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A Kor mány ha tá ro za tai

A Kormány

2157/2008. (XI. 12.) Korm.

határozata

az Eu ró pa Ta nács 2006. má jus 19-én,
Stras bo urg ban el fo ga dott, az ál lam utód lás ese tén be kö vet ke zõ hon ta lan ság el ke rü lé sé rõl szó ló 

Egyez mé nye szö ve gé nek vég le ges meg ál la pí tá sá ról

A Kor mány

1. egyet ért az zal, hogy a Ma gyar Köz tár sa ság a be mu ta tott szö ve gû, az Eu ró pa Ta nács 2006. má jus 19-én, Stras bo urg -
ban el fo ga dott, az ál lam utód lás ese tén be kö vet ke zõ hon ta lan ság el ke rü lé sé rõl szó ló Egyez mé nye (a továb biakban:
Egyezmény) részes államává váljon;

2. fel ha tal maz za az igaz ság ügyi és ren dé sze ti 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 le ges meg ál la pí tá sá ra;

3. fel hív ja a kül ügy mi nisz tert, hogy az Egyez mény szö ve ge vég le ges meg ál la pí tá sá hoz szük sé ges meg ha tal ma zá si
okiratot adja ki;

4. el fo gad ja az Egyez mény ki hir de té sé rõl szó ló tör vény ter ve ze tet, és el ren de li az Egyez mény szö ve gé nek vég le ges
meg ál la pí tá sát kö ve tõ en an nak az Or szág gyû lés hez tör té nõ be nyúj tá sát. A tör vény ja vas lat elõ adó já nak a Kor mány az
igazságügyi és rendészeti minisztert jelöli ki.

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

A Kormány

2158/2008. (XI. 12.) Korm.

határozata

a Ma gyar Köz tár sa ság Kor má nya és a Bol gár Köz tár sa ság Kor má nya kö zött
az egy har ma dik or szág ál lam pol gá ra ál tal a tag ál la mok egyi ké ben be nyúj tott

me ne dék jog irán ti ké re lem meg vizs gá lá sá ért fe le lõs tag ál lam meg ha tá ro zá sá ra vo nat ko zó
 fel té te lek és el já rá si sza bá lyok meg ál la pí tá sá ról szó ló,

2003. feb ru ár 18-i 343/2003/EK ta ná csi ren de let vég re haj tá sa egy sze rû sí té sé nek
 gya kor la ti rész le te i rõl szó ló Köz igaz ga tá si Meg ál la po dás szövegének

 végleges megállapítására adott felhatalmazásáról

A Kor mány

1. egyet ért a Ma gyar Köz tár sa ság Kor mány a és a Bol gár Köz tár sa ság Kor mány a kö zött az egy har ma dik or szág ál lam -
pol gá ra ál tal a tag ál la mok egyi ké ben be nyúj tott me ne dék jog irán ti ké re lem meg vizs gá lá sá ért fe le lõs tag ál lam meg ha tá -
ro zá sá ra vo nat ko zó fel té te lek és el já rá si sza bá lyok meg ál la pí tá sá ról szóló, 2003. feb ru ár 18-i 343/2003/EK ta ná csi ren -
de let vég re haj tá sa egy sze rû sí té sé nek gya kor la ti rész le te i rõl szóló Köz igaz ga tá si Meg álla po dás (a to váb bi ak ban: Meg -
álla po dás) be mu ta tott szö ve gé vel;
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2. fel ha tal maz za az igaz ság ügyi és ren dé sze ti mi nisz tert vagy az ál ta la ki je lölt sze mélyt a Meg álla 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 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 vég le ges
szö ve gé nek meg ál la pí tá sát kö ve tõ en an nak a Ma gyar Köz löny ben tör té nõ ki hir de té sét.

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

A Kormány

2159/2008. (XI. 12.) Korm.

határozata

egyes ví zum könnyí té si meg ál la po dá sok
mó do sí tá sá ról

A Kor mány

1. egyet ért 

a) a Ma gyar Köz tár sa ság Kor mány a és a Ma rok kói Ki rály ság Kor mány a kö zött a ma gyar ál lam pol gá rok ví zum men -
tes uta zá sá ról, va la mint rö vid tar ta mú lá to ga tás ra Ma gyar or szág ra uta zó ma rok kói ál lam pol gá rok ví zum díj meg fi ze té sé -
nek kö te le zett sé ge aló li men te sí té sé rõl szóló, jegy zék vál tás út ján 1999. má jus 12-én lét re jött Meg álla po dás,

b) a Ma gyar Köz tár sa ság Kor mány a és az Al bán Köz tár sa ság Kor mány a kö zött az 1991. au gusz tus 31. nap ján kö tött
ví zum meg ál la po dás,

