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 I. rész HATÁROZATOK

A Kor mány ha tá ro za tai

A Kor mány

2053/2008. (V. 9.) Korm.

ha tá ro za ta

a Ma gyar Köz tár sa ság Kor má nya és a Be la rusz
Köz tár sa ság Kor má nya kö zött a gaz da sá gi

együtt mû kö dés rõl szó ló meg ál la po dás szö ve gé nek
vég le ges meg ál la pí tá sá ra adott fel ha tal ma zás ról

A Kor mány

1. egyet ért a Ma gyar Köz tár sa ság Kor má nya és a Be la -
rusz Köz tár sa ság Kor má nya kö zött a gaz da sá gi együtt mû -
kö dés rõl szó ló 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 gaz da sá gi és köz le ke dé si mi nisz tert
vagy az ál ta la ki je lölt sze mélyt a meg ál la po dás 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 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 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 szö -
ve gé nek vég le ges 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 Kor mány

2054/2008. (V. 9.) Korm.

ha tá ro za ta

a 2008. évi köz pon ti költ ség ve tés ál ta lá nos
tar ta lé ká nak elõ irány za tá ból tör té nõ fel hasz ná lás ról

A Kor mány

1. az ál lam ház tar tás ról szó ló 1992. évi XXXVIII. tör -
vény (a to váb bi ak ban: Áht.) 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 az aláb bi össze gek mel lék let
sze rin ti át cso por to sí tá sát össze sen 4566,1 mil lió fo rint
összeg ben:

a) 3543,5 mil lió fo rint a Leg fel sõbb Bí ró ság 4/2007.
KPJE ha tá ro za ta alap ján a fegy ve res szer vek hi va tá sos ál -
lo má nyú tag ja it meg il le tõ jut ta tá sok fi nan szí ro zá sa ér de -
ké ben,

b) 300,0 mil lió fo rint hoz zá já ru lás a szent gott hár di für -
dõ fej lesz tés sel kap cso la tos ön kor mány za ti tá mo ga tás ra,

c) 692,6 mil lió fo rint az Or szá gos Rend õr-fõ ka pi tány -
ság már ci u si tö meg de monst rá ci ók kal össze füg gõ több let -
ki adá sa i ra,

d) 30,0 mil lió fo rint a re giszt rá ci ós adó val kap cso la tos
egye di adó-meg ál la pí tá si díj meg elõ le ge zé sé re; 

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

Ha tár idõ: azon nal

2. az 1. a) pont ban jel zett összeg re vo nat ko zó an a fel
nem hasz nált rész re vissza té rí té si kö te le zett sé get ír elõ az
Áht. 26. § (4) be kez dé se alap ján.

Fe le lõs: az érin tett fe je ze tek fel ügye le tét el lá tó
 szer vek ve ze tõi

Ha tár idõ: 2008. jú ni us 30.

Gyur csány Fe renc s. k.,
mi nisz ter el nök
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Mel lék let a 2054/2008. (V. 9.) Korm. ha tá ro zat hoz

IX. He lyi ön kor mány za tok tá mo ga tá sa és át en ge dett sze mé lyi jö ve de lem adó ja
X. Mi nisz ter el nök ség
XI. Ön kor mány za ti és Te rü let fej lesz té si Mi nisz té ri um
XIV. Igaz ság ügyi és Ren dé sze ti Mi nisz té ri um
XXII. Pénz ügy mi nisz té ri um

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 tizedessel
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IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI ÉS ÁTENGEDETT SZEMÉLYI
JÖVEDELEMADÓJA

280034 15 Hi va tá sos ön kor mány za ti tûz ol tó sá gok szak kö zép is ko lai évek be szá mí tá sá ból
ere dõ tá mo ga tá sa

