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II. rész JOGSZABÁLYOK
A Kormány rendeletei
A Kormány
83/2006. (IV. 7.) Korm.
rendelete
a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások
igénylésének és megállapításának, valamint
folyósításának részletes szabályairól szóló
63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet módosításáról
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló
1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 132. §-a
(1) bekezdésének b) és d) pontjában, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 7. §-ának (1) bekezdésében, valamint a kötelezõ egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. §-a (2) bekezdésének a) pontjában kapott felhatalmazás alapján a
Kormány a következõket rendeli el:
1. §
A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet
(a továbbiakban: R.) 43. §-ának (2)–(4) bekezdése a következõ szöveggel lép hatályba:
„(2) A 2006. július 1-jét követõen hatályos rendelkezések alapján az a gyógyszertár szolgáltathat ki közgyógyellátás keretében gyógyszert, ahol az OEP a 61. § (6) bekezdése szerint biztosítja a nyilvántartáshoz elektronikus
úton történõ folyamatos hozzáférés távközlési mûszaki
feltételeit és a gyógyszertár tulajdonosa az OEP által biztosított távközlési rendszert a szolgálati idõ alatt folyamatosan üzemelteti.
(3) A (2) bekezdésben a gyógyszertár tulajdonosára
meghatározottak teljesítését az OEP hatósági ellenõrzés
keretében megvizsgálja és igazolja. A közgyógyellátás keretében történõ gyógyszer kiszolgáltatásra való jogosultságot tanúsító iratot a gyógyszertárban jól látható helyre ki
kell függeszteni. Az ellenõrzés elõsegítése érdekében az
OEP a Magyar Gyógyszerész Kamarával közös ajánlást
dolgoz ki, amelyet az OEP, illetve a Magyar Gyógyszerész
Kamara a honlapján közzétesz.
(4) A közgyógyellátás keretében a kézigyógyszertárban
történõ gyógyszer kiszolgáltatást külön jogszabály határozza meg.”
2. §
A R. 62. §-a nem lép hatályba.
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3. §

Ez a rendelet a kihirdetését követõ 3. napon lép hatályba.
A miniszterelnök helyett:
Kiss Péter s. k.,
a Miniszterelnöki Hivatalt vezetõ miniszter

A Kormány
84/2006. (IV. 7.) Korm.
rendelete
a közalkalmazottakról szóló
1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról
a közoktatási intézményekben tárgyú
138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet módosításáról
A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.) 85. §-ának (4) bekezdésében, valamint a prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi
CXXII. törvény 7. § (7) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján – figyelemmel a közoktatásról szóló 1993. évi
LXXIX. törvény 122. § (1) bekezdésében foglaltakra – a
Kormány a következõket rendeli el:
1. §
A közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény
végrehajtásáról a közoktatási intézményekben tárgyú
138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) felhatalmazó rendelkezése helyébe az alábbi szöveg lép:
„A közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.) 85. §-ának (4) bekezdésében,
valamint a prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény
7. § (7) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján – figyelemmel a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 122. § (1) bekezdésében foglaltakra – a Kormány a
következõket rendeli el:”

2. §
Az R. a következõ 19/A. §-sal és azt megelõzõ alcímmel
egészül ki:
„A prémiumévek programban résztvevõk munkavégzési
kötelezettsége nevelési-oktatási feladatok ellátása esetén
19/A. § (1) A prémiumévek programban résztvevõ,
korábban pedagógus-munkakörben foglalkoztatottak
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munkavégzési kötelezettsége (ideértve a nem állami szerv,
illetve nem helyi önkormányzat által fenntartott közoktatási intézményekben foglalkoztatottakat is) – munkaidõkeret alkalmazása esetén a munkaidõkeret átlagában – nevelési-oktatási feladatok ellátása esetén a jogszabályban
elõírt heti kötelezõ óraszám harminchárom százaléka,
valamint további, legfeljebb heti hat óra a nevelõ-oktató
munkával összefüggõ egyéb feladatokra.
(2) A programban résztvevõ a munkavégzési kötelezettségének a fõvárosi, megyei állandó helyettesítési rendszerben is eleget tehet, a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX.
törvény végrehajtásáról rendelkezõ 20/1997. (II. 13.)
Korm. rendeletben foglaltak szerint.”

3. §
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d) tejkvóta összessége: a tehéntej termékpálya szabályozásában alkalmazott kvótarendszerrõl szóló 69/2004.
(IV. 29.) FVM rendelet szerinti beszállítási és közvetlen
értékesítési tejkvóta együttes összege.”

2. §
Az R. 3. §-ának (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) Az országos tartalék adott támogatási évre szóló
szintjét az azt megelõzõ év december 31-éig az agrárpiaci
rendtartásról szóló 2003. évi XVI. törvény alapján létrehozott Hús Termékpálya Bizottság (a továbbiakban: Bizottság) javaslatára a földmûvelésügyi és vidékfejlesztési
miniszter (a továbbiakban: miniszter) külön rendeletben
határozza meg.”

Ez a rendelet a kihirdetését követõ 8. napon lép hatályba.
3. §
A miniszterelnök helyett:
Kiss Péter s. k.,
a Miniszterelnöki Hivatalt vezetõ miniszter

A Kormány tagjainak
rendeletei
A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési
miniszter
28/2006. (IV. 7.) FVM
rendelete
az állatlétszámhoz kötött támogatási jogosultságról
szóló 82/2005. (IX. 15.) FVM rendelet módosításáról
A mezõgazdasági és vidékfejlesztési támogatásokhoz
és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseirõl és az ezzel összefüggõ törvénymódosításokról szóló
2003. évi LXXIII. törvény 45. § (2) bekezdésének c) pontja alapján a következõket rendelem el:

1. §
Az állatlétszámhoz kötött támogatási jogosultságról
szóló 82/2005. (IX. 15.) FVM rendelet (a továbbiakban:
R.) 1. §-ának (2) bekezdése a következõ c) és d) pontokkal
egészül ki:
[(2) E rendelet alkalmazásában:]
„c) teljes állatállomány: a termelõ tulajdonában lévõ
összes anyajuh, illetve anyatehén,

(1) Az R. 5. §-ának (1)–(2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezések lépnek:
„(1) A teljes állatállomány és anyatehéntartás esetén a
tejkvóta összességének átruházásakor, bérbeadásakor,
illetve örökösödés útján történõ átszállásakor a támogatási
jogosultság annak a termelõnek a tulajdonába, illetve bérletébe kerül, aki a teljes állatállományt és a tejkvótát átveszi.
(2) Öröklés esetén a támogatási jogosultság jogosultja
változásának az MVH által vezetett nyilvántartásban történõ átvezetése iránti kérelmet – a jogerõs hagyatékátadó
végzéssel vagy annak hiteles másolatával együtt – a hagyatékátadó végzés jogerõre emelkedésétõl számított
tizenöt napon belül be kell nyújtani az MVH-nak.”
(2) Az R. 5. §-a a következõ (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) Az (1) bekezdés szerinti átruházás, bérbeadás esetén az átruházó, illetve bérbeadó az adásvételi, illetve bérleti szerzõdés megkötését követõ egy éven belül támogatási jogosultságot nem vehet, illetve nem bérelhet.”

