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 I. rész HATÁROZATOK

A Kor mány ha tá ro za tai

A Kormány

2027/2007. (II. 28.) Korm.

határozata

a Magyar Köztársaság Kormánya
és a Szlovák Köztársaság Kormánya között

a Szlovák Köztársaság államterületén
található földterületeknek a magyar

Salgótarján-Somoskõújfalu település által épített
szennyvízcsatorna üzemeltetésére és karbantartására

történõ ideiglenes igénybevételérõl  szóló
Megállapodásról

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 Szlo vák Köz tár sa ság
ál lam te rü le tén ta lál ha tó föld te rü le tek nek a ma gyar Sal gó -
tar ján-So mos kõ új fa lu te le pü lés ál tal épí tett szenny víz csa -
tor na üze mel te té sé re és kar ban tar tá sá ra tör té nõ ide ig le nes
igény be vé te lé rõl  szóló Meg ál la po dás (a továb biak ban:
Meg ál la po dás) be mu ta tott szö ve gé vel;

2. jó vá hagy ja a Meg ál la po dás ki hir de té sé rõl ké szült
kor mány ren de let ter ve ze tét, és el ren de li 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 Kormány

2028/2007. (II. 28.) Korm.

határozata

az állami és a magánszektor közötti fejlesztési,
illetve szolgáltatási együttmûködés (PPP)

újszerû formáinak alkalmazásáról

1. Az ál la mi és a ma gán szek tor kö zöt ti fej lesz té si, il let -
ve szol gál ta tá si együtt mû kö dés azon új sze rû for má i nak
sza bá lyo zott ke re tek kö zöt ti be ve ze té se ér de ké ben, ahol
az ál la mi szek tor hosszú távú (jel lem zõ en 3 éven túli) szer -
zõ dés ke re té ben az ál la mi fel adat el lá tás hoz kap cso ló dó
szol gál ta tást rend el meg a ma gán szek tor tól (a továb biak -
ban: PPP), tár ca kö zi bi zott sá got kell lét re hoz ni és azt

a továb biak ban mû köd tet ni. A tár ca kö zi bi zott ság ve ze tõ je 
a gaz da sá gi és köz le ke dé si mi nisz ter, il le tõ leg az ál ta la
 kijelölt sze mély; tag jai a pénz ügy mi nisz ter, az igaz ság -
ügyi és ren dé sze ti mi nisz ter, a Mi nisz ter el nö ki Hi va talt
ve ze tõ mi nisz ter, a Nem ze ti Fej lesz té si Ügy nök ség el nö ke
és a Köz pon ti Sta tisz ti kai Hi va tal el nö ke ál tal ki je lölt sze -
mé lyek. A tár ca kö zi bi zott ság ülé sé re a PPP pro jekt meg -
va ló sí tá sá ban ér de kelt mi nisz té ri um kép vi se lõ jét meg kell
hív ni.

Fe le lõs: gaz da sá gi és köz le ke dé si mi nisz ter
pénz ügy mi nisz ter
igaz ság ügyi és ren dé sze ti mi nisz ter
Mi nisz ter el nö ki Hi va talt ve ze tõ mi nisz ter
Nem ze ti Fej lesz té si Ügy nök ség el nö ke
Köz pon ti Sta tisz ti kai Hi va tal el nö ke

Ha tár idõ: fo lya ma tos

2. A tár ca kö zi bi zott ság vé le mé nye zi a PPP pro jekt ter -
ve ket, és fi gye lem mel kí sé ri, va la mint ér té ke li a fej lesz té -
sek meg va ló sí tá sát. A tár ca kö zi bi zott ság lát ja el a hosszú
távú kö te le zett sé gek vál la lá sá nak egyes sza bá lya i ról  szóló 
kor mány ren de let ben meg ha tá ro zott fel ada to kat is. A PPP
pro jek tek meg va ló sí tá sá ról  szóló kormány-elõ ter jesz -
tésnek min den eset ben tar tal maz nia kell a tár ca kö zi bi zott -
ság vé le mé nyét.