406,6

280090 16 Szent gott hár di gyógy für dõ tá mo ga tá sa 300,0

X. MINISZTERELNÖKSÉG

11 Pol gá ri Nem zet biz ton sá gi Szol gá la tok

000648 1 Nem zet biz ton sá gi Hi va tal

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 24,1

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok ki adá sok 7,7

3 Do lo gi ki adá sok 2,1

000659 2 In for má ció Hi va tal

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 20,8

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok ki adá sok 6,6

3 Do lo gi ki adá sok 0,4

019370 3 Nem zet biz ton sá gi Szak szol gá lat

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 122,6

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok ki adá sok 39,3

3 Do lo gi ki adá sok 3,8

235006 4 Szer ve zett Bû nö zés El le ni Ko or di ná ci ós Köz pont

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 0,4

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok ki adá sok 0,2

XI. ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM

230782 7 Or szá gos Ka taszt ró fa vé del mi Fõ igaz ga tó ság

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 58,2

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 18,9

XIV. IGAZSÁGÜGYI ÉS RENDÉSZETI MINISZTÉRIUM

003704 1 Igaz ság ügyi és Ren dé sze ti 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 5,4

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok ki adá sok 1,7

019435 2 Rend vé del mi Szer vek Vé del mi Szol gá la ta

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 17,2

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok ki adá sok 5,5

Do lo gi ki adá sok 2,0

003737 5 Bün te tés-vég re haj tás

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 84,1

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok ki adá sok 27,1

3 Do lo gi ki adá sok 1,2

001580 7 Rend õr ség

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 2292,2

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok ki adá sok 733,6
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3 Do lo gi ki adá sok 138,3

001755 10 Be ván dor lá si és Ál lam pol gár sá gi Hi va tal

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 0,3

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok ki adá sok 0,1

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 1,9

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok ki adá sok 0,6

3 Do lo gi ki adá sok 0,2

236630 15 Ok ta tá si Igaz ga tás

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 12,6

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok ki adá sok 4,1

3 Do lo gi ki adá sok 0,4

XXII. PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM

004800 6 Vám- és Pénz ügy õr ség

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 148,3

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lékok 47,5

3 Do lo gi ki adá sok 30,0

X. MINISZTERELNÖKSÉG

20 Tar ta lé kok

001414 1 Költ ség ve tés ál ta lá nos tar ta lé ka –4566,1

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
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X. MINISZTERELNÖKSÉG

11 Pol gá ri Nem zet biz ton sá gi Szol gá la tok

000648 1 Nem zet biz ton sá gi Hi va tal 33,9

000659 2 In for má ció Hi va tal 27,8

019370 3 Nem zet biz ton sá gi Szak szol gá lat 165,7

235006 4 Szer ve zett Bû nö zés El le ni Ko or di ná ci ós Köz pont 0,6

XI. ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM

230782 7 Or szá gos Ka taszt ró fa vé del mi Fõ igaz ga tó ság 77,1 

XIV. IGAZSÁGÜGYI ÉS RENDÉSZETI MINISZTÉRIUM

003704 1 Igaz ság ügyi és Ren dé sze ti Mi nisz té ri um Igaz ga tá sa 7,1

019435 2 Rend vé del mi Szer vek Vé del mi Szol gá la ta 24,7

003737 5 Bün te tés-vég re haj tás 112,4

001580 7 Rend õr ség 3164,1

001755 10 Be ván dor lá si és Ál lam pol gár sá gi Hi va tal 0,4

001799 11 Rend õr tisz ti Fõ is ko la 2,7

236630 15 Ok ta tá si Igaz ga tás 17,1

XXII. PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM

004800 6 Vám- és Pénz ügy õr ség 225,8

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 A tá mo ga tás folyósítása/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 4566,1 4566,1

* 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.



A Kor mány

2055/2008. (V. 9.) Korm.

ha tá ro za ta

a bel sõ pi a ci szol gál ta tá sok ról szó ló 2006/123/EK
irány elv vég re haj tá sá ból ere dõ fel ada tok ról

A Kor mány, a 2006. de cem ber 28-án ha tály ba lé pett, a
bel sõ pi a ci szol gál ta tá sok ról szó ló 2006/123/EK irány elv
(a to váb bi ak ban: irány elv) meg fe le lõ vég re haj tá sa ér de ké -
ben a kö vet ke zõ feladatokat határozza meg:

1. A ha zai sza bá lyo zás irány elv vel való össz hang já nak
biz to sí tá sa érdekében

a) a mó do sí tá so kat tar tal ma zó elõ ter jesz té sek ve ze tõi
össze fog la ló já ban min den eset ben tör tén jen hi vat ko zás az
irány elv re;

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

Ha tár idõ: fo lya ma tos, leg ké sõbb 2009. jú ni us 30.