4. §
(1) Az R. 6. §-ának (1) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„(1) A termelõ támogatási jogosultságát vagy annak egy
részét az állatállomány átruházása, illetve bérbeadása nélkül más termelõ részére átruházhatja, bérbe adhatja.”
(2) Az R. 6. §-ának (3)–(4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezések lépnek:
„(3) A támogatási jogosultság átruházása, illetve bérbeadása esetén a feleknek a támogatási jogosultság jogosultja változásának nyilvántartásba történõ – a vonatkozó
szerzõdésen alapuló – átvezetése iránti kérelmet közösen
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kell benyújtaniuk az MVH-hoz, anyajuhtartás támogatási
jogosultság esetén legkésõbb az 1. § (1) bekezdésében
meghatározott kiegészítõ nemzeti támogatást szabályozó
jogszabály szerinti támogatási kérelemre vonatkozó határozat kézhezvételét követõ kilencven napon belül, anyatehéntartás támogatási jogosultság esetén a támogatási kérelemre vonatkozó benyújtási idõszak elsõ napját megelõzõ
harminc nappal bezárólag. A teljes állatállomány birtokon
tartási idõszak alatt történõ átruházásakor az átadó termelõ
által bérelt támogatási jogosultságnak az átvevõ termelõ
részére történõ bérbeadása esetén a támogatási jogosultság
jogosultja változásának nyilvántartásba történõ – a vonatkozó szerzõdésen alapuló – átvezetése iránti kérelmet az
átruházástól számított tizenöt napon belül kell benyújtani
az MVH-hoz.
(4) A támogatási jogosultság jogosultja változásának
nyilvántartásba történõ átvezetésének évében a támogatási
jogosultságot az azt tulajdonba, illetve bérbe vevõ másra
nem ruházhatja át és nem adhatja bérbe, azt maga köteles
kihasználni, a támogatási jogosultságot tulajdonba, illetve
bérbe adó pedig nem vehet és nem bérelhet támogatási jogosultságot.”
(3) Az R. 6. §-a a következõ (5)–(6) bekezdésekkel egészül ki:
„(5) A (3) bekezdésben meghatározott határidõ nem vonatkozik az öröklés útján szerzett támogatási jogosultság
átruházásra, illetve bérbeadásra.
(6) A támogatási jogosultság jogosultja 5. § (1) és 6. §
(1) bekezdése szerinti változásának nyilvántartásba történõ átvezetésekor az MVH az érintett termelõk részére a
rendelkezésre álló támogatási jogosultságról hatósági bizonyítványt állít ki.”

5. §
(1) Az R.10. §-ának (3) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„(3) Ha a termelõ adott támogatási évben az egyéni támogatási felsõhatár kilencven százaléka alatt használja ki
támogatási jogosultságát, akkor anyajuhtartás esetén az
összes ki nem használt, anyatehéntartás esetén a kilencven
százalék alatti ki nem használt egyéni támogatási jogosultság az országos tartalék javára ellenérték nélkül megvonásra kerül, függetlenül attól, hogy a termelõ saját vagy
használatba vett támogatási jogosultságát érinti.”
(2) Az R.10. § (4) bekezdésének b) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[(4) Ha a termelõ támogatási jogosultságának száma
nem több, mint]
„b) anyatehéntartás esetén 7 támogatási jogosultság, akkor a (3) bekezdés szerinti megvonás csak a támogatási jogosultságnak két egymást követõ évben való 90% alatt történõ kihasználása esetén alkalmazandó a második évben.”
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6. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követõ harmadik napon
lép hatályba.
(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejûleg az állatlétszámhoz kötött támogatási jogosultság országos tartalékáról szóló 93/2005. (X. 21.) FVM rendelet 1. §-ának felvezetõ szövegrésze helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„Az országos tartalék 2006-os támogatási évre szóló
szintje”
(3) Anyajuhtartás támogatási jogosultság átruházása,
illetve bérbeadása esetén a támogatási jogosultság jogosultja változásának nyilvántartásba történõ – a vonatkozó
szerzõdésen alapuló – átvezetése iránti kérelem benyújtására e rendelet 3. § (2) bekezdésében meghatározott határidõt a már benyújtott kérelmekre is alkalmazni kell.
Gráf József s. k.,
földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter

Az igazságügy-miniszter
15/2006. (IV. 7.) IM
rendelete
a felszámolási eljárás iránti kérelem benyújtását
megelõzõ fizetési felszólítás formai és tartalmi
kellékeirõl
A csõdeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló
1991. évi XLIX. törvény (a továbbiakban: Cstv.)
85. §-ának (3) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján
a következõket rendelem el:

1. §
A Cstv. 24. §-ának (1) bekezdésében meghatározott, a
Cstv. 27. §-a (2) bekezdésének a) pontja szerinti fizetési
felszólításnak (a továbbiakban: fizetési felszólítás) tartalmaznia kell:
a) az arra való figyelmeztetést, hogy felszámolási eljárás kezdeményezhetõ az adós ellen, ha a fizetési felszólítás
kézhezvételétõl számított 15 napon belül nem vitatja indokolt írásbeli nyilatkozatban a fizetési felszólításban megjelölt követelést és nem is egyenlíti azt ki,
b) az adós nevét és címét,
c) a hitelezõ nevét és címét,
d) a követelés – azon belül a fõkövetelés és járulékai
(tõkekövetelés és kamatok) – összegét, mértékét és esedékességét,
e) a tartozás jogcímét,
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f) az engedményezõ nevét és az engedményezés idõpontját, ha a hitelezõ a követelést engedményezés útján
szerezte,
g) a hitelezõ meghatalmazott képviselõjének nevét és
címét, ha a hitelezõ meghatalmazott képviselõ útján jár el,
h) a hitelezõ vagy a hitelezõ meghatalmazott képviselõjének aláírását.
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3. §

Amennyiben a hitelezõ meghatalmazott képviselõje útján jár el, a fizetési felszólításhoz csatolni kell a meghatalmazás egy példányát.

4. §
2. §
Fizetési felszólításnak minõsül:
a) a melléklet szerinti, megfelelõen kitöltött formanyomtatvány, vagy
b) bármely, írásba foglalt nyilatkozat, amely tartalmazza az 1. §-ban foglaltakat.

