
Bu da pest,

2008. ja nu ár 24.,

csütörtök

2. szám

Ára: 525,– Ft

2002/2008. (I. 24.) Korm. h. Ma gyar or szág rész vé te lé rõl a Re gi o ná lis Együtt mû kö dé si Ta nács
Vég re haj tó Bi zott sá gá ban, va la mint a Re gi o ná lis Együttmû -
ködési Ta nács Ál lan dó Tit kár sá gá nak költ ség ve té sé hez történõ
magyar hozzájárulásról. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6

2003/2008. (I. 24.) Korm. h. A Föld mû ve lés ügyi és Vi dék fej lesz té si Mi nisz té ri um fenn tar tá sá -
ban lé võ szõ lé sze ti és bo rá sza ti ku ta tó in té ze tek fel sõ ok ta tá si in -
téz mé nyek ré szé re tör té nõ átadásával összefüggõ feladatokról . 6

2004/2008. (I. 24.) Korm. h. Fel hasz ná lás a 2008. évi köz pon ti költ ség ve tés ál ta lá nos tartalé -
kának és cél tar ta lé ká nak elõirányzataiból . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

4/2008. (I. 24.) ME h. A Ma gyar Köz tár sa ság Kor má nya 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 (EUMETSAT) kö zöt ti, a
Ma gyar Köz tár sa ság nak az EUMETSAT lét re ho zá sá ról szó ló
Egyez mény hez  és kap cso ló dó elõ írá sok hoz va ló csat la ko zá sá ról
szó ló Megállapodás létrehozására adott felhatalmazásról . . . . . . 10

Ol dal TARTALOMJEGYZÉK



 I. rész HATÁROZATOK

A Kor mány ha tá ro za tai

A Kormány

2002/2008. (I. 24.) Korm.

határozata

Magyarország részvételérõl a Regionális
Együttmûködési Tanács Végrehajtó Bizottságában,

valamint a Regionális Együttmûködési Tanács
Állandó Titkárságának költségvetéséhez történõ

magyar hozzájárulásról

A Kor mány a nyu gat-bal ká ni or szá gok re gi o ná lis
együtt mû kö dé sé nek elõ moz dí tá sa, a tér ség be li ál la mok
eu ró pai pers pek tí vá já nak tá mo ga tá sa, va la mint a tér ség or -
szá gai kö zöt ti po li ti kai és szek to rá lis együtt mû kö dés fo -
lya ma ta i nak fi gye lem mel kí sé ré se ér de ké ben

1. tá mo gat ja a Dél ke let-Eu ró pai Sta bi li tá si Pak tu mot
fel vál tó Re gi o ná lis Együtt mû kö dé si Tanács létrehozását;

2. ki nyil vá nít ja, hogy Ma gyar or szág tag ja kí ván len ni a 
Re gi o ná lis Együtt mû kö dé si Ta nács nak, va la mint e tes tü let 
Vég re haj tó Bizottságának;

3. kö te le zett sé get vál lal arra, hogy a Re gi o ná lis Együtt -
mû kö dé si Ta nács, va la mint a Dél ke let-Eu ró pai Együtt mû -
kö dé si Fo lya mat mun ká ját se gí tõ Ál lan dó Tit kár ság költ -
ség ve té sé hez 2008-tól kez dõ dõ en há rom évig éven te
50 000, azaz öt ven ezer euró összeg gel hoz zá já rul, és tu do -
má sul ve szi, hogy en nek fo rint ban szá mí tott fe de ze tét a
Kül ügy mi nisz té ri um a min den ko ri költ ség ve té sé ben biz -
to sít ja;

Ha tár idõ: fo lya ma tos

4. fel ha tal maz za a kül ügy mi nisz tert vagy az ál ta la ki je -
lölt sze mélyt arra, hogy e dön tést a nem zet kö zi part ne rek -
kel közölje;

Ha tár idõ: azon nal

5. fel hív ja a kül ügy mi nisz tert, hogy Ma gyar or szág nak
a Re gi o ná lis Együtt mû kö dé si Ta nács ban való kép vi se le te, 
a nem ze ti ko or di ná to rok ne gyed éves ülé se in tör té nõ rész -
vé tel, va la mint a Ta nács ál tal nyo mon kö ve tett re gi o ná lis
ága za ti együtt mû kö dés ben ille té kes szak tár cák kal tör té nõ

kap cso lat tar tás, egyez te tés, il let ve a man dá tum meg ha tá -
ro zá sa ér de ké ben nem ze ti ko or di ná tort je löl jön ki;

Ha tár idõ: 2008. ja nu ár 31.