c) a Ma gyar Köz tár sa ság Kor mány a és Bosz nia-Her ceg ovi na Mi nisz ter ta ná csa kö zött a dip lo ma ta és szol gá la ti út le -
vél lel ren del ke zõ ál lam pol gá ra ik köl csön ös ví zum men tes sé gé rõl szóló Meg álla po dás,

d) a Ma gyar Kormány és a Ma ce dón Kormány kö zött a dip lo ma ta- és szol gá la ti út le vél lel ren del ke zõ ál lam pol gá ra ik
köl csön ös ví zum men tes sé gé rõl szóló Meg álla po dás,

e) a Ma gyar Köz tár sa ság Kor mány a, va la mint Szer bia és Mon te neg ró Mi nisz ter ta ná csa kö zött az ál lam pol gá ra ik uta -
zá sá nak fel té te le i rõl szóló, Bu da pes ten, 2003. ok tó ber 21. nap ján alá írt Meg álla po dás (a Mon te neg rói Köz tár sa ság és a
Szerb Köz tár sa ság te kin te té ben),

f) a Ma gyar Köz tár sa ság Kor mány a és a Mol do vai Köz tár sa ság Kor mány a kö zött a dip lo ma ta és szol gá la ti út le vél lel
ren del ke zõ ál lam pol gá ra ik köl csön ös ví zum men tes sé gé rõl szóló Meg álla po dás,

g) a Ma gyar Köz tár sa ság Kor mány a és az Orosz or szá gi Fö de rá ció Kor mány a kö zött a dip lo ma ta és szol gá la ti út le vél -
lel tör té nõ uta zá sok köl csön ös ví zum men tes sé gé rõl szóló Meg álla po dás, va la mint

h) a Ma gyar Köz tár sa ság Kor mány a és Uk raj na Mi nisz te ri Ka bi net je kö zött az ál lam pol gá rok uta zá sá nak fel té te le i rõl 
szóló, Ki jev ben, 2003. ok tó ber 9. nap ján alá írt Meg álla po dás (a to váb bi ak ban: meg ál la po dá sok)

jegy zék vál tás út ján tör té nõ mó do sí tá sá val, és el fo gad ja a jegy zé kek be mu ta tott szö ve gét;

2. el fo gad ja a meg ál la po dá sok mó do sí tá sa tár gyá ban jegy zék vál tás út ján lét re ho zan dó Meg ál la po dá sok ki hir de té sé -
rõl szóló tör vény ter ve ze te ket, és el ren de li azok nak az Or szág gyû lés hez tör té nõ be nyúj tá sát. A tör vény ja vas la tok elõ adó -
já nak a Kormány az igaz ság ügyi és ren dé sze ti mi nisz tert je lö li ki.

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

2008/53. szám HATÁROZATOK TÁRA 433



A Kormány

2160/2008. (XI. 12.) Korm.

ha tá ro za ta

a gaz da ság élén kí té si hi tel prog ram mal össze füg gõ egyes kér dé sek rõl

A Kormány
a)  a pénz- és tõ ke pi a con ki ala kult vál ság ha tá sa i nak csök ken té se ér de ké ben a Ma gyar Fej lesz té si Bank Rész vény tár -

sa ság ról szóló 2001. évi XX. tör vény 5. § (1) be kez dés b) pont ja alap ján úgy ha tá roz, hogy a Ma gyar Fej lesz té si Bank
Zrt. (a to váb bi ak ban: MFB Zrt.) leg fel jebb 50 mil li árd fo rint össze gû hi tel ke re tet biz to sít son a gaz da ság élén kí té si hi tel -
prog ram ban részt ve võ hi tel in té ze tek ren del ke zé sé re az zal, hogy az a Ma gyar Köz tár sa ság 2008. évi költ ség ve té sé rõl
szóló 2007. évi CLXIX. tör vény 36. § (2) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott ke re tet ter he li,

b) fel hív ja a nem ze ti fej lesz té si és gaz da sá gi mi nisz tert, hogy ala pí tói ha tá ro zat ban ren del kez zen a gazdaság -
élénkítési hi tel prog ram rész le tes fel té te le i rõl,

c) úgy dönt, hogy a jog sza bá lyi ala pú költ ség ve té si kész fi ze tõ ke zes ség vál la lá sért az MFB Zrt.-nek egy sze ri,
az a) pont sze rin ti hi tel tõ ke össze ge 0,75%-ának meg fe le lõ mér té kû ke zes ség vál la lá si dí jat kell fi zet nie a köz pon ti költ -
ség ve tés ja vá ra.

Fe le lõs: nem ze ti fej lesz té si és gaz da sá gi mi nisz ter
Ha tár idõ: azon nal

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 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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08.3354 – 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.