Ez a rendelet 2006. július 1-jén lép hatályba.

Dr. Petrétei József s. k.,
igazságügy-miniszter

Melléklet a 15/2006. (IV. 7.) IM rendelethez
A csõdeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény 24. § (1) bekezdésében
meghatározott, 27. §-a (2) bekezdésének a) pontja szerinti
fizetési felszólítás

Fontos!
Saját érdekében gondosan olvassa el ezt a figyelmeztetést!
Ha e fizetési felszólítás kézhezvételétõl számított 15 napon belül nem vitatja indokolt írásbeli nyilatkozatban a
jelen fizetési felszólítás szerinti követelést és nem is egyenlíti azt ki, felszámolási eljárás kezdeményezhetõ!
............................................................................................
............................................................................................
............................................................................................
adós részére (név, székhely)
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. hitelezõ
(név, cím/székhely, cégjegyzékszám/adószám)
képviseletében
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
(meghatalmazott neve és címe)*
felszólítom, hogy ezen felszólítás kézhezvételétõl számított 15 napon belül részemre fizesse meg a következõ összegeket:
1. Fõkövetelés címén ............................................................................................................................................ Ft-ot,
2. továbbá ..................................................
......................................................................
......................................................................
......................................................................
kamatot.

Ft után
Ft után
Ft után
Ft után

.................................
.................................
.................................
.................................

* Csak abban az esetben töltendõ ki, ha a hitelezõ meghatalmazott képviselõ útján jár el.
** A kamat mértéke valamely mutatóra vagy számítási módszerre utalással is meghatározható.

-tól ........................... -ig
........ % **
-tól ............................ -ig
........ %
-tól ............................ -ig
........ %
-tól a kifizetés napjáig járó ........ %
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Az adós a fenti összegekkel azért tartozik, mert:

A fõkövetelés esedékessé válásának idõpontja:

(Csak abban az esetben töltendõ ki, ha a hitelezõ a követelést engedményezés útján szerezte:)
Név

Az engedményezés(ek) idõpontja

Eredeti hitelezõ (engedményezõ)
Engedményes

Egyéb információ:***

A csõdeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény 27. §-a:
27. § (1) A bíróság az adós felszámolását végzéssel elrendeli, ha az adós fizetésképtelenségét állapítja meg. A bíróság
a felszámolást elrendelõ végzést az eljárás lefolytatására irányuló kérelem beérkezését követõ 60 napon belül hozza
meg. A felszámolás kezdõ idõpontja a felszámolást elrendelõ jogerõs végzés közzétételének napja (28. §).
(2) A bíróság az adós fizetésképtelenségét akkor állapítja meg, ha
a) korábban nem vitatott vagy elismert tartozását az esedékességet követõ – a felszámolási eljárás kezdeményezésére vonatkozó figyelmeztetést is tartalmazó – fizetési felszólítás kézhezvételétõl számított 15 napon belül indokolással
alátámasztott írásbeli nyilatkozatával nem vitatta és nem egyenlítette ki, vagy
b) a jogerõs bírósági határozatban megállapított teljesítési határidõn belül tartozását nem egyenlítette ki, vagy
c) a vele szemben lefolytatott végrehajtás eredménytelen volt, vagy
d) a fizetési kötelezettségét a csõdeljárásban kötött egyezség ellenére nem teljesítette.
(3) Amennyiben a (2) bekezdés a) pontjában meghatározott iratokat postán küldték, azt a tértivevényen feltüntetett
átvételi idõpontban, ajánlott küldemény esetében pedig – ellenkezõ bizonyításig – a feladástól számított ötödik munkanapon a belföldi címzetthez megérkezettnek kell tekinteni.
(4) Az adós fizetésképtelensége a (2) bekezdésben meghatározott esetekben sem állapítható meg, ha a bíróság által a
tartozás kiegyenlítésére a 26. § (3) bekezdése alapján engedélyezett határidõ még nem telt el.
(5) Ha az adós nem fizetésképtelen, a bíróság az eljárást soron kívül megszünteti.
....................., 20 .. (év) ............. (hó) ....... -án (nap)
..................................................................................
a hitelezõ vagy meghatalmazott képviselõjének
aláírása

*** Például annak a bankszámlának a száma, amelyre a hitelezõ a tartozás megfizetését kéri.
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Az igazságügy-miniszter
16/2006. (IV. 7.) IM
rendelete

az adós pénzintézetnél vezetett számlájával szemben érvényesíteni.

a felszámolót a zálogtárgy értékesítésével
összefüggésben megilletõ díjról

5. §

A csõdeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991.
évi XLIX. törvény (a továbbiakban: Cstv.) 85. §-ának
(5) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a következõket rendelem el:

A felszámoló Cstv. 59–60. §-ai alapján ténylegesen kifizethetõ díját az e rendelet szerint érvényesített díjjal
csökkentett összegben kell megállapítani.

6. §
1. §
A felszámoló az e rendeletben foglaltak szerint jogosult
a Cstv. 49/D. §-ának (1) bekezdése alapján a zálogtárgy értékesítése során befolyt vételárból az õt megilletõ díjat
(a továbbiakban: díj) érvényesíteni.

E rendelet 2007. január 1-jén lép hatályba azzal, hogy
rendelkezéseit a hatálybalépését követõen indult eljárásokban kell alkalmazni.
Dr. Petrétei József s. k.,
igazságügy-miniszter

2. §
A zálogtárgy értékesítésébõl vételárként befolyt összeget elsõdlegesen a zálogtárgy megõrzésének, állaga megóvásának, értékesítésének költségeire kell fordítani.

3. §
A díj mértéke a zálogtárgy értékesítése során befolyt
– az általános forgalmi adóval csökkentett – vételár 4%-a.

4. §
(1) A felszámolónak a díj összegét – megnövelve az általános forgalmi adó fizetéséhez szükséges összeggel – az
adós pénzintézetnél vezetett számláján elkülönítve kell kezelnie, és a felszámolási eljárás során a Cstv. 50. §-ában
meghatározott közbensõ mérlegben, illetve a felszámolási
eljárás befejezésekor a Cstv. 56. §-ában meghatározott felszámolási zárómérlegben – a Cstv. 50. §-ának (1) bekezdésében foglaltak figyelembevételével – külön is meg kell jelölnie. A díjat az általános forgalmi adó összegével növelten is meg kell jelölni.
(2) A közbensõ mérlegnek (felszámolási zárómérlegnek) tartalmaznia kell a befolyt vételárat, illetve a zálogjogosult hitelezõ részére – a zálogjoggal biztosított követelésének kielégítésére – kifizetett vételárrészt.
(3) A bíróság a közbensõ mérlegrõl (felszámolási zárómérlegrõl) hozott végzésében rendelkezik arról is, hogy a
díjat – kiegészítve az általános forgalmi adó fizetéséhez
szükséges összeggel – a felszámoló jogosult közvetlenül

Az igazságügy-miniszter
17/2006. (IV. 7.) IM
rendelete
a Tanács fizetésképtelenségi eljárásokról szóló
1346/2000/EK rendeletének 40. cikkében elõírt
értesítés formai és tartalmi kellékeirõl
A csõdeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991.
évi XLIX. törvény (a továbbiakban: Cstv.) 85. §-ának
(6) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a következõket rendelem el:

1. §
A melléklet szerinti, megfelelõen kitöltött formanyomtatvány alkalmazásával történt értesítés megfelel az adósnak az eljárásindítás helyétõl eltérõ tagállamban szokásos
tartózkodási hellyel, lakóhellyel vagy székhellyel rendelkezõ, ismert hitelezõinek értesítésére nézve a Tanács fizetésképtelenségi eljárásokról szóló 1346/2000/EK rendeletének 40. cikkében elõírt követelményeknek.