Fe le lõs: gaz da sá gi és köz le ke dé si mi nisz ter
pénz ügy mi nisz ter
igaz ság ügyi és ren dé sze ti mi nisz ter
Mi nisz ter el nö ki Hi va talt ve ze tõ mi nisz ter
Nem ze ti Fej lesz té si Ügy nök ség el nö ke
Köz pon ti Sta tisz ti kai Hi va tal el nö ke

Ha tár idõ: fo lya ma tos

3. A PPP-konst ruk ci ók al kal ma zá sá hoz, a projekt -
tervek fi nan szí ro zá si, dön té si vál to za ta i nak ki dol go zá sá -
hoz a tár ca kö zi bi zott ság mód szer ta ni se gít sé get nyújt. Az
 érdekelt mi nisz té ri u mok kal és or szá gos ha tás kö rû szer -
vek kel egyez tet ve ja vas la tot tesz az egy sé ges ál la mi el já -
rás rend ki ala kí tá sá ra, va la mint a PPP-konst ruk ci ók al kal -
ma zá sá nak elõ se gí té se ér de ké ben szük sé ges jogszabály-
 módosításokra.

Fe le lõs: gaz da sá gi és köz le ke dé si mi nisz ter
pénz ügy mi nisz ter
igaz ság ügyi és ren dé sze ti mi nisz ter
Mi nisz ter el nö ki Hi va talt ve ze tõ mi nisz ter
Nem ze ti Fej lesz té si Ügy nök ség
Köz pon ti Sta tisz ti kai Hi va tal el nö ke

Ha tár idõ: fo lya ma tos

4. A tár ca kö zi bi zott ság elõ zõ évi te vé keny sé gé rõl és a
fo lya mat ban lévõ PPP pro jek tek rõl a bi zott ság ve ze tõ je
éven te már ci us 31-ig je len tést tesz a Kor mány nak. A je len -
tés ké szí té sé hez a tár ca kö zi bi zott ság az érin tett mi nisz té -
ri u mok tól ada to kat kér het be.
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5. Ez a ha tá ro zat a köz zé té te le nap ján lép ha tály ba;
egy ide jû leg ha tá lyát vesz ti az ál la mi és a ma gán szek tor
kö zöt ti fej lesz té si, il let ve szol gál ta tá si együtt mû kö dés
(PPP) új sze rû for má i nak al kal ma zá sá ról  szóló 2098/2003.
(V. 29.) Korm. ha tá ro zat.

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

A Kormány

2029/2007. (II. 28.) Korm.

határozata

a délkelet-európai kormányzati stratégia
végrehajtásából fakadó 2007. évi fõbb feladatokról

1. A Kor mány el fo gad ja a dél ke let-eu ró pai kormány -
zati stra té gia vég re haj tá sá nak 2006. évi ered mé nye i rõl
 szóló be szá mo lót.

2. A Kor mány – a Dél ke let-eu ró pai Tár ca kö zi Mun ka -
cso port ko or di ná lá sá val – az aláb bi ak sze rint ha tá roz za
meg a kor mány za ti stra té gia alap ján 2007-ben kö ve ten dõ
cé lo kat és fõbb fel ada to kat:

a) foly tat ni kell a dél ke let-eu ró pai tér ség gel fog lal ko zó 
nem zet kö zi in téz mé nyek be tör té nõ ma gyar je löl tek ál lí tá -
sát, és szük ség ese tén dön té si ja vas la tot kell a Kor mány -
nak be nyúj ta ni;

Fe le lõs: kül ügy mi nisz ter
igaz ság ügyi és ren dé sze ti mi nisz ter
hon vé del mi mi nisz ter
gaz da sá gi és köz le ke dé si mi nisz ter
ok ta tá si és kul tu rá lis mi nisz ter

Ha tár idõ: fo lya ma tos

b) biz to sí ta ni kell a dél ke let-eu ró pai tér ség gel kap cso -
la tos kor mány za ti stra té gia és a fej lesz tés po li ti ka kon cep -
ci o ná lis és cse lek vés be li össz hang ját;

Fe le lõs: Mi nisz ter el nö ki Hi va talt ve ze tõ mi nisz ter
fej lesz tés po li ti ká ért fe le lõs kor mány biz tos

Ha tár idõ: fo lya ma tos

c) to vább kell erõ sí te ni a nem zet kö zi fej lesz té si együtt -
mû kö dé si po li ti ka ala kí tá sa so rán a nem zet kö zi fej lesz té si
együtt mû kö dés (NEFE) dél ke let-eu ró pai irá nyult sá gát,
egy ide jû leg a nem ze ti for rá sok mel lett az ed di gi ek nél is

na gyobb hang súlyt kell he lyez ni az Eu ró pai Uni ó tól tör -
ténõ for rás be vo nás ra;