b) az egyes jog sza bá lyo kat az azok te kin te té ben fel -
adat- és ha tás kör rel ren del ke zõ mi nisz te rek vi lá gít sák át az 
irány elv vel való össze egyez tet he tõ sé gük szem pont já ból;
ez alap ján ké szít sék elõ az át vi lá gí tás so rán fel tárt, az
irány elv vel el len té tes jog sza bá lyok mó do sí tá sá nak üte me -
zé sét és az át vi lá gí tás ered mé nyét, va la mint az az alap ján
szük sé ges jog sza bály-mó do sí tá sok ja va solt üte me zé sét
jut tas sák el a kül ügy mi nisz ter nek;

Fe le lõs: mi nisz te rek

Ha tár idõ: 2008. má jus 31.

c) ha egy jog sza bály ter ve zet az irány elv ér tel mé ben
kor lá to zó kö ve tel ményt tar tal maz, a sza bá lyo zás tár gya
sze rint fel adat- és ha tás kör rel ren del ke zõ mi nisz ter a köz -
igaz ga tá si egyez te tést kö ve tõ en, mi nisz te ri ren de let ter ve -
ze te ese té ben a mi nisz ter ál ta li alá írást, kor mány ren de let
vagy tör vény ter vez ete ese tén a Kor mány dön té sét meg -
elõ zõ en a ter ve ze tet, va la mint a sza bá lyo zás szük sé ges sé -
gé nek in dok lá sát és en nek ke re té ben az iga zo ló fel té te lek -
nek való meg fe le lés be mu ta tá sát meg kül di a kül ügy mi -
nisz ter számára;

Fe le lõs: mi nisz te rek

Ha tár idõ: fo lya ma tos

d) azo kat az át vi lá gí tás so rán fel tárt jog sza bály-mó do -
sí tá si és ha tá lyon kí vül he lye zé si ja vas la to kat, ame lyek
össze füg gés ben van nak a kor mány za ti de re gu lá ci ós prog -
ram ról szó ló 1029/2007. (V. 9.) Korm. ha tá ro zat ban meg -
ha tá ro zott cé lok kal, az igaz ság ügyi és ren dé sze ti mi nisz ter 
épít se be a de re gu lá ci ós prog ram ba;

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

Ha tár idõ: fo lya ma tos

e) az érin tett mi nisz te rek be vo ná sá val ké szül jön az
irány elv át ül te té sé hez szük sé ges ke ret sza bá lyo zást, és a
tör vé nyi szin tû sza bá lyok szük sé ges mó do sí tá sát meg -
valósító tör vény ja vas lat;

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

Ha tár idõ: 2008. ok tó ber 31.

f) az igaz ság ügyi és ren dé sze ti mi nisz ter és a kül ügy mi -
nisz ter ko or di ná lá sá val, a b) pont sze rin ti át vi lá gí tás ered -
mé nyé re fi gye lem mel ke rül jön sor az irány elv ben fog lalt
ren del ke zé sek kel érin tett, az e) pont sze rin ti elõ ter jesz tés -
sel nem mó do sí tott jog sza bá lyok mó do sí tá sá ra;

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

Ha tár idõ: fo lya ma tos, leg ké sõbb 2009. jú ni us 30.

g) az a)–f) pon tok vég re haj tá sa so rán fel me rü lõ vi tás
kér dé sek meg ol dá sá ra a Mi nisz ter el nö ki Hi va talt ve ze tõ
mi nisz ter te gyen ja vas la tot;

Ha tár idõ: fo lya ma tos

h) ke rül jön sor az irány elv vel érin tett be azo no sí tott ön -
kor mány za ti ren de le tek irány elv vel érin tett konk rét ren -
del ke zé se i nek meg je lö lé sé re, és ered mé nyé nek a kül ügy -
mi nisz ter ré szé re tör té nõ el jut ta tá sá ra;

Fe le lõs: ön kor mány za ti és te rü let fej lesz té si mi nisz ter
Ha tár idõ: 2008. jú ni us 30-ig fo lya ma to san

i) az ön kor mány za ti és te rü let fej lesz té si mi nisz ter a
tör vény es sé gi el len õr zés út ján is se gít se elõ az érin tett
ön kor mány za ti ren de le tek nek az irány elv bõl fa ka dó
mó do sí tá sát.