6. fel hív ja a kül ügy mi nisz tert, hogy az ad di gi ta pasz ta -
la tok alap ján 2010-ben ké szít sen elem zést a Re gi o ná lis
Együtt mû kö dé si Ta nács mun ká já ról, il let ve en nek alap ján
elõ ter jesz tést a ma gyar rész vé tel, il let ve az anya gi hoz zá -
já ru lás eset le ges meg hosszab bí tá sá ról.

Ha tár idõ: 2010. már ci us 31.

A mi nisz ter el nök he lyett:

Kiss Pé ter s. k.,
a Mi nisz ter el nö ki Hi va talt ve ze tõ mi nisz ter

A Kormány

2003/2008. (I. 24.) Korm.

határozata

a Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium
fenntartásában lévõ szõlészeti és borászati

kutatóintézetek felsõoktatási intézmények részére
történõ átadásával összefüggõ feladatokról

1. A Kor mány fel hív ja a föld mû ve lés ügyi és vi dék fej -
lesz té si mi nisz tert, hogy az ok ta tá si és kul tu rá lis mi nisz ter -
rel együtt mû köd ve

a) az FVM Szõ lé sze ti és Bo rá sza ti Ku ta tó in té ze te, Ba -
da csony költ ség ve té si szer vet a Pan non Egye tem ál ta lá nos 
jog utód lá sá val,

b) az FVM Szõ lé sze ti és Bo rá sza ti Ku ta tó in té ze te,
Eger költ ség ve té si szer vet a Ká roly Ró bert Fõ is ko la ál ta lá -
nos jog utód lá sá val,

c) az FVM Szõ lé sze ti és Bo rá sza ti Ku ta tó in té ze te, Pécs 
költ ség ve té si szer vet a Pé csi Tu do mány egye tem ál ta lá nos
jog utód lá sá val,

d) az FVM Szõ lé sze ti és Bo rá sza ti Ku ta tó in té ze te,
Kecs ke mét költ ség ve té si szer vet a Bu da pes ti Cor vi nus
Egye tem ál ta lá nos jog utód lá sá val

szün tes se meg.

Fe le lõs: föld mû ve lés ügyi és vi dék fej lesz té si mi nisz ter
pénz ügy mi nisz ter
ok ta tá si és kul tu rá lis mi nisz ter, mint fenn tar tó

Ha tár idõ: 2008. feb ru ár 28.
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2. A Kor mány tu do má sul ve szi, hogy

a) a föld mû ve lés ügyi és vi dék fej lesz té si mi nisz ter
meg ál la po dás meg kö té sét kez de mé nye zi az érin tett fel sõ -
ok ta tá si in téz mé nyek kel a ku ta tó in té ze tek ál tal ko ráb ban
el lá tott, nem zet kö zi kö te le zett sé gek bõl fa ka dó és egyéb,
jog sza bá lyok ban fog lalt ál la mi fel ada tok jö võ be ni el lá tá -
sá nak biz to sí tá sa ér de ké ben;

b) a meg szû nõ ku ta tó in té ze tek ál tal ke zelt ál la mi va -
gyon ra vo nat ko zó va gyon ke ze lõi jog át adá sá nak jó vá ha -
gyá sa ér de ké ben az érin tett köz pon ti költ ség ve té si szer vek 
kez de mé nye zést nyúj ta nak be a Ma gyar Nem ze ti Va gyon -
ke ze lõ Zrt.-hez.

3. A Kor mány fel hív ja az ér de kelt mi nisz te re ket, hogy
ké szít se nek je len tést a Kor mány ré szé re az FVM szõ lé sze -
ti és bo rá sza ti ku ta tó in té ze te i nek fel sõ ok ta tá si in téz mé -
nyek ré szé re tör té nõ át adá sát kö ve tõ mû kö dés ta pasz ta la -
ta i ról, kü lö nös te kin tet tel a hosszú távú lét szám- és for rás -
gaz dál ko dá si terv re, a vál lalt fel ada tok el lá tá sá nak ér té ke -
lé sé re.