2. §
Ez a rendelet 2006. július 1-jén lép hatályba.
Dr. Petrétei József s. k.,
igazságügy-miniszter
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Melléklet a 17/2006. (IV. 7.) IM rendelethez

1. A felszámolási eljárást elrendelõ bíróság:
2. A felszámolási eljárást elrendelõ bírósági határozat ügyszáma:
3. A felszámolási eljárást elrendelõ bírósági határozat meghozatalának idõpontja:
4. Az adós neve és címe:
5. Az eljárás típusa: fõeljárás/területi eljárás*
6. A felszámoló neve, címe:
7. A felszámolási eljárást elrendelõ bírósági határozat Cégközlönyben való közzétételének napja:
8. A felszámolási eljárást elrendelõ bíróság Gazdasági Hivatala díjfedezeti számlájának száma:
Az 1. pont szerinti bíróság a 2. pont szerinti ügyszám alatt, a 3. pont szerinti idõpontban hozott határozatában a 4. pont
szerinti adós ellen felszámolási eljárást indított. E felszámolási eljárás a Tanács 1346/2000/EK Rendelete (a továbbiakban: Rendelet) szerinti eljárás (5. pont). A 3. pont szerinti idõpont a fizetésképtelenségi eljárás megindításának idõpontja
[Rendelet, 2. cikk f) pont]. A bíróság határozatában kijelölte a 6. pont szerinti felszámolót.
Ezen értesítés alapja a Rendelet 40. cikke, amely szerint a fizetésképtelenségi eljárás megindításának helyétõl eltérõ
tagállamban szokásos tartózkodási hellyel, állandó lakóhellyel, székhellyel rendelkezõ, ismert hitelezõket tájékoztatni
kell a fizetésképtelenségi eljárás megindulásáról.

* A megfelelõ aláhúzandó.
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A Rendelet 39. cikke szerint bármely hitelezõnek – ideértve a tagállamok adóhatóságait és társadalombiztosítási hatóságait –, akinek szokásos tartózkodási helye, állandó lakóhelye vagy székhelye más tagállamban van, mint az eljárást
megindító állam, jogában áll írásban bejelenteni követeléseit a fizetésképtelenségi eljárásban.
A hitelezõi követelések bejelentésére elõírt határidõ
A csõdeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény (a továbbiakban: Cstv.) 28. §-ának (1) bekezdése alapján a bíróság elrendelte a határozat Cégközlönyben való közzétételét. A bírósági határozat közzététele a
7. pont szerinti idõpontban megtörtént. Az ettõl az idõponttól számított 40 napos határidõn belül kell a követelést a hitelezõknek a felszámoló (6. pont) számára írásban bejelenteni [Cstv. 28. § (2) bekezdés f) pont]. A követelést bejelentõ irat
ajánlott küldeményként postára adható legkésõbb a határidõ utolsó napján.
A követelés bejelentésének kötelezettsége a dologi biztosítékkal rendelkezõ hitelezõkre is kiterjed.
A Cstv. 36. §-ának (1) bekezdése szerint a felszámolás során csak olyan követelés számítható be, amelyet a felszámoló
elismertként nyilvántartásba vett, és amelynek tekintetében a Cégközlönyben való közzététel idõpontját – vagy ha a követelés késõbb keletkezett, a keletkezését – követõen nem került sor engedményezésre.
A hitelezõi követelések bejelentésére elõírt határidõ elmulasztásának jogkövetkezménye
Az adóssal szemben fennálló olyan követeléseket, amelyeket a felszámolás közzétételétõl számított 40 napon túl, de
egy éven belül jelentettek be, a felszámoló nyilvántartásba veszi, de az ilyen hitelezõ követelése csak abban az esetben
elégíthetõ ki, ha a határidõben bejelentett követelések [a Cstv. 57. §-ának (1) bekezdésében felsorolt tartozások] kiegyenlítése után van rá vagyoni fedezet. A Cégközlönyben való közzétételtõl számított 1 éves határidõ elmulasztása jogvesztéssel jár [Cstv. 37. § (1)–(3) bekezdés].
A hitelezõi követelések bejelentésével szembeni formai és tartalmi követelmények
A követelést bejelentõ iratot a hitelezõnek „KÖVETELÉSBEJELENTÉS” felirattal ellátva 2 példányban magyar
nyelven, vagy a saját szokásos tartózkodási helye, lakóhelye, székhelye szerinti tagállam hivatalos nyelvén, vagy hivatalos nyelvei valamelyikén, de magyar nyelvû hivatalos fordítást is csatolva kell benyújtania. A magyar nyelvû
„KÖVETELÉSBEJELENTÉS” feliratot az iratnak minden esetben tartalmaznia kell [Rendelet, 42. cikk (2) bekezdés].
A követelést bejelentõ iratban a hitelezõnek meg kell jelölnie követelése jellegét, keletkezésének idõpontját, összegét,
továbbá azt, hogy követelése tekintetében elsõbbségre tart-e igényt, követelését zálogjog, más dologi biztosíték vagy tulajdonjog-fenntartás biztosítja-e és zálogjoga, más dologi biztosítéka vagy fenntartott tulajdonjoga milyen vagyontárgyakra terjed ki. A követelést bejelentõ irathoz a hitelezõnek csatolnia kell a követelést megalapozó iratok másolatát
(Rendelet, 41. cikk).
A hitelezõnek a Magyar Nemzeti Banknak a Cégközlönyben való közzététel idõpontja szerinti árfolyama alapján forintban kell meghatároznia követelése összegét.
A Cstv. 36. §-ának (2) bekezdése szerint a Cégközlönyben való közzététel idõpontját megelõzõen létrejött, pozíciólezáró nettósításra irányuló megállapodás esetén a hitelezõnek a nettó követelést kell a felszámolónak bejelentenie,
illetve a felszámoló a nettó követelést érvényesíti. A pozíciólezáró nettósításon alapuló nettó követelés kiszámítása során irányadó értéknap a felek megállapodásában meghatározott, de minden esetben a hitelezõi igények bejelentésére
nyitva álló határidõ lejártát megelõzõ idõpont.
A hitelezõi igény nyilvántartásba vételének feltétele továbbá, hogy a hitelezõ – követelésének a felszámolóhoz való
bejelentésén felül – az adóssal szemben érvényesíteni kívánt követelés összegének 1%-át, de legalább 1000, legfeljebb
azonban 100 000 Ft-ot átutaljon a felszámolási eljárást elrendelõ bíróság (1. pont) Gazdasági Hivatalának díjfedezeti
számlájára (8. pont), megjelölve az adóst (4. pont) és a felszámolási eljárást elrendelõ bírósági határozat ügyszámát
(2. pont). Ha a hitelezõ ezt az összeget nem utalja át a Gazdasági Hivatal fent megjelölt számlájára, s ezt nem igazolja a
felszámoló részére, úgy a felszámoló nem veszi hitelezõként nyilvántartásba. A nyilvántartásba vételi díj fizetésének kötelezettsége nem vonatkozik azokra a hitelezõkre, akiknek a követelése a Cstv. 57. § (2) bekezdése alapján felszámolási
költségnek minõsül vagy a gazdálkodó szervezetet terhelõ tartásdíj, életjáradék, kártérítési járadék, bányászati keresetkiegészítés, továbbá a mezõgazdasági szövetkezet tagja részére a háztáji föld vagy termény helyett adott pénzbeli juttatás, amely a jogosultat élete végéig megilleti [Cstv. 46. § (7) bekezdés].
A bejelentett hitelezõi követelés nyilvántartásba vétele
A Cstv. 46. §-ának (6) bekezdése szerint a felszámoló a határidõben bejelentett követeléseket a bejelentési határnapot
követõ 45 napon belül köteles felülvizsgálni, az érdekeltekkel egyeztetni. Ha a felszámoló a hitelezõi követelést akár a
jogalap, akár az összegszerûség vonatkozásában vitatja, ezt közli a hitelezõvel. Ha a hitelezõ a felszámoló közlésében
foglaltakkal nem ért egyet, és a felszámoló és a hitelezõ közötti egyeztetés sikertelen, a felszámoló köteles a vitathatónak
minõsített igényeket elbírálás végett 15 napon belül a felszámolást elrendelõ bíróságnak megküldeni. Ha a hitelezõ nem
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ért egyet követelésének a felszámoló általi besorolásával, a Cstv. 51. §-ának (1) bekezdése szerint a tudomásszerzéstõl
számított 8 napon belül kifogással élhet a felszámolási eljárást elrendelõ bíróságnál (1. pont).
Az elmulasztott határidõ utolsó napjától számított 15 napon belül a hitelezõ – a polgári perrendtartásról szóló
1952. évi III. törvény 107. §-a alapján – igazolási kérelmet terjeszthet elõ felszámolási eljárást elrendelõ bírósághoz. Ha
azonban a mulasztás csak késõbb jutott a félnek vagy képviselõjének tudomására, vagy az akadály csak késõbb szûnt
meg, az igazolási kérelem határideje a tudomásszerzéssel, illetõleg az akadály megszûnésével veszi kezdetét. A mulasztástól számított három hónap eltelte után igazolási kérelmet elõterjeszteni nem lehet. Az igazolási kérelemben elõ kell
adni a mulasztás okát és azokat a körülményeket, amelyek a mulasztás vétlenségét valószínûvé teszik. Az igazolási kérelem elõterjesztésével együtt pótolni kell az elmulasztott cselekményt (a hitelezõi igény bejelentését) is.