Fe le lõs: kül ügy mi nisz ter

Ha tár idõ: fo lya ma tos

d) ak tí vab bá kell ten ni a ma gyar rész vé telt az Eu ró pai
Unió tá mo ga tá si prog ram ja i ban, kü lö nös te kin tet tel a
CARDS-prog ra mot 2007-ben fel vál tó IPA-ra;

Fe le lõs: kül ügy mi nisz ter
gaz da sá gi és köz le ke dé si mi nisz ter
NFÜ

Ha tár idõ: fo lya ma tos

e) gaz da ság dip lo má ci ai esz kö zök kel elõ kell se gí te ni
a po ten ci á lis ma gyar be fek te tõk tö rek vé se it a ré gió or szá -
ga i ban, il let ve gon dos kod ni kell fo lya ma tos tá jé koz ta tá -
suk ról;

Fe le lõs: gaz da sá gi és köz le ke dé si mi nisz ter

Ha tár idõ: fo lya ma tos

f) ké szül jön elõ ter jesz tés a Kor mány ré szé re a biz ton -
ság po li ti kai és sta bi li tás erõ sí tõ tö rek vé sek meg je le ní té se
ér de ké ben az Eu ró pai Unió nyu gat-bal ká ni pol gá ri vál ság -
ke ze lõ te vé keny sé gé ben való ma gyar rész vé tel rõl;

Fe le lõs: kül ügy mi nisz ter
igaz ság ügyi és ren dé sze ti mi nisz ter

Ha tár idõ: 2007. már ci us 31.

g) a gaz da sá gi és köz le ke dé si mi nisz ter kezdemé -
nyezze a Ma gyar Ke res ke del mi és Ipar ka ma ra el nö ké nél
 vegyes ka ma ra lét re ho zá sát Szer bi á val;

Ha tár idõ: 2007. jú ni us 30.

h) ke rül jön sor Szer bi á val együtt kép zést, ta nács adást
és in for má ció szol gál ta tást biz to sí tó tu dás köz pont létre -
hozására.

Fe le lõs: gaz da sá gi és köz le ke dé si mi nisz ter

Ha tár idõ: 2007. jú ni us 30.

3. Ez a ha tá ro zat a köz zé té te lé nek nap ján lép ha tály ba,
ez zel egy ide jû leg ha tá lyát vesz ti a dél ke let-eu ró pai kor -
mány za ti stra té gia vég re haj tá sá ból fa ka dó 2006. évi fel -
ada tok ról  szóló 2028/2006. (II. 24.) Korm. ha tá ro zat.

Gyur csány Fe renc s. k.,
mi nisz ter el nök
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A Mi nisz ter el nök ha tá ro za tai

A Miniszterelnök

4/2007. (II. 28.) ME

határozata

a Magyar Köztársaság Kormánya
és az Osztrák Szövetségi Kormány között

ha tár for gal mi el len õr zõ he lyek lé te sí té sé rõl
és a ha tár for ga lom el len õr zé sé ben való

együtt mû kö dés rõl  szóló, Bécs ben, 2004. áp ri lis 29-én
alá írt Meg ál la po dás mó do sí tá sá ról és ki egé szí té sé rõl

 szóló Meg ál la po dás lét re ho zá sá ra adott
fel ha tal ma zás ról

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, az igaz ság ügyi és ren dé sze ti
 miniszter 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
Oszt rák Szö vet sé gi Kor mány kö zött ha tár for gal mi el len -
õr zõ he lyek lé te sí té sé rõl és a ha tár for ga lom ellenõrzé -

sében való együtt mû kö dés rõl  szóló, Bécs ben, 2004. áp ri -
lis 29-én alá írt Meg ál la po dás mó do sí tá sá ról és ki egé szí té -
sé rõl  szóló Meg ál la po dás (a továb biak ban: meg ál la po dás)
lét re ho zá sá val;

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
 haladéktalanul ter jesszék a Kor mány elé.

Gyur csány Fe renc s. k.,
mi nisz ter el nök
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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. 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.
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07.0587 – 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 ve zér igaz ga tó-he lyet tes.