Fe le lõs: föld mû ve lés ügyi és vi dék fej lesz té si mi nisz ter
ok ta tá si és kul tu rá lis mi nisz ter, mint fenn tar tó

Ha tár idõ: 2008. ok tó ber 31.

A mi nisz ter el nök he lyett: 

Kiss Pé ter s. k.,
a Mi nisz ter el nö ki Hi va talt ve ze tõ mi nisz ter

A Kormány

2004/2008. (I. 24.) Korm.

határozata

Felhasználás a 2008. évi központi költségvetés
általános tartalékának és céltartalékának

elõirányzataiból

A Kor mány

1. az ál lam ház tar tás ról  szóló 1992. évi XXXVIII. tör -
vény 38.  § (1) be kez dé sé ben biz to sí tott jog kö ré ben el ren -
de li a 2008. évi köz pon ti költ ség ve tés ál ta lá nos tar ta lé ka
ter hé re 1249,1 mil lió fo rint 1. szá mú mel lék let sze rin ti
 átcsoportosítást;

2. a 2006–2008. év ben el ren delt szer ve ze ti és egyéb in -
téz ke dé sek kel össze füg gõ, ter ve zet tõl el té rõ fi ze té si kö te -
le zett ség fe de ze té re – a Ma gyar Köz tár sa ság 2008. évi
költ ség ve té sé rõl  szóló 2007. évi CLXIX. tör vény
4.  §-ának (2) be kez dé sé ben ka pott fel ha tal ma zás alap ján –
el ren de li a X. Mi nisz ter el nök ség fe je zet 20. Tar ta lé kok
cím, 2. Cél tar ta lé kok al cím, 1. Kü lön fé le sze mé lyi ki fi ze -
té sek jog cím cso port ter hé re – a 2. szá mú mel lék let sze -
rint – 1 191 984 ezer fo rint át cso por to sí tá sát utó la gos el -
szá mo lá si, elõ irány zat-vissza ren de zé si kö te le zett ség mel -
lett.

Fe le lõs: pénz ügy mi nisz ter
érin tett fe je ze tek fel ügye le tét el lá tó szer vek 
 ve ze tõi

Ha tár idõ: azon nal

Gyur csány Fe renc s. k.,
mi nisz ter el nök
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1. számú mel lék let a 2004/2008. (I. 24.) Korm. ha tá ro zat hoz

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELÕIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA*
a Kor mány ha tás kö ré ben

Költ ség ve té si év: 2008.

Mil lió fo rint ban, egy ti ze des sel

Ál lam-
ház tar tá si

egye di
azo no sí tó

Fe je zet-
szám

Cím-
szám

Al-
cím-
szám

Jog-
cím-

csop.-
szám

Jog-
cím-
szám

Elõ-
ir.-
cso-
port-
szám

Ki-
emelt
elõ-
ir.-

szám

Fe je-
zet-
név

Cím-
név

Al-
cím-
név

Jog-
cím-

csop.-
név

Jog-
cím-
név

Elõ-
ir.-

csop.-
név

KIADÁSOK
A mó do sí tás

jog cí me

Mó do sí tás
(+/—)

A mó do-
sít ás

kö vet-
ke zõ
év re

át hú zó dó
ha tá sa

A mó do-
sít ást

el ren de lõ
jog-

sza bály/
ha tá-
ro zat
szá ma

Ki emelt elõ irány zat ne ve

I. Or szág gyû lés

8 Párt ala pít vá nyok tá mo ga tá sa

253956 1 Tán csics Mi hály Ala pít vány 24,8

253967 2 Szö vet ség a Pol gá ri Ma gyar or szá gért Ala pít vány 19,3

253978 3 An tall Jó zsef Ala pít vány 4,6

253989 4 Sza bó Mik lós Tu do má nyos, Is me ret ter jesz tõ, Ku ta tá si és Ok ta tá si Szabad -
elvû Ala pít vány 5,6