III. rész HATÁROZATOK
A Kormány határozatai
A Kormány
1038/2006. (IV. 7.) Korm.
határozata
az Európa Kulturális Fõvárosa 2010 program
megvalósítása tárgyában Pécs Megyei Jogú Város
Önkormányzatával kötendõ szerzõdésrõl és az annak
kapcsán végrehajtandó további feladatokról
A Pécs – Európa Kulturális Fõvárosa 2010 program
magas színvonalon történõ, sikeres megvalósulása érdekében a Kormány a következõ határozatot hozza:
1. A Kormány
a) Európa Kulturális Fõvárosa 2010 programhoz kapcsolódó, az Európa Kulturális Fõvárosa-pályázatban meghatározott 5 elembõl álló fejlesztési beruházások összességét az Európai Unió támogatására számot tartó nagyprojektként kezeli;
Felelõs: európai ügyekért felelõs tárca nélküli
miniszter
Határidõ: folyamatos
b) felkéri az európai ügyekért felelõs tárca nélküli minisztert, hogy a Pécs – Európa Kulturális Fõvárosa nagyprojekt magas színvonalon történõ megvalósulása érdekében a Magyar Köztársaság 2006. évi költségvetésérõl
szóló 2005. évi CLIII. törvény 50. § (11) bekezdése alapján legfeljebb 1,0 milliárd forint összegû fizetési kötelezettséget vállaljon, és a projekt-tervezési támogatásra a
2007. év utáni EU támogatásokhoz kapcsolódó tervezés és
EU nagyberuházások elõkészítése fejezeti kezelésû elõirányzat felhasználásának szabályairól szóló 29/2005.
(VIII. 22.) TNM rendeletnek megfelelõen Pécs Megyei
Jogú Város Önkormányzatával a támogatási szerzõdést
megkösse;
Felelõs:

európai ügyekért felelõs tárca nélküli
miniszter
Határidõ: azonnal

c) az Európai Unió strukturális alapjaiból odaítélhetõ
források tervezésénél a 2007–2009. tartó idõszakra
31,14 milliárd forint összeget irányoz elõ a költségvetési
törvényjavaslatokban Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata számára az Európa Kulturális Fõvárosa-pályázatban meghatározott, 34,6 milliárd forint összköltségû
beruházás (fejlesztés) támogatásának biztosítása céljából
és ennek érdekében az általa benyújtásra kerülõ Nemzeti
Stratégiai Referenciakereten belül kiemelt nagyprojektként szerepelteti a Pécs–Európa Kulturális Fõvárosa 2010
program fejlesztési projektjeit;
Felelõs:

európai ügyekért felelõs tárca nélküli
miniszter
nemzeti kulturális örökség minisztere
regionális fejlesztésért és felzárkóztatásért
felelõs tárca nélküli miniszter
Határidõ: folyamatos, az adott költségvetési év
tervezéséhez igazodva
d) felhívja a belügyminisztert, hogy amennyiben az
Európai Bizottság a Pécs – Európa Kulturális Fõvárosa
nagyprojektet a Nemzeti Stratégiai Referencia Keret részeként elfogadja, úgy a Magyar Köztársaság 2006. évi
költségvetésérõl szóló 2005. évi CLIII. törvény 5. számú
mellékletének 17. pontja alapján a nagyprojekt támogatásra jogosult összköltségének (34,6 milliárd forintnak)
5%-át kitevõ saját forrás kiegészítést biztosítson az erre
irányuló jogszabályi eljárásrend szerint.
Felelõs:

belügyminiszter
európai ügyekért felelõs tárca nélküli
miniszter
regionális fejlesztésért és felzárkóztatásért
felelõs tárca nélküli miniszter
nemzeti kulturális örökség minisztere
pénzügyminiszter
Határidõ: folyamatos, az adott költségvetési év
tervezéséhez igazodva
2. Külön elõterjesztést és szerzõdést kell elõkészíteni,
amely tartalmazza, hogy 2007–2011 között a költségvetési
törvényjavaslatokban Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata részére a Pécs – Európa Kulturális Fõvárosa
2010 programra milyen összegû hazai költségvetési forrá-
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sok elõterjesztésére kerül sor a programokkal, promóciós
és szervezési munkákkal összefüggõ kiadások fedezésére.
Felelõs:

nemzeti kulturális örökség minisztere
pénzügyminiszter
Határidõ: 2006. május 15.
3. A Kormány felhívja a nemzeti kulturális örökség miniszterét, hogy készítse elõ az Európa Kulturális Fõvárosa
2010 program megvalósulását kormányzati oldalról koordináló rendszert.
Felelõs: nemzeti kulturális örökség minisztere
Miniszterelnöki Hivatalt vezetõ miniszter
regionális fejlesztésért és felzárkóztatásért
felelõs tárca nélküli miniszter
európai ügyekért felelõs tárca nélküli
miniszter
gazdasági és közlekedési miniszter
Határidõ: 2006. június 15.
4. Meg kell vizsgálni az Európa Kulturális Fõvárosa 2010
programhoz kapcsolódóan létrejött új, országos vagy nemzetközi hatókörû kulturális intézmények országos szintû feladatellátásával kapcsolatos támogatások lehetõségét.
Felelõs:

nemzeti kulturális örökség minisztere
az érintett miniszterek bevonásával
Határidõ: folyamatos
5. A Kormány elrendeli az Európa Kulturális Fõvárosa
2010 program megvalósulásával összefüggõ ágazati feladatok kijelölését és azok ütemezett teljesítését.
Felelõs:

Miniszterelnöki Hivatalt vezetõ miniszter
európai ügyekért felelõs tárca nélküli
miniszter
regionális fejlesztésért és felzárkóztatásért
felelõs tárca nélküli miniszter
nemzeti kulturális örökség minisztere
gazdasági és közlekedési miniszter
környezetvédelmi és vízügyi miniszter
foglalkoztatáspolitikai és munkaügyi
miniszter
Határidõ: folyamatos
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6. A Kormány felhívja és felhatalmazza az érdekelt minisztereket, hogy az Európa Kulturális Fõvárosa 2010
program beruházási (fejlesztési) forrásainak biztosításáról, valamint a program megvalósításával kapcsolatos
egyéb állami feladatok kijelölésérõl szóló szerzõdést kössék meg Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatával.
Felelõs:

európai ügyekért felelõs tárca nélküli
miniszter
nemzeti kulturális örökség minisztere
belügyminiszter
pénzügyminiszter
Határidõ: azonnal
7. Az EU-támogatásra számot tartó, 2007. évi kezdésre
ütemezett nagyprojektek elõkészítésének költségvetési támogatásáról szóló 1067/2005. (VI. 30.) Korm. határozat
(a továbbiakban: Határozat) 2. pontja helyébe a következõ
rendelkezés lép:
(A Kormány)
„2. felhatalmazza az európai ügyekért felelõs tárca nélküli minisztert, hogy a Magyar Köztársaság 2005. évi költségvetésérõl szóló 2004. évi CXXXV. törvény 1. számú
melléklet XIX. EU Integráció fejezet 3. cím, 17. alcímen
jelölt elõirányzatának terhére – figyelembe véve a törvény
50. §-ának (17) bekezdése szerinti, legkorábban 2006-tól
esedékes kötelezettségvállalásra vonatkozó felhatalmazást is –, továbbá a Magyar Köztársaság 2006. évi költségvetésérõl szóló 2005. évi CLIII. törvény 1. számú melléklet XIX. EU Integráció fejezet 2. cím, 12. alcímen jelölt
elõirányzatának terhére – figyelembe véve az 50. §
(11) bekezdése szerinti, legkorábban 2007-tõl esedékes
kötelezettségvállalásra vonatkozó felhatalmazást – a kiválasztott projektek elõkészítése céljából az egyes projektekre meghatározott összegû támogatást nyújtsa, illetõleg
attól legfeljebb 10%-kal eltérjen;”
8. A Határozat mellékletében szereplõ táblázat a következõ sorral egészül ki, és ezzel egyidejûleg a melléklet
utolsó mondatában a „18 257,8 millió Ft” szövegrész helyébe a „19 257,8 millió Ft” szövegrész lép.

ÚJ EGYEDI PROJEKTEK (1 projekt)
Projekt

Európa Kulturális Fõvárosa 2010
– Zsolnay-Balokány kulturális turisztikai negyed
– Zenei és Konferenciaközpont
– Dél-Dunántúli Tudásközpont
– az ún. „Nagy Kiállítótér” felépítése
– közterek és parkok rehabilitációja

Projektgazda

Szektor

Régió

Támogatás
(M Ft)

Pécs MJV
Önk.

településfejl.

DD

1 000

A miniszterelnök helyett:
Kiss Péter s. k.,
a Miniszterelnöki Hivatalt vezetõ miniszter
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A Kormány
1039/2006. (IV. 7.) Korm.
határozata
a 2003. évben fagykárt és aszálykárt szenvedett
mezõgazdasági termelõk kárenyhítését szolgáló
kormányzati intézkedések egyes feltételeinek
megállapításáról
1. A Kormány
a) egyetért azzal, hogy a 2003. évben fagykárt és
aszálykárt szenvedett mezõgazdasági termelõk kárenyhítését szolgáló kormányzati intézkedések keretében felvett
hitelek futamideje 5 évrõl 10 évre meghosszabbítható legyen, a hitel felvételekor a 2003. évben fagykárt és aszálykárt szenvedett mezõgazdasági termelõk kárenyhítõ támogatásáról szóló 84/2003. (VII. 22.) FVM rendelet alapján
megállapított
aa) 20–30 százalék közötti mértékû elemi kárt szenvedett, a kedvezõtlen besorolású térségekben gazdálkodó
mezõgazdasági termelõk éven túli hitelterheinek mérséklésérõl szóló 46/2003. (IV. 3.) Korm. rendelet 1. számú
mellékletében meghatározott kedvezõtlen adottságú térségben gazdálkodó,
ab) 30 százalék mértékû és afeletti elemi kárt szenvedett
mezõgazdasági termelõk írásbeli kérelmei alapján,
miniszteri rendeletben meghatározott eljárás szerint;
Felelõs:

földmûvelésügyi és vidékfejlesztési
miniszter
Határidõ: azonnal
b) hozzájárul ahhoz, hogy a hiteltörlesztést az 5 és a
10 éves futamidejû hitelszerzõdések esetében is a hitelállomány egy évre esõ arányos részének megfelelõ összegben kelljen teljesíteni.
Felelõs:

földmûvelésügyi és vidékfejlesztési
miniszter
Határidõ: azonnal

2. A pénzügyminiszter az 1. a) pontnak megfelelõen a
pénzintézetekkel megkötött kezességvállalásról szóló
szerzõdések módosítását kezdeményezheti.
Felelõs: pénzügyminiszter
Határidõ: az 1. pont szerinti rendelet hatálybalépését
követõ 30 napon belül

A miniszterelnök helyett:

Kiss Péter s. k.,
a Miniszterelnöki Hivatalt vezetõ miniszter

VI. rész
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Az Országos Választási Bizottság
12/2006. (IV. 6.) OVB
állásfoglalása
az igazolással szavazásról
Az Országos Választási Bizottság az 1997. évi C. törvény (a továbbiakban: Ve.) 90/A. §-a (4) bekezdésének
a) pontjában írt hatáskörében eljárva az alábbi állásfoglalást hozza az igazolással szavazásról.
A választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény
(a továbbiakban: Ve.) 66. §-a a következõ rendelkezéseket
tartalmazza:
„66. § (1) A szavazóhelyiségben az a választópolgár
szavazhat, aki a névjegyzékben szerepel, illetõleg akit a
szavazatszámláló bizottság a névjegyzékbe felvesz.
(2) A szavazatszámláló bizottság – a személyazonosság
és a lakcím megállapítására alkalmas igazolvány alapján –
megállapítja a szavazni kívánó személyazonosságát és azt,
hogy szerepel-e a névjegyzékben. A szavazatszámláló bizottság felveszi a névjegyzékbe azt a választópolgárt, aki
a) igazolással rendelkezik,
b) igazolja, hogy lakcíme a szavazókör területén van,
feltéve, hogy nem szerepel a választójoggal nem rendelkezõ nagykorú polgárok nyilvántartásában.”
A Ve. 89. §-a szabályozza az igazolással kapcsolatos
kérdéseket:
„89. § (1) Az a választópolgár, aki a szavazás napján
lakcímétõl távol, de Magyarország területén tartózkodik, a
lakcíme szerint illetékes helyi választási iroda vezetõjétõl
kért igazolással azon település helyi választási irodájának
vezetõjétõl – vagy a szavazás napján szavazatszámláló bizottságától – kérheti a névjegyzékbe való felvételét, ahol a
szavazás napján tartózkodik. Az igazolás alapján a választópolgár azon a magyarországi településen szavazhat, ahol
tartózkodik.
(2) Az igazolás kiadásakor a lakcím szerint illetékes helyi választási iroda vezetõje a választópolgárt egyidejûleg
törli a névjegyzékbõl. Az igazolásban – a választópolgár
nyilatkozata alapján – meg kell jelölni a települést, ahol a
választópolgár szavazni kíván, és azt a névjegyzéken fel
kell tüntetni. Az igazolás átvételét a választópolgár, illetõleg e célra szóló meghatalmazás alapján az általa megbízott személy az aláírásával elismeri.
(3) Az igazolás, valamint a személyazonosság és lakcím
igazolására alkalmas igazolvány alapján a tartózkodási
hely szerint illetékes helyi választási iroda vezetõje vagy a
szavazatszámláló bizottság a választópolgárt külön nyilvántartásba veszi. Az igazolást és a külön nyilvántartást a
választási iratok között meg kell õrizni.
(4) Igazolást legkésõbb az elsõ fordulót megelõzõ második napon lehet kiadni. Igazolást személyesen vagy
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meghatalmazott útján lehet kérni. Az igazolás ajánlott levélben is kérhetõ, feltéve, hogy az az illetékes helyi választási irodához legkésõbb az elsõ fordulót megelõzõ
5. napon megérkezik. A levélben meg kell jelölni a települést, ahol a választópolgár szavazni kíván. A levélben kért
igazolást a választópolgár számára az általa megjelölt címre tértivevénnyel kell megküldeni.
(5) Az igazolás kiadásához az igazolást kérõ a nevét,
személyi azonosítóját, lakcímét, annak a településnek a
nevét, ahol a szavazás napján tartózkodik, továbbá azt köteles közölni, hogy az igazolást az elsõ, a második vagy
mindkét fordulóra kéri.”
A választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvénynek az
országgyûlési képviselõk választásán történõ végrehajtásáról szóló 60/2005. (XII. 21.) BM rendelet 1. mellékletének 30. pontja szerint „Az igazolás és a 35. pont szerinti érvényes igazolványok egyidejû bemutatását követõen kell
felvenni a névjegyzékre azt a választópolgárt, aki a lakóhelyétõl távol történõ szavazásra igazolással rendelkezik
(egyidejûleg az igazolást el kell venni és a választópolgárt
F jegyzékre is fel kell venni). Ugyanígy kell eljárni, ha a
választópolgár abban a szavazókörben kíván szavazni,
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amelynek névjegyzékébõl az igazolás kiadása miatt törölték.”
A 66. § alapján a szavazatszámláló bizottság a törvényes feltételeknek megfelelõ választópolgárt – mérlegelés nélkül – köteles felvenni a névjegyzékre. Amennyiben
a névjegyzékbe vétel igazolás alapján történik, vagy olyan
választópolgárt vesz fel a szavazatszámláló bizottság a
névjegyzékbe, akit korábban igazolás kiadása miatt törölt
a helyi választási iroda vezetõje a szavazókör névjegyzékébõl, az igazolást a választópolgártól be kell vonni.
A 89. § alapján mind a választópolgár lakóhelyétõl eltérõ településre, mind a választópolgár lakóhelye szerinti településre kiadható igazolás. Ez utóbbi eljárás teszi lehetõvé azt, hogy például a kórházban, bv. intézetben tartózkodó választópolgárok élhessenek választójogukkal abban
az esetben is, ha az intézmény nem annak a szavazókörnek
a területén helyezkedik el, ahol a választópolgár lakóhelye van.
Dr. Szigeti Péter s. k.,
az Országos Választási Bizottság elnöke
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ELÕFIZETÉSI FELHÍVÁS
Kormányrendelet felhatalmazása alapján jelenteti meg a
Miniszterelnöki Hivatal a Magyar Közlöny mellékleteként
a HIVATALOS ÉRTESÍTÕT. A lap hetente, szerdánként,
tematikus fõrészekben hitelesen közli a legfõbb állami,
önkormányzati, társadalmi, gazdasági szervek, illetve
szervezetek személyi, szervezeti, igazgatási és képzési,
valamint a hírközlési tevékenység (frekvenciagazdálkodás, távközlés, postaügy, informatika) közleményeit, továbbá az üzleti élet híreit. Térítési díj ellenében közzétesszük a Kincstári Vagyoni Igazgatóság vagyonértékesítési pályázatait, az állami, társadalmi, gazdasági szervezetek, parlamenti pártok, kamarák, helyi önkormányzatok, egyházak, különbözõ képviseletek közleményeit.
Fizetett hirdetésként – akár színes oldalakon is – helyet
kaphatnak az Értesítõben a gazdálkodó szervezetek,
egyetemek, alapítványok, de magánszemélyek közérdeklõdésre számot tartó közlései is.
Õszintén reméljük, hogy a hírek, információk, közlemények egy lapban történõ pontos és rendszerezett formában való közreadásával sikerül hatékonyabbá és
eredményesebbé tenni elõfizetõink tájékozódását a hivatali és üzleti életben. Az érdeklõdõk számára egyéb
hasznos információkat is nyújt a lap.

Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2004. május 1-jétõl az
Európai Unió hivatalos nyelveként magyarul is megjelenik. A hivatalos lap L és C sorozatból áll.
Az L (Legislation) sorozatban kerülnek kiadásra az Európai Unió hatályos jogszabályai, az ún. elsõdleges jogforrások (alapító szerzõdések, csatlakozási szerzõdések, társulási szerzõdések), továbbá az alábbi jogforrások: rendeletek, irányelvek, határozatok.
Az EU Hivatalos Lapjában történõ közzétételt követõen
az évfolyam és a kötet számára, valamint a megjelenés
dátumára hivatkozással, cím szerint, 2004. május 1-jétõl
folyamatosan tájékoztatást adunk a hivatalos lap L kiadásaiban megjelenõ jogi aktusokról a Magyar Közlöny mellékleteként megjelenõ Hivatalos Értesítõben.
A lap elõfizetésben megrendelhetõ a Magyar Hivatalos
Közlönykiadó 1085 Budapest, Somogyi Béla u. 6.
címén, levélcím: 1394 Budapest 62., Pf. 357; faxszám:
318-6668.
2006. évi éves elõfizetési díja: 13 356 Ft áfával.
A HIVATALOS ÉRTESÍTÕ egyes számai megvásárolhatók a kiadó közlönyboltjában (1085 Budapest, Somogyi
Béla u. 6. telefon/fax: 267-2780) vagy a Közlöny Centrumban (1072 Budapest, Rákóczi út 30., bejárat a Dohány u.
és Nyár u. sarkán, telefon: 321-5971, fax: 321-5275).

MEGRENDELÕLAP
Megrendelem a HIVATALOS ÉRTESÍTÕ címû lapot ......... példányban, és kérem a következõ címre kézbesíteni:
Megrendelõ neve: .....................................................................................................................................
címe (város/község, irányítószám): .......................................................................................
utca, házszám: ......................................................................................................................
Ügyintézõ (telefonszám): ...........................................................................................................................
2006. évi elõfizetési díj fél évre

6678 Ft áfával

egy évre 13 356 Ft áfával
Számlát kérek a befizetéshez.

Kérjük, a négyzetbe történõ X bejelöléssel jelezze az elõfizetés idõtartamát.
Kelt.: ..............................................................

............................................................................
cégszerû aláírás
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ELÕFIZETÉSI FELHÍVÁS
A jogalkotásról szóló 1987. évi XI. törvény rendelkezik – többek között – a Magyar Köztársaság Kormánya hivatalos
lapjának, a Határozatok Tárának megjelentetésérõl.
A Határozatok Tárát szerkeszti a Miniszterelnöki Hivatal a Szerkesztõbizottság közremûködésével, évente mintegy
60 alkalommal jelenik meg.
A Határozatok Tára a Kormánynak azokat a határozatait (kétezres) közli, amelyeknek közzétételét a Kormány elrendelte, továbbá tartalmazza a miniszterelnök határozatait, a Miniszterelnöki Hivatalt vezetõ miniszter határozatait,
valamint a minisztériumok, az országos hatáskörû szervek, az önkormányzatok közleményeit, hirdetményeit, különféle tájékoztatóit, továbbá azokat a közleményeket stb., amelyeket a Miniszterelnöki Hivatalt vezetõ miniszter
engedélyez.
A Határozatok Tára megrendelhetõ a Magyar Hivatalos Közlönykiadó címén (Budapest VIII., Somogyi Béla u. 6.;
postacím: 1394 Budapest 62, Pf. 357) vagy a 318-6668 faxszámán.
Éves elõfizetési díja 2006. évre: 20 664 Ft áfával.
Példányonként megvásárolható a kiadó közlönyboltjában (1085 Budapest, Somogyi Béla u. 6., tel./fax: 267-2780)
vagy a Közlöny Centrumban (1072 Budapest, Rákóczi út 30., bejárat a Dohány u. és Nyár u. sarkán, tel.: 321-5971,
fax: 321-5275).

MEGRENDELÕLAP
Megrendelem a

HATÁROZATOK TÁRA
címû lapot ................. példányban.
A megrendelõ (cég) neve: ...............................................................................................................................
Címe (város, irányítószám): ............................................................................................................................
Utca, házszám: ...............................................................................................................................................
Az ügyintézõ neve, telefonszáma: ..................................................................................................................
A megrendelõ (cég) bankszámlaszáma: ........................................................................................................
2006. évi elõfizetési díj egy évre: 20 664 Ft áfával.
fél évre: 10 332 Ft áfával.
Csekket kérek a befizetéshez
Kérjük, a négyzetbe történõ X bejelöléssel jelezze az elõfizetés idõtartamát!
A megrendelt példányok ellenértékét a postaköltséggel együtt, a szállítást követõ számla kézhezvétele után,
8 napon belül a Magyar Hivatalos Közlönykiadónak a számlán feltüntetett pénzforgalmi jelzõszámára átutaljuk.
Keltezés: .......................................................
......................................................................
cégszerû aláírás
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Szerkeszti a Miniszterelnöki Hivatal, a Szerkesztõbizottság közremûködésével.
A Szerkesztõbizottság elnöke: dr. Pulay Gyula. A szerkesztésért felelõs: dr. Müller György. Budapest V., Kossuth tér 1–3.
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