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 I. rész HATÁROZATOK

A Kor mány ha tá ro za tai

A Kormány

2037/2008. (III. 29.) Korm.

határozata

a Meteorológiai Mûholdak Hasznosításának
Európai Szervezetének létrehozásáról  szóló

egyezmény és módosítása, valamint a Meteorológiai
Mûholdak Hasznosításának Európai Szervezete

kiváltságairól és mentességeirõl  szóló jegyzõkönyv 
és módosítása részes államává válásához szükséges

bejelentésrõl

A Kor mány

1. egyet ért az zal, hogy a Ma gyar Köz tár sa ság a be mu -
ta tott szö ve gû, a Genf ben, 1983. má jus 24-én alá írás ra
meg nyi tott és a Me te o ro ló gi ai Mû hol dak Hasz no sí tá sá nak 
Eu ró pai Szer ve ze te (a továb biak ban: EUMETSAT) Ta ná -
csa EUM/C/Res. XXXVI. szá mú ha tá ro za tá hoz csa tolt
mó do sí tó jegy zõ könyv vel mó do sí tott, a Me te o ro ló gi ai
Mû hol dak Hasz no sí tá sá nak Eu ró pai Szer ve ze té nek lét re -
ho zá sá ról  szóló egyez mény (a továb biak ban: Egyez -
mény), va la mint a Bern ben, 1986. de cem ber 1-jén alá írás -
ra meg nyi tott és a ki vált sá gok ról és men tes sé gek rõl  szóló
jegy zõ könyv le té te mé nye sé nek 2004. ja nu ár 12-én kelt ér -
te sí té sé vel össz hang ban mó do sí tott, a Me te o ro ló gi ai Mû -
hol dak Hasz no sí tá sá nak Eu ró pai Szer ve ze te ki vált sá ga i ról 
és men tes sé ge i rõl  szóló jegy zõ könyv (a továb biak ban:
Jegy zõ könyv) ré szes ál la má vá vál jon;

2. fel ha tal maz za a kör nye zet vé del mi és víz ügyi mi -
nisz tert vagy az ál ta la ki je lölt sze mélyt, hogy a Ma gyar
Köz tár sa ság csat la ko zá si szán dé ká ról az EUMETSAT fõ -
igaz ga tó ját ér te sít se;

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 – a Ma gyar Köz tár sa -
ság Egyez mény hez való csat la ko zá sá nak az EUMETSAT
Ta ná csa ál ta li jó vá ha gyá sát köve tõen – an nak a Ma gyar
Köz löny ben tör té nõ ki hir de té sét;

4. el fo gad ja a Jegy zõ könyv ki hir de té sé rõl  szóló tör -
vénytervezetet, és el ren de li 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 kör nye zet vé del mi és víz ügyi mi nisz tert je lö li ki.

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

A Kormány

2038/2008. (III. 29.) Korm.

határozata

a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium fejezet
„Gyorsforgalmi úthálózat fejlesztése” elõirányzat

túllépésének jóváhagyásáról

1. A Kor mány a Ma gyar Köz tár sa ság 2008. évi költ -
ség ve té sé rõl  szóló 2007. évi CLXIX. tör vény 46.  §-a és
14. szá mú mel lék le té nek 3. pont ja alap ján jó vá hagy ja a
XV. Gaz da sá gi és Köz le ke dé si Mi nisz té ri um fe je zet
„Gyors for gal mi út há ló zat fej lesz té se” fe je ze ti ke ze lé sû
elõ irány zat (25. cím, 28. al cím) leg fel jebb 61 854,6 mil -
lió Ft összeg gel tör té nõ túl lé pé sét.

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

Ha tár idõ: azon nal

2. A Kon ver gen cia Prog ram ra való te kin tet tel az uni ós
for rá sok 2008. évi le hí vá sa ér de ké ben min den szük sé ges
in téz ke dést meg kell ten ni, ki emelt fi gyel met for dít va az
ad mi niszt rá ci ós és mi nõ ség-el len õr zé si fel ada tok fel gyor -
sí tá sá ra.

Fe le lõs: 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

Ha tár idõ: fo lya ma tos

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

A Kormány

2039/2008. (III. 29.) Korm.