271745 5 Ba ran ko vics Ist ván Ala pít vány 6,0

X. Mi nisz ter el nök ség

1 Mi nisz ter el nö ki Hi va tal

000505 1 Mi nisz ter el nö ki Hi va tal igaz ga tá sa



Ál lam-
ház tar tá si

egye di
azo no sí tó

Fe je zet-
szám

Cím-
szám

Al-
cím-
szám

Jog-
cím-

csop.-
szám

Jog-
cím-
szám

Elõ-
ir.-
cso-
port-
szám

Ki-
emelt
elõ-
ir.-

szám

Fe je-
zet-
név

Cím-
név

Al-
cím-
név

Jog-
cím-

csop.-
név

Jog-
cím-
név

Elõ-
ir.-

csop.-
név

KIADÁSOK
A mó do sí tás

jog cí me

Mó do sí tás
(+/—)

A mó do-
sít ás

kö vet-
ke zõ
év re

át hú zó dó
ha tá sa

A mó do-
sít ást

el ren de lõ
jog-

sza bály/
ha tá-
ro zat
szá ma

Ki emelt elõ irány zat ne ve

 1 Mû kö dé si költ ség ve tés

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 67,0

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 21,4

XII. Föld mû ve lés ügyi és Vi dék fej lesz té si Mi nisz té ri um

004240 1 Föld mû ve lés ügyi és Vi dék fej lesz té si Mi nisz té ri um köz pon ti igaz ga tá sa

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 71,2

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 22,8

XIV. Igaz ság ügyi és Ren dé sze ti Mi nisz té ri um

20 Fe je ze ti ke ze lé sû elõ irány za tok

5 Tár sa dal mi ön szer ve zõ dé sek tá mo ga tá sa

279334 4 Ma gyar Jo gász Egy let tá mo ga tá sa az V. Eu ró pai Jo gász Fó rum meg -
ren de zé sé hez

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

5 Egyéb mû kö dé si cé lú tá mo ga tá sok, ki adá sok 100,0

XV. Gaz da sá gi és Köz le ke dé si Mi nisz té ri um

25 Fe je ze ti ke ze lé sû elõ irány za tok

3 Vál lal ko zá si cél elõ irány za tok

270590 8 Kül gaz da ság fejlesz té si cél elõ irány zat

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

5 Egyéb mû kö dé si cé lú tá mo ga tá sok, ki adá sok 253,5

XVI. Kör nye zet vé del mi és Víz ügyi Mi nisz té ri um

006585 1             Kör nye zet vé del mi és Víz ügyi Mi nisz té ri um Igaz ga tá sa

        1     Mû kö dé si költ ség ve tés

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 43,1

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 13,8

XVIII. Kül ügy mi nisz té ri um

1 Kül ügy mi nisz té ri um

004107 1 Kül ügy mi nisz té ri um köz pon ti igaz ga tá sa

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 58,1

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 18,6

XXI. Egész ség ügyi Mi nisz té ri um

1 Egész ség ügyi Mi nisz té ri um igaz ga tá sa

002949 1 EüM köz pon ti igaz ga tás

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 111,4

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 35,6

XXII. Pénz ügy mi nisz té ri um

1 Pénz ügy mi nisz té ri um igaz ga tá sa

004767 1 Pénz ügy mi nisz té ri um igaz ga tá sa

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 209,6

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 67,1

XXVI. Szo ci á lis és Mun ka ügyi Mi nisz té ri um

240789 1 Szo ci á lis és Mun ka ügyi Mi nisz té ri um igaz ga tá sa

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 72,4

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 23,2

X. Mi nisz ter el nök ség

20 Tar ta lé kok

001414 1 Költ ség ve tés ál ta lá nos tar ta lé ka –1 249,1

Az elõ irány zat-mó do sí tás ér vé nyes sé ge: a) a költ ség ve té si év ben egy sze ri jel le gû

* Az össze tar to zó elõ irány zat-vál to zá so kat (+/—) egy mást kö ve tõ en kell sze re pel tet ni.
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2. számú mel lék let a 2004/2008. (I. 24.) Korm. ha tá ro zat hoz

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELÕIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA*
a Kor mány ha tás kö ré ben

Költ ség ve té si év: 2008.

