
 I. rész HATÁROZATOK

A Kor mány ha tá ro za tai

A Kormány

2042/2008. (IV. 4.) Korm.

határozata

a Magyar Köztársaság, valamint Montenegró
Köztársaság között a társadalombiztosításról
és a szociális biztonság egyes kérdéseirõl  szóló

Egyezmény szövegének végleges megállapítására
adott felhatalmazásról, valamint kötelezõ hatályának

elismerésérõl

A Kor mány

1. egyet ért a Ma gyar Köz tár sa ság, va la mint Monte -
negró Köz tár sa ság kö zött a tár sa da lom biz to sí tás ról és a
szo ci á lis biz ton ság egyes kér dé se i rõl  szóló Egyez mény
(a továb biak ban: Egyez mény) be mu ta tott szö ve gé vel;

2. fel ha tal maz za az egész ség ügyért fe le lõs mi nisz tert
vagy az ál ta la ki je lölt sze mélyt az Egyez mény be mu ta tott
szö ve gé nek – a meg erõ sí tés fenn tar tá sá val tör té nõ – vég -
leges meg ál la pí tá sá ra;

3. fel hív ja a kül po li ti ká ért fe le lõs mi nisz tert, hogy az
Egyez mény 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. el fo gad ja az Egyez mény ki hir de té sé rõl  szóló tör -
vénytervezetet, és el ren de li az Egyez mény 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 az egész ség ügyért fe le lõs mi nisz tert je lö li ki;

5. el ren de li a je len ha tá ro zat meg kül dé sét az Or szág -
gyû lés Kül ügyi és ha tá ron túli ma gya rok bi zott sá ga, a
Fog lal koz ta tá si és mun ka ügyi bi zott sá ga, va la mint az
Egész ség ügyi bi zott sá ga ré szé re.

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

2043/2008. (IV. 4.) Korm.

határozata

a Magyar Köztársaság, valamint Montenegró
Köztársaság között a társadalombiztosításról
és a szociális biztonság egyes kérdéseirõl  szóló
Egyezmény végrehajtására szolgáló Igazgatási

Megállapodás végleges szövegének megállapításáról
és kihirdetésérõl

A Kor mány

1. egyet ért a Ma gyar Köz tár sa ság, va la mint Mon te neg -
ró Köz tár sa ság kö zött a tár sa da lom biz to sí tás ról és a szo -
ciális biz ton ság egyes kér dé se i rõl  szóló Egyez mény
(a továb biak ban: Egyez mény) vég re haj tá sá ra szol gá ló
Igaz ga tá si Meg ál la po dás (a továb biak ban: Igaz ga tá si
Meg ál la po dás) be mu ta tott szö ve gé vel;

2. fel ha tal maz za az egész ség ügyért fe le lõs mi nisz tert
vagy az ál ta la ki je lölt sze mélyt az Igaz ga tá si 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 po li ti ká ért fe le lõs mi nisz tert, hogy az
Igaz ga tá si Meg ál la 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 az Igaz ga tá si Meg ál la po dás ki hir de té sé -
rõl  szóló kor mány ren de let ter ve ze tét, és el ren de li an nak
a Kor mány ren de le te ként a Ma gyar Köz löny ben tör té nõ
ki hir de té sét azt köve tõen, hogy az Igaz ga tá si Meg ál la po -
dás vég le ges szö ve ge, va la mint az Egyez ményt ki hir de tõ
tör vény el fo ga dás ra ke rült.

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

A Mi nisz ter el nök ha tá ro za tai

A Miniszterelnök

15/2008. (IV. 4.) ME

határozata

az ENSZ Kereskedelmi és Fejlesztési Konferenciája
(UNCTAD) ülésszakain való magyar 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.  §-ának (1) be kez dé se sze rin ti
ha tás kö röm ben el jár va, a gaz da sá gi és köz le ke dé si mi nisz -
ter, va la mint a kül ügy mi nisz ter elõ ter jesz tése alap ján

1. egyet ér tek az zal, hogy az ENSZ Ke res ke del mi és
Fej lesz té si Kon fe ren ci á ja (UNCTAD) ülés sza ka in a
 Magyar Köz tár sa ság Kor má nyát kép vi se lõ kül dött ség
 vegyen részt;

2. fel ha tal ma zom a gaz da sá gi és köz le ke dé si mi nisz -
tert, hogy a kül dött ség ve ze tõ jét és tag ja it a kül ügy mi nisz -
ter rel egyet ér tés ben je löl je ki;

3. fel hí vom a kül ügy mi nisz tert, hogy a kül dött ség
 részére a rész vé tel hez szük sé ges meg ha tal ma zá si ok ira tot
az adott ülés szak elõtt adja ki.

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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08.1038 – 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.


