
 I. rész HATÁROZATOK

A Miniszterelnök ha tá ro za tai

A Miniszterelnök

20/2008. (V. 20.) ME

ha tá ro za ta

a Ma gyar Köz tár sa ság Kor má nya
és az Ame ri kai Egye sült Ál la mok kö zött,

az is mert vagy ter ro riz mus sal gya nú sít ha tó
sze mé lyek re vo nat ko zó át vi lá gí tá si in for má ci ók

cse ré jé 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 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 (2) be kez dé se sze rin ti
ha tás kö röm ben el jár va, a pol gá ri nem zet biz ton sá gi szol -

gá la to kat irá nyí tó tár ca nél kü li mi nisz ter és a külügy -
miniszter elõ ter jesz té se alap ján

1. fel ha tal ma zom a pol gá ri nem zet biz ton sá gi szol gá la -
to kat irá nyí tó tár ca nél kü li mi nisz tert vagy az ál ta la ki je -
lölt sze mélyt a Ma gyar Köz tár sa ság Kor má nya és az Ame -
ri kai Egye sült Ál la mok kö zött, az is mert vagy ter ro riz mus -
sal gya nú sít ha tó sze mé lyek re vo nat ko zó át vi lá gí tá si in for -
má ci ók cse ré jé 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 nek – a meg erõ sí tés
fenn tar tá sá val tör té nõ – vég le ges meg ál la pí tá sá ra;

2. fel hí vom 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;

3. fel hí vom a pol gá ri nem zet biz ton sá gi szol gá la to kat
irá nyí tó tár ca nél kü li mi nisz tert és az igaz ság ügyi és ren -
dé sze ti mi nisz tert, hogy a Meg ál la po dás ki hir de té sé rõl
szó ló tör vény ter ve ze tét a Meg ál la po dás szö ve gé nek vég -
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le ges meg ál la pí tá sát kö ve tõ en ha la dék ta la nul ter jesszék
a Kor mány elé.

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

A Miniszterelnök

21/2008. (V. 20.) ME

ha tá ro za ta

a ha gyo má nyos sa ját for rá sok nak az Eu ró pai Unió
költ ség ve té se ré szé re tör té nõ ren del ke zés re

bo csá tá sa kor vissza tar tott nem ze ti be sze dé si
költ sé gek el osz tá sá ról szó ló Igaz ga tá si 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. §-ának (1) be kez dé se sze rin ti
ha tás kö röm ben el jár va, a pénz ügy mi nisz ter és a kül ügy -
mi nisz ter elõ ter jesz té se alap ján

1. egyet ér tek a ha gyo má nyos sa ját for rá sok nak az
 Európai Unió költ ség ve té se ré szé re tör té nõ ren del ke zés re
bo csá tá sa kor vissza tar tott nem ze ti be sze dé si költ sé gek
 elosztásáról szó ló Igaz ga tá si Meg ál la po dás (a to váb bi ak -
ban: Igaz ga tá si Meg ál la po dás) lét re ho zá sá val;

2. fel ha tal ma zom a pénz ügy 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 a pénz ügy 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 az Igaz ga tá si
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 pénz ügy mi nisz tert és a kül ügy mi nisz tert,
hogy az Igaz ga tá si Meg ál la po dás lét re ho zá sát kö ve tõ en az 
Igaz ga tá si Meg ál la po dás vég le ges szö ve gé nek megálla -
pítására 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

A Miniszterelnök

22/2008. (V. 20.) ME

ha tá ro za ta

a Ma gyar Köz tár sa ság Kor má nya és a Szlo vák
Köz tár sa ság Kor má nya kö zött az Eu ró pai Unió
Ta ná csa 2003. feb ru ár 18-án kelt 343/2003/EK
ren de le té nek al kal ma zá sa ér de ké ben tör té nõ

együtt mû kö dés rõl szó ló Köz igaz ga tá si 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. §-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
 miniszter 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 Szlo vák Köz tár sa ság Kor má nya kö zött az Eu ró pai Unió
Ta ná csa 2003. feb ru ár 18-án kelt 343/2003/EK rendele -
tének al kal ma zá sa ér de ké ben tör té nõ együtt mû kö dés rõl
szó ló Köz igaz ga tá si 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 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 Megál la po dás
lét re ho zá sá hoz szük sé ges meg ha tal ma zá si ok ira tot ad ja
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
 követõen a Meg ál la po dás vég le ges szö ve gé nek meg ál la pí -
tá sá ra va ló fel ha tal ma zás ról szó ló 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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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 el-
ren del te, 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 Köz löny Lap- és Könyv ki adó cí mén (Bu da pest VIII., So mo gyi Bé la
u. 6.; pos tacím: 1394 Bu dapest 62, Pf: 357) vagy a 318-6668 fax számán.
Éves elõ fizetési dí ja 2008. év re: 26 460 Ft áfával.
Példányonként meg vásárolható a Bu dapest VII., Rá kóczi út 30. ( bejárat a Dohány u. és Nyár u. sar kán) szám alat ti
Köz löny Cent rum ban (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 lapot .................  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 Köz löny Lap- és Könyv ki adó nak a szám lán fel tün te tett pénz for gal mi jel zõ szá má ra
 átutaljuk.

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

                         ......................................................................
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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 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 Köz löny Lap- és Könyv ki adó a FÁMA ZRt. köz re mû kö dé sé vel.
Te le fon: 235-4554, 266-9290/240, 241 mel lék. Ter jesz tés: te l.: 317-9999, 266-9290/245 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 (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.
2008. évi éves elõ fi ze té si díj: 26 460 Ft áfá val. Egy pél dány ára: 525 Ft áfá val.
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08.1489 – 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.