Ezer fo rint ban

Ál lam-
ház tar tá si

egye di
azo no sí tó

Fe je zet-
szám

Cím-
szám

Al-
cím-
szám

Jog-
cím-

csop.-
szám

Jog-
cím-
szám

Elõ-
ir.-
cso-
port-
szám

Ki-
emelt
elõ-
ir.-

szám

Fe je-
zet-
név

Cím-
név

Al-
cím-
név

Jog-
cím-

csop.-
név

Jog-
cím-
név

Elõ-
ir.-

csop.-
név

KIADÁSOK
A mó do sí tás

jog cí me

Mó do sí tás
(+/—)

A mó do-
sít ás

kö vet-
ke zõ
év re

át hú zó dó
ha tá sa

A mó do-
sít ást

el ren de lõ
jog-

sza bály/
ha tá-
ro zat
szá ma

Ki emelt elõ irány zat ne ve

X. Mi nisz ter el nök ség

1  Mi nisz ter el nö ki Hi va tal

000516 2 Köz pon ti Szol gál ta tá si Fõ igaz ga tó ság

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 144 645

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 46 286

XI. Ön kor mány za ti és Te rü let fej lesz té si Mi nisz té ri um

015558 5 Köz igaz ga tá si hi va ta lok

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 891

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 285

XII. Föld mû ve lés ügyi és Vi dék fej lesz té si Mi nisz té ri um

004327 3 Föld hi va ta lok, Föld mé ré si és Táv ér zé ke lé si In té zet

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 454 766

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 145 523

004404 7 Köz mû ve lõ dé si In téz mé nyek

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 46 159

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 14 771

XIV. Igaz ság ügyi és Ren dé sze ti Mi nisz té ri um

001799 11  Rend õr tisz ti Fõ is ko la

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 21 827

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 6 985

XX. Ok ta tá si és Kul tu rá lis Mi nisz té ri um

218605 4 Mû vé sze ti In téz mé nyek

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 435

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 139

XXII. Pénz ügy mi nisz té ri um

237287 10  Ma gyar Ál lam kincs tár

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 184 171

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 58 935

XXVI. Szo ci á lis és Mun ka ügyi Mi nisz té ri um 

272723 6  Nem ze ti Szak kép zé si és Fel nõtt kép zé si In té zet

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 50 126

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 16 040

X. Mi nisz ter el nök ség

20 Tar ta lé kok

2 Cél tar ta lé kok

235149 1 Kü lön fé le sze mé lyi ki fi ze té sek –1 191 984

Az elõ irány zat-mó do sí tás ér vé nyes sé ge: a) a költ ség ve té si év ben egy sze ri jel le gû

2008/2. szám HATÁROZATOK TÁRA 9



Ál lam-
ház tar tá si

egye di
azo no sí tó

Fe je zet-
szám

Cím-
szám

Al-
cím-
szám

Jog-
cím-

csop.-
szám

Jog-
cím-
szám

Elõ-
ir.-
cso-
port-
szám

Ki-
emelt
elõ-
ir.-

szám

Fe je-
zet-
név

Cím-
név

Al-
cím-
név

Jog-
cím-

csop.-
név

Jog-
cím-
név

Elõ-
ir.-

csop.-
név

TÁMOGATÁSOK
A mó do sí tás

jog cí me

Mó do sí tás
(+/—)

A mó do-
sít ás

kö vet-
ke zõ
év re

át hú zó dó
ha tá sa

A mó do-
sít ást

el ren de lõ
jog-

sza bály/
ha tá-
ro zat
szá ma

Ki emelt elõ irány zat ne ve

X. Mi nisz ter el nök ség

1  Mi nisz ter el nö ki Hi va tal

000516 2 Köz pon ti Szol gál ta tá si Fõ igaz ga tó ság 190 931

XI. Ön kor mány za ti és Te rü let fej lesz té si Mi nisz té ri um

015558 5 Köz igaz ga tá si hi va ta lok 1 176

XII. Föld mû ve lés ügyi és Vi dék fej lesz té si Mi nisz té ri um

004327 3 Föld hi va ta lok, Föld mé ré si és Táv ér zé ke lé si In té zet 600 289