határozata

a Magyar Nemzeti Vagyonkezelõ Zrt. által
a Bábolna Nemzeti Ménesbirtok Kft. részére
nyújtandó 800 millió Ft tulajdonosi kölcsön

elõ ze tes jóváhagyásáról

A Kor mány a Ma gyar Köz tár sa ság 2008. évi költség -
vetésérõl  szóló 2007. évi CLXIX. törvény 7.  § (2) be kez -
dé se alap ján jó vá hagy ja, hogy a Ma gyar Nem ze ti Va gyon -
ke ze lõ Zrt. – a Nem ze ti Va gyon gaz dál ko dá si Ta nács az
 állami va gyon ról  szóló 2007. évi CVI. tör vény 6.  § (2) be -
kez dés o) pont ja sze rin ti dön té se ér tel mé ben – 800 mil -
lió Ft  kamatmentes tu laj do no si köl csönt nyújt son 2008.
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de cem ber 30-i le já rat tal a Bá bol na Nem ze ti Mé nes bir tok
Kft.  részére. A tár sa ság a köl csönt a 2008. már ci us 31-ig
a  Bábolna Zrt. föld ha szon bér le té ben álló ter mõ föl dek
kény szer hasz no sí tá sá ból adó dó fel ada tok el lá tá sá hoz kap -
cso ló dó költ sé gek fe de ze té re hasz nál hat ja fel.

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

A Kormány

2040/2008. (III. 29.) Korm.

határozata

az egyes nemzetközi pénzügyi intézményeknél
a Magyar Köztársaságot képviselõ kormányzó
és helyettes kormányzó felmentésérõl, valamint

új kormányzó és helyettes kormányzó kinevezésérõl

A Kor mány 2008. feb ru ár 18-i ha tállyal
a) Tát rai Mik lóst a Nem zet kö zi Be ru há zás biz to sí tá si

Ügy nök ség Kor mány zó ta ná csá ban a Ma gyar Köztársa -
ságot kép vi se lõ kor mány zói tiszt ség bõl, va la mint a Nem -
zet kö zi Új já épí té si és Fej lesz té si Bank Kor mány zó ta ná -
csá ban a Ma gyar Köz tár sa sá got kép vi se lõ he lyet tes kor -
mány zói tiszt ség bõl fel men ti, és egy ide jû leg

b) Kel ler Lász lót a Nem zet kö zi Be ru há zás biz to sí tá si
Ügy nök ség Kor mány zó ta ná csá ban a Ma gyar Köztársa -
ságot kép vi se lõ kor mány zó vá, va la mint a Nem zet kö zi
 Újjáépítési és Fej lesz té si Bank Kor mány zó ta ná csá ban
a Ma gyar Köz tár sa sá got kép vi se lõ he lyet tes kor mány zó vá 
ki ne ve zi.

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

A Kormány

2041/2008. (III. 29.) Korm.

határozata

a Stra té gi ai Lé gi szál lí tá si Ké pes ség rõl szó ló
több ol da lú Egyet ér té si Meg ál la po dás szö ve gé nek
vég le ges meg ál la pí tá sá ra adott felhatalmazásról

A Kor mány

1. egyet ért a Stra té gi ai Lé gi szál lí tá si Ké pes ség rõl (Stra -
te gic Air lift Ca pa bi lity – SAC) szó ló több ol da lú Egyet ér -
té si Meg ál la po dás (a to váb bi ak ban: Meg ál la po dás) be mu -
ta tott szö ve gé vel;

2. fel ha tal maz za a hon vé del mi 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 jó vá ha gyás 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 ad ja ki;

4. jó vá hagy ja a Meg ál la po dás ki hir de té sé rõl szó ló kor -
mány ren de let ter ve ze tét, és el ren de li a Meg ál la po dás vég -
le ges szö ve gé nek meg ál la pí tá sát kö ve tõ en an nak a
 Magyar 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

14/2008. (III. 29.) ME

határozata

a szerbiai vinèai kutatóreaktor kiégett fûtõelemeinek
Magyarországon és Ukrajnán át Oroszországba
történõ visszaszállításával kapcsolatos szerzõdés

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.  §-ának (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, va la mint a kül ügy mi nisz ter elõ ter jesz tése alap ján

1. egyet ér tek a szer bi ai vi nè ai ku ta tó re ak tor ki égett fû -
tõ ele me i nek Orosz or szág ba tör té nõ vissza szál lí tá sá val
kap cso la tos szerb–ma gyar–uk rán–orosz szer zõ dés (a to -
váb bi ak ban: szer zõ dés) 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 szer zõ dés 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,
 valamint a kül ügy mi nisz tert, hogy a szer zõ dés lét re ho zá -
sát köve tõen a szer zõ dés 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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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 dr. Pet ré tei Jó zsef.
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 Köz löny Lap- és Könyv 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 Köz löny Lap- és Könyv ki adónál,
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 Köz löny Lap- és Könyv ki adó a FÁMA Rt. köz re mû kö dé sé vel.
Te le fon: 235-4554, 317-9999, 266-9290/240, 241, 245 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.
2008. évi éves elõ fi ze té si díj: 26 460 Ft áfá val. Egy pél dány ára: 525 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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08.0959 – Nyom ja a Ma gyar Köz löny Lap- és Könyv ki adó La jos mi zsei Nyom dá ja. Fe le lõs ve ze tõ: Bur ján Nor bert igaz ga tó.