Fe le lõs: ön kor mány za ti és te rü let fej lesz té si mi nisz ter
Ha tár idõ: 2009. no vem ber 30-ig fo lya ma to san

2. Az irány elv vég re haj tá sá hoz kap cso ló dó je len tés té te -
li kö te le zett ség tel je sí té se ér de ké ben két fá zis ban ke rül jön
sor az irány elv ben fog lalt je len tés té te li kö te le zett ség alap -
já ul az Eu ró pai Bi zott ság ál tal ki dol go zott kér dõ ívek fel -
töl té sé re

a) az elsõ fá zis ban a jog sza bá lyok át vi lá gí tá sa so rán
fel tárt, az irány elv vel össz hang ban nem álló ren del ke zé se -
ket, a fenn tar tan dó ren del ke zé se ket és azok in dok lá sát kell 
az irány elv alap ján ki dol go zott je len tés té te li rend szer be
be vin ni;

Fe le lõs: mi nisz te rek
Ha tár idõ: 2008. jú ni us 30-ig

b) a má so dik fá zis ban ke rül jön sor a meg al ko tott mó -
do sí tá sok nak az irány elv alap ján ki dol go zott je len tés té te li
rend szer be tör té nõ be vi te lé re azon jog sza bá lyi ren del ke -
zé sek ese tén, ame lyek az irány elv ben fog lalt ren del ke zé -
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sek mi att ké sõbb, de az irány elv vég re haj tá sá ra nyit va álló
ha tár idõ elõtt mó do sul nak;

Fe le lõs: mi nisz te rek

Ha tár idõ: fo lya ma tos

c) az a) és b) pont sze rin ti je len té sek nek az irány elv
sze rin ti je len tés té te li rend szer be tör té nõ fel vi te lét a kül -
ügy mi nisz ter és az igaz ság ügyi és ren dé sze ti mi nisz ter
 koordinálja.

3. Az egy ab la kos ügy in té zés ér de ké ben

a) érin tett mi nisz te rek be vo ná sá val ke rül je nek meg ha -
tá ro zás ra az elekt ro ni kus egy ab la kos rend szer mû kö dé sét
biz to sí tó fo lya ma ti rend sze rek; ke rül jön meg vizs gá lás ra
az eu ró pai uni ós for rá sok be vo ná sá nak le he tõ sé ge;

Fe le lõs: igaz ság ügyi és ren dé sze ti mi nisz ter
köz igaz ga tá si in for ma ti ká ért fe le lõs
 kor mány biz tos
ön kor mány za ti és te rü let fej lesz té si mi nisz ter

Ha tár idõ: 2008. de cem ber 31.

b) ké szül jön kon cep ció, ütem terv és költ ség ve té si ha -
tás ta nul mány az elekt ro ni kus egy ab la kos ügy in té zés ben
részt ve võ ha tó sá gok nak az elekt ro ni kus egy ab la kos rend -
szer be tör té nõ be kap cso lá sá hoz, va la mint a szük sé ges fej -
lesz té sek költ ség ve té si fe de ze te biz to sí tá sá nak meg ala po -
zá sa ér de ké ben;

Fe le lõs: igaz ság ügyi és ren dé sze ti mi nisz ter
pénz ügy mi nisz ter
ön kor mány za ti és te rü let fej lesz té si mi nisz ter
köz igaz ga tá si in for ma ti ká ért fe le lõs
 kor mány biz tos
fel adat- és ha tás kör rel ren del ke zõ 
 mi nisz te rek

Ha tár idõ: a költ ség ve té si ter ve zés sel össz hang ban

c) a ha tó sá gi ügy tár gya sze rint fel adat- és ha tás kör rel
ren del ke zõ mi nisz te rek be vo ná sá val ké szül jön tá jé koz ta tó 
a ha tó sá gi el já rá sok ról, amely a szol gál ta tók és az ügy fe -
lek ré szé re az elekt ro ni kus egy ab la kos ügy in té zés pont já -
nál hoz zá fér he tõ;

Fe le lõs: fel adat- és ha tás kör rel ren del ke zõ 
 mi nisz te rek
köz igaz ga tá si in for ma ti ká ért fe le lõs
 kor mány biz tos

Ha tár idõ: 2009. jú ni us 30. 

d) ké szül jön ha tás ta nul mány az elekt ro ni kus ügy in té -
zés mel let ti, sze mé lyes kap cso la tot biz to sí tó ügy in té zé si
pont(ok) mû kö dé sé rõl, a ha tás kö ri kér dé sek rõl, va la mint
azok vár ha tó költ ség ve té si igé nyé rõl.