004404 7 Köz mû ve lõ dé si In téz mé nyek 60 930

XIV. Igaz ság ügyi és Ren dé sze ti Mi nisz té ri um

001799 11  Rend õr tisz ti Fõ is ko la 28 812

XX. Ok ta tá si és Kul tu rá lis Mi nisz té ri um

218605 4 Mû vé sze ti In téz mé nyek 574

XXII. Pénz ügy mi nisz té ri um

237287 10  Ma gyar Ál lam kincs tár 243 106

XXVI. Szo ci á lis és Mun ka ügyi Mi nisz té ri um 

272723 6  Nem ze ti Szak kép zé si és Fel nõtt kép zé si In té zet 66 166

Az elõ irány zat-mó do sí tás ér vé nyes sé ge: a) a költ ség ve té si év ben egy sze ri jel le gû

Fog lal koz ta tot tak lét szá ma (fõ) — idõ szak ra

Fog lal koz ta tot tak lét szá ma (fõ) — idõ szak ra

Az elõ irány zat-mó do sí tás ér vé nyes sé ge: a) a költ ség ve té si év ben egy sze ri jel le gû

Az adat lap 5 pél dány ban töl ten dõ ki
Az elõ irány za tok felhasználása/zá ro lá sa

(mó do sí tás +/–)
Össze sen

I.
ne gyed év

II.
ne gyed év

III.
ne gyed év

IV.
ne gyed év

Fe je zet 1 pél dány   

Ál la mi Szám ve võ szék 1 pél dány   idõ ará nyos

Ma gyar Ál lam kincs tár 1 pél dány   tel je sít mény ará nyos

Pénz ügy mi nisz té rium 2 pél dány   egyéb: azon nal 1 191 984 1 191 984

* Az össze tar to zó elõ irány zat-vál to zá so kat (+/—) egy mást kö ve tõ en kell sze re pel tet ni.
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A Mi nisz ter el nök ha tá ro za tai

A Miniszterelnök

4/2008. (I. 24.) ME

határozata

a Magyar Köztársaság Kormánya és a Meteorológiai
Mûholdak Hasznosításának Európai Szervezete

(EUMETSAT) közötti, a Magyar Köztársaságnak 
az EUMETSAT létrehozásáról szóló Egyezményhez 
és kapcsolódó elõírásokhoz való csatlakozásáról szóló
Megállapodás létrehozására adott felhatalmazásról

A nem zet kö zi szer zõ dé sek kel kap cso la tos el já rás ról
szó ló 2005. évi L. tör vény 5. §-ának (1) be kez dé se sze rin ti
ha tás kö röm ben el jár va, a kör nye zet vé del mi és víz ügyi mi -
nisz ter 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 a
Me te o ro ló gi ai Mû hol dak Hasz no sí tá sá nak Eu ró pai Szer -
ve ze te (EUMETSAT) kö zött, a Ma gyar Köz tár sa ság nak

az EUMETSAT lét re ho zá sá ról  szóló Egyez mény hez és
kap cso ló dó elõ írásokhoz való csat la ko zá sá ról  szóló Meg -
ál la po dás (a továb biak ban: szer zõ dés) lét re ho zá sá val;

2. fel ha tal ma zom a kör nye zet vé del mi és víz ügyi mi -
nisz tert, hogy – az érin tett mi nisz te rek kel egyet ér tés ben –
a tár gya lá so kon részt vevõ sze mé lye ket ki je löl je;

3. fel ha tal ma zom 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 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 a kör nye zet vé del mi és víz ügyi mi nisz tert
és 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 ha la dék ta -
la nul ter jesszék a Kor mány elé.

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

A jog al ko tás ról szó ló 1987. évi XI. tör vény ren del ke zik – töb bek kö zött – a Ma gyar Köz tár sa ság  Kormánya hi va ta los
lap já nak, a Ha tá ro za tok Tá rának meg je len te té sé rõl.
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, éven te mint egy
60 al ka lom mal je le nik meg.
A Ha tá ro za tok Tá ra a Kor mány nak azo kat a ha tá ro za ta it (két ez res) köz li, ame lyek nek köz zé té te lét a Kor mány
 elrendelte, to váb bá tar tal maz za a mi nisz ter el nök ha tá ro za ta it, a Mi nisz ter el nö ki Hi va talt  vezetõ mi nisz ter ha tá ro za -
ta it, va la mint a mi nisz té ri u mok, az or szá gos ha tás kö rû szer vek, az ön kor mány za tok köz le mé nye it, hir det mé nye it,
kü lön fé le tá jé koz ta tó it, to váb bá azo kat a köz le mé nye ket stb., ame lye ket a Mi nisz ter el nö ki Hi va talt ve ze tõ mi nisz ter
en ge dé lyez.

