kor mány a te rü let fej lesz tés rõl és te rü let ren de zés -
rõl  szóló 1996. évi XXI. tör vény 16.  § (6) be kez dé se alap -
ján a Nyu gat-du nán tú li Re gi o ná lis Fej lesz té si Ta nács
mun ka szer ve ze té nek szék he lyé ül Gyõr vá ro sát je lö li ki.

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 Kormány

2026/2007. (II. 20.) Korm.

határozata

a Magyar Köztársaság és a Koreai Köztársaság
közötti, a szociális biztonságról  szóló Egyezmény
végrehajtására szolgáló Igazgatási Megállapodás

szövegének végleges megállapításáról

A Kor mány

1. egyet ért a Ma gyar Köz tár sa ság és a Ko re ai Köz tár sa -
ság kö zöt ti, a szo ciá lis biz ton ság ról  szóló Egyez mény vég -
re haj tá sá ra szol gá ló Igaz ga tá si Meg álla po dás (a továb -
biak ban: Igaz ga tá si Meg álla po dás) be mu ta tott szöve -
gével;

2. fel ha tal maz za az egész ség ügyi mi nisz tert vagy az ál -
ta la ki je lölt sze mélyt az Igaz ga tá si Meg álla po dás szö ve gé -
nek vég le ges meg ál la pí tá sá ra;

3. fel hív ja a kül ügy mi nisz tert, hogy az Igaz ga tá si Meg -
álla po dás szö ve gé nek 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. jó vá hagy ja a szer zõ dés ki hir de té sé rõl  szóló kor -
mány ren de let ter ve ze tét, és el ren de li a szer zõ dés vég le ges
szö ve gé nek meg ál la pí tá sát köve tõen annak a Ma gyar
Köz löny ben tör té nõ ki hir de té sét.

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

A Mi nisz ter el nök ha tá ro za tai

A Miniszterelnök

3/2007. (II. 20.) ME

határozata

a Gyermek Jogairól  szóló, New Yorkban,
1989. november 20-án kelt Egyezmény részes

államainak New Yorkban megrendezésre kerülõ
ülésein való részvételrõl

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.  § (2) be kez dé se sze rin ti ha -
tás kö röm ben el jár va, a kül ügy mi nisz ter elõter jesz tése
alap ján

1. egyet ér tek az zal, hogy a Gyer mek Jo ga i ról  szóló,
New York ban, 1989. no vem ber 20-án kelt Egyez mény ré -
szes ál la ma i nak New York ban meg ren de zés re ke rü lõ ülé -
se in ma gyar kül dött ség ve gyen részt;

2. fel ha tal ma zom a kül ügy mi nisz tert, hogy a szo ciá lis
és mun ka ügyi mi nisz ter rel egyet ér tés ben je löl je ki a kül -
dött ség tag ja it;

3. fel hí vom a kül ügy mi nisz tert, hogy a kül dött ség ré -
szé re a rész vé tel hez szük sé ges meg ha tal ma zá si ok ira tot az 
adott kon fe ren cia elõtt adja ki.

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