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
köz igaz ga tá si in for ma ti ká ért fe le lõs
 kor mány biz tos

Ha tár idõ: 2008. de cem ber 31. 

4. A ha tó sá gok kö zöt ti együtt mû kö dés elõ se gí té se ér de -
ké ben az érin tett mi nisz te rek be vo ná sá val ké szül jön elõ -
ter jesz tés a Bel sõ Pi a ci In for má ci ós Rend szer (IMI – In ter -
nal Mar ket In for mat ion Sys tem) ha zai struk tú rá já ról.

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

Ha tár idõ: 2008. ok tó ber 31.

5. Ez a ha tá ro zat a köz zé té te lét kö ve tõ na pon lép ha tály -
ba és 2010. ja nu ár 1-jén ha tá lyát vesz ti.

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

A Kor mány

2056/2008. (V. 9.) Korm.

ha tá ro za ta

a kis ér té kû kö ve te lé sek re vo nat ko zó
eu ró pai el já rás be ve ze té sé rõl szó ló
 861/2007/EK kö zös sé gi ren de let

al kal ma zá sá hoz szük sé ges
 ma gyar tá jé koz ta tá sok meg té te lé rõl 

A Kor mány

a) el fo gad ja a kis ér té kû kö ve te lé sek re vo nat ko zó eu ró -
pai el já rás be ve ze té sé rõl szó ló 861/2007/EK kö zös sé gi
ren de let hez (a to váb bi ak ban: Ren de let) ma gyar rész rõl
meg te en dõ – a mel lék let ben sze rep lõ – tech ni kai ki iga zí tá -
si nyi lat ko za to kat;

b) fel hív ja az igaz ság ügyért fe le lõs mi nisz tert, hogy a
mel lék let ben lévõ nyi lat ko za to kat kö zöl je az Eu ró pai
 Bizottsággal.

Gyur csány Fe renc  s. k.,
mi nisz ter el nök
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Mel lék let
a 2056/2008. (V. 9.) Korm. ha tá ro zat hoz

A Ren de let 25. cikk (1) be kez dé sé nek a) pont já hoz
[a 4. cikk (1) be kez dé sé hez]:

Ma gyar or szá gon: 

a) a „he lyi bí ró sá gok”

b) a „me gyei bí ró sá gok”, Bu da pes ten a „Fõ vá ro si Bí ró -
ság” az aláb bi pe rek ese té ben: 

– a szer zõi és szom szé dos jogi, va la mint ipar jog vé -
del mi pe rek re [Pol gá ri per rend tar tás 23. § (1) be -
kez dés c) pont ja]; 

– a nem zet kö zi áru fu va ro zá si vagy szál lít má nyo zá si 
szer zõ dés sel kap cso la tos pe rek re [Pol gá ri per -
rend tar tás 23. § (1) be kez dés d) pont ja];  

– az ér ték pa pír ból szár ma zó jog vi szonnyal kap cso -
la tos pe rek re [Pol gá ri per rend tar tás 23. § (1) be -
kez dés h) pont ja];   

– a tisz tes ség te len szer zõ dé si fel té te lek ér vény te len -
sé gé re hi vat koz va pénz kö ve te lés iránt in dí tott pe -
rek [Pol gá ri per rend tar tás 23. § (1) be kez dés
k) pont ja];  

A Ren de let 25. cikk (1) be kez dé sé nek b) pont já hoz
[a 4. cikk (2) be kez dé sé hez]:

Ma gyar or szá gon:  

– a ke re set le vél cél já ra szol gá ló for ma nyom tat vány
(„A” nyom tat vány) ki tölt ve be nyújt ha tó a bíróságnál; 

– az pos tai úton el jut tat ha tó a bí ró ság hoz; vagy 
– a ke re set szó ban is elõ ad ha tó a bí ró ság nál.