A Ha tá ro za tok Tá ra meg ren del he tõ a Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó cí mén (Bu da pest VIII., So mogyi Béla u. 6.;
postacím: 1394 Bu dapest 62, Pf. 357) vagy a 318-6668 fax számán.
Éves elõ fizetési dí ja 2008. év re: 26 460 Ft áfá val.
Példányonként meg vásárolható a Bu dapest VII., Rá kóczi út 30. (be járat 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  kiadó 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.

MEGRENDELÕLAP

Meg ren de lem a

HATÁROZATOK TÁRA

címû la pot .................  példányban.

A meg ren de lõ (cég) ne ve: ...............................................................................................................................

Cí me (vá ros, irá nyí tó szám): ............................................................................................................................

Ut ca, ház szám: ...............................................................................................................................................

Az ügy in té zõ ne ve, te le fon szá ma: ..................................................................................................................

A meg ren de lõ (cég) bank szám la szá ma: ........................................................................................................

2008. évi elõ fi ze té si díj egy év re: 26 460 Ft  áfá val.

fél év re: 13 230 Ft  áfá val.

Csek ket ké rek a be fi ze tés hez

Kér jük, a négy zet be tör té nõ X be je lö lés sel je lez ze az elõ fi ze tés idõ tar ta mát!

A meg ren delt pél dá nyok el len ér té két a pos ta költ ség gel együtt, a szál lí tást kö ve tõ szám la kézhez vétele után,
8 napo n be lül a Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó nak a szám lán fel tün te tett pénz for gal mi jel zõ szá má ra át utal juk.

Kel te zés: .......................................................

                         ......................................................................
                               cég szerû aláírás
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A Határozatok Tárát szerkeszti a Miniszterelnöki Hivatal, a Szerkesztõbizottság közremûködésével, elnöke Gilyán György.
A szerkesztésért felelõs: dr. Tordai Csaba. Budapest V., Kossuth tér 1–3.
Kiadja a Magyar Hivatalos Közlönykiadó. Felelõs kiadó: dr. Kodela László elnök-vezérigazgató.
Budapest VIII., Somogyi Béla u. 6., www.mhk.hu. Telefon: 266-9290.

Elõfizetésben megrendelhetõ a Magyar Hivatalos Közlönykiadónál,
Budapest VIII., Somogyi Béla u. 6., 1394 Budapest 62. Pf. 357, vagy faxon 318-6668.
Elõfizetésben terjeszti a Magyar Hivatalos Közlönykiadó a FÁMA Rt. közremûködésével. Telefon: 266-6567, 317-9999,
266-9290/240, 241, 245 mellék.
Példányonként megvásárolható a Budapest VII., Rákóczi út 30. (bejárat a Dohány u. és Nyár u. sarkán) szám alatti Közlöny
Centrumban (tel.: 321-5971, fax: 321-5275, e-mail: kozlonycentrum@mhk.hu), illetve megrendelhetõ a kiadó ügyfélszolgálatán
(fax: 318-6668, 338-4746, e-mail: kozlonybolt@mhk.hu) vagy a www.mhk.hu/kozlonybolt internetcímen.
2008. évi éves elõfizetési díj: 26 460 Ft áfával. Egy példány ára: 525 Ft áfával.
A kiadó az elõfizetési díj évközbeni változtatásának jogát fenntartja.

HU ISSN 1217—3533

08.0212 – Nyomja a Magyar Hivatalos Közlönykiadó Lajosmizsei Nyomdája. Felelõs vezetõ: Burján Norbert igazgató.

Tisztelt Elõfizetõk!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy a kiadónk terjesztésében levõ lapokra és elektronikus kiadványokra szóló elõfizetésüket folyamatosnak
tekintjük. Csak akkor kell változást bejelenteniük a 2008. évre vonatkozó elõfizetésre, ha a példányszámot, esetleg a címlistát
módosítják, vagy új lapra szeretnének elõfizetni (pontos szállítási, név- és utcacím-megjelöléssel). Az esetleges módosítást szívesked-
jenek levélben vagy faxon megküldeni. Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a lapszállításról kizárólag az elõfizetési díj beérkezését
követõen intézkedünk. Fontos, hogy az elõfizetési díjakat a megadott 10300002-20377199-70213285 sz. számlára utalják, illetve
a kiadó által kiküldött készpénz-átutalási megbízáson fizessék be.
Készpénzes befizetés kizárólag a Magyar Hivatalos Közlönykiadó ügyfélszolgálatán (1085 Budapest, Somogyi B. u. 6.) lehetséges. (Levél-
cím: Magyar Hivatalos Közlönykiadó, 1394 Budapest, 62. Pf. 357. Fax: 318-6668).

A 2008. évi elõfizetési díjak
(Az árak az áfát tartalmazzák.)

Magyar Közlöny 121 212 Ft/év
Határozatok Tára 26 460 Ft/év
Önkormányzatok Közlönye 6 552 Ft/év
Az Alkotmánybíróság Határozatai 22 428 Ft/év
Bányászati Közlöny 5 544 Ft/év
Belügyi Közlöny 29 232 Ft/év
Egészségbiztosítási Közlöny 25 452 Ft/év
Egészségügyi Közlöny 31 752 Ft/év
Ellenõrzési Figyelõ 4 284 Ft/év
Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Értesítõ 21 924 Ft/év
Gazdasági Közlöny 26 964 Ft/év
Hírközlési Értesítõ 7 560 Ft/év
Honvédelmi Közlöny 21 420 Ft/év
Igazságügyi Közlöny 18 900 Ft/év
Környezetvédelmi és Vízügyi Értesítõ 17 388 Ft/év
Közigazgatási Szemle 7 400 Ft/év

Közlekedési Értesítõ 28 476 Ft/év
Kulturális Közlöny 21 672 Ft/év
Külgazdasági Értesítõ 23 940 Ft/év
Munkaügyi Közlöny 17 640 Ft/év
Nemzetközi Közlöny 7 400 Ft/év
Oktatási Közlöny 25 200 Ft/év
Pénzügyi Közlöny 35 028 Ft/év
Sportértesítõ 6 048 Ft/év
Statisztikai Közlöny 15 120 Ft/év
Szociális Közlöny 17 892 Ft/év
Turisztikai Értesítõ 14 112 Ft/év
Ügyészségi Közlöny 7 560 Ft/év
Pénzügyi Szemle 22 680 Ft/év
L'udové noviny 5 796 Ft/év
Neue Zeitung 5 544 Ft/év

CD-Cégközlöny
A Cégközlöny hatályos és hiteles céginformációs – az üzleti életben részt vevõk számára nélkülözhetetlen, naprakész – adatbázisát tartalmazó,
heti rendszerességgel megjelenõ lap lemez formátumban 2008. január 1-jétõl elõfizethetõ. Az éves elõfizetés díja a 20%-os áfával: 141 696 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 2008. évben fél évre fizethetõ elõ. A féléves elõfizetés díja áfával: 64 260 Ft.

A MAGYAR HIVATALOS JOGSZABÁLYTÁR (DVD)
hatályos jogszabályok hivatalos számítógépes gyûjteményének 2008. évi éves elõfizetési díjai:

(Áraink a 20%-os áfát tartalmazzák.)

Önálló változat 97 200 Ft
5 munkahelyes hálózati változat 171 600 Ft

10 munkahelyes hálózati változat 216 000 Ft

25 munkahelyes hálózati változat 351 000 Ft
50 munkahelyes hálózati változat 459 000 Ft

100 munkahelyes hálózati változat 780 000 Ft

Az EU-JOGSZABÁLYTÁR (DVD)
Az Európai Unió Jogszabályai gyûjteményének 2008. évi éves elõfizetési díja

(Áraink a 20%-os áfát tartalmazzák.)

Önálló változat 86 400 Ft
5 munkahelyes hálózati változat 156 000 Ft

10 munkahelyes hálózati változat 192 000 Ft

25 munkahelyes hálózati változat 312 000 Ft
50 munkahelyes hálózati változat 408 000 Ft

100 munkahelyes hálózati változat 708 000 Ft

Facsimile Magyar Közlöny. A hivatalos lap 2007-es évfolyama jelenik meg CD-n az eredeti külalak megõrzésével, de könnyen kezelhetõen. Ára: 18 480 Ft + áfa.