A Ren de let 25. cikk (1) be kez dé sé nek c) pont já hoz
(a 17. cikk kap csán):

Ma gyar or szá gon a meg ho zott íté let tel szem ben a Pol gá ri
per rend tar tás XII. Fe je ze te (233. és az azt kö ve tõ §-ok) sze -
rin ti fel leb be zés nyújt ha tó be. A fel leb be zést az íté let köz lé -
sé tõl szá mí tott ti zen öt na pon be lül kell be nyúj ta ni an nál a
bí ró ság nál, ame lyik az (el sõ fo kú) íté le tet meg hoz ta.  

A Ren de let 25. cikk (1) be kez dé sé nek d) pont já hoz
[a 21. cikk (2) be kez dés b) pont ja kap csán]:

Ma gyar or szá gon a „D” for ma nyom tat vány sze rin ti ta -
nú sít ványt [20. cikk (2) be kez dés] min den eset ben ma gyar
nyel vû for dí tás sal el lát va kell benyújtani.

 
A Ren de let 25. cikk (1) be kez dé sé nek e) pont já hoz:

Ma gyar or szá gon a Ren de let ha tá lya alá tar to zó vég re -
haj tá si ügyekben: 

– a vég re haj tás el ren de lé sé re az aláb bi ha tó sá gok jo go -
sul tak:

azon me gyei bí ró ság szék he lyén mû kö dõ he lyi bí ró ság,
amely nek te rü le tén

– az adós nak bel föl di la kó he lye, szék he lye; en nek
hi á nyá ban 

– vég re haj tás alá von ha tó va gyon tár gyá nak he lye, 
– kül föl di szék he lyû vál lal ko zás ma gyar or szá gi

 fióktelepe, il let ve köz vet len ke res ke del mi kép vi -
se le te ese tén a fi ók te lep, il le tõ leg a kép vi se let he -
lye ta lál ha tó; Bu da pest te rü le tén a Bu dai Köz pon ti 
Ke rü le ti Bíróság.

– a 23. cikk sze rin ti in téz ke dé sek re jo go sult ha tó ság:   

A 23. cikk ben meg ha tá ro zott in téz ke dé sek re Ma gyar or -
szá gon a vég re haj tást fo ga na to sí tó bí ró ság jo go sult. A
vég re haj tást fo ga na to sí tó bíróság a magyar jogban

– az a bí ró ság, amely mel lé az el já ró ön ál ló bí ró sá gi
vég re haj tót ki ne vez ték, il let ve

– azon me gyei bí ró ság szék he lye sze rin ti he lyi bí ró -
ság, amely me gyei bí ró ság ra az el já ró me gyei bí -
ró sá gi vég re haj tót ki ne vez ték (fõ vá ro si bí ró sá gi
vég re haj tó ese té ben pe dig a Pes ti Köz pon ti Ke rü -
le ti Bí ró ság).

A Mi nisz ter el nök ha tá ro za tai

A Mi nisz ter el nök

19/2008. (V. 9.) ME

ha tá ro za ta

a Ma gyar Köz tár sa ság Kor má nya
és a Hor vát Köz tár sa ság Kor má nya kö zött
a két or szág kö zös ál lam ha tá rán lévõ köz úti

ha tár hi dak üze mel te té sé rõl és fenn tar tá sá ról szó ló,
Zág ráb ban, 2001. áp ri lis 19-én alá írt

Meg ál la po dás mó do sí tá sá ról szó ló 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
szó ló 2005. évi L. tör vény  5. § (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
és a kül ügy mi nisz ter elõ ter jesz té se alap ján

1. egyet ér tek a Ma gyar Köz tár sa ság Kor má nya és a
Hor vát Köz tár sa ság Kor má nya kö zött a két or szág kö zös
ál lam ha tá rán lévõ köz úti ha tár hi dak üze mel te té sé rõl és
fenn tar tá sá ról szó ló, Zág ráb ban, 2001. áp ri lis 19-én alá írt
Meg ál la po dás mó do sí tá sá ról szó ló meg ál la po dás (a to váb -
bi ak ban: meg ál la po dás) lét re ho zá sá val;

2. fel ha tal ma zom a gaz da sá gi és köz le ke dé si 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;
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3. fel ha tal ma zom a gaz da sá gi és köz le ke dé si 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 a gaz da sá gi és köz le ke dé si mi nisz tert és a
kül ügy mi nisz tert, hogy a meg ál la po dás lét re ho zá sát kö ve -
tõ en 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 szó ló 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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