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 II. rész JOGSZABÁLYOK

A Kor mány ren de le tei

A Kormány
209/2006. (X. 17.) Korm.

rendelete

a polgármester öregségi nyugdíja,
valamint közszolgálati járadéka megállapításáról

és folyósításáról

A Kor mány a pol gár mes te ri tiszt ség el lá tá sá nak egyes
kér dé se i rõl és az ön kor mány za ti kép vi se lõk tiszteletdíjá -
ról  szóló 1994. évi LXIV. tör vény (a továb biak ban: Pttv.)
19.  §-ának (3) be kez dé sé ben ka pott fel ha tal ma zás alap ján
a kö vet ke zõ ket ren de li el:

A polgármester öregségi nyugdíja, közszolgálati
járadéka igénylésének és megállapításának szabályai

1.  §

(1) A pol gár mes ter öreg sé gi nyug díj ra, il let ve köz szol -
gá la ti já ra dék ra való jo go sult sá ga tiszt sé gé nek meg szû né -
se nap ján nyí lik meg.

(2) A pol gár mes ter öreg sé gi nyug dí ja, il let ve köz szol -
gá la ti já ra dé ka meg ál la pí tá sa ké re lem re tör té nik.

(3) A pol gár mes ter ké rel mét tiszt sé ge meg szû né se nap -
já tól szá mí tott há rom hó na pon be lül a tár sa da lom biz to sí tá -
si nyug el lá tás ról  szóló 1997. évi LXXXI. tör vény (a továb -
biak ban: Tny.) sze rin ti öreg sé gi nyug el lá tás igény lé sé re
rend sze re sí tett igény be je len tõ la pon, az igény el bí rá lá sá ra
ha tás kör rel ren del ke zõ, la kó hely sze rint ille té kes nyug díj -
biz to sí tá si igaz ga tó ság nál, il let ve a MÁV ZRt. Nyug díj
Igaz ga tó ság nál (a továb biak ban együtt: meg ál la pí tó szerv) 
nyújt hat ja be.

(4) A ké re lem hez csa tol ni kell az 1. mel lék let sze rin ti
igény be je len tõ pót la pot és az (5) be kez dés ben meg ha tá ro -
zott iga zo lást.

(5) An nak a he lyi ön kor mány zat nak a jegy zõ je, fõ jegy -
zõ je (a továb biak ban együtt: jegy zõ) iga zol ja a pol gár mes -
ter öreg sé gi nyug dí já nak, il let ve köz szol gá la ti já ra dé ká -
nak meg ál la pí tá sá hoz szük sé ges ada to kat a 2. mel lék let
sze rint, amely nél a pol gár mes ter tiszt sé ge meg szûnt.

(6) A meg ál la pí tott öreg sé gi nyug dí jat, il let ve köz szol -
gá la ti já ra dé kot a Nyug díj fo lyó sí tó Igaz ga tó ság vagy a
MÁV ZRt. Nyug díj Igaz ga tó ság (a továb biak ban együtt:
fo lyó sí tó szerv) fo lyó sít ja.

A közszolgálati járadék összege és folyósítása

2.  §

(1) A meg ál la pí tó szerv kü lön ha tá ro zat ban dönt a köz -
szol gá la ti já ra dék meg ál la pí tá sá ról és an nak össze gé rõl.

(2) A köz szol gá la ti já ra dék össze gét an nak az öreg sé gi
nyug díj nak a Pttv. 13/B.  §-ának (2) be kez dé se sze rin ti szá -
za lé kos mér té ké ben kell meg ha tá roz ni, amely a pol gár -
mes tert a jo go sult ság meg nyí lá sa idõ pont já ban az öreg sé gi 
nyug díj ra vo nat ko zó jog sza bá lyok ren del ke zé sei al kal ma -
zá sá val meg il let né.

(3) A köz szol gá la ti já ra dék össze gét a meg ál la pí tás nap -
tá ri évét kö ve tõ min den év ja nu ár 1-jé tõl a Tny. 62.  § (4) és 
(5) be kez dé se alap ján meg va ló sult tény le ges nyug díj eme -
lés mér té ké nek össze gé vel együtt kell fo lyó sí ta ni.

3.  §

(1) A fo lyó sí tó szerv a köz szol gá la ti já ra dé kot ha von ta,
ön ál ló an, vagy az ál ta la fo lyó sí tott és a pol gár mes tert meg -
il le tõ egyéb el lá tás sal együtt fo lyó sít ja. A köz szol gá la ti já -
ra dé kot az egyéb el lá tás tól el kü lö ní tet ten kell ke zel ni.

(2) A köz szol gá la ti já ra dék össze gé nek éven kén ti vál to -
zá sá ról nem kell ha tá ro za tot hoz ni.

(3) A köz szol gá la ti já ra dék fo lyó sí tá sá nak idõ tar ta ma
alatt a pol gár mes ter a mun ka vég zés re irá nyu ló jog vi szony
lé te sí té sét kö te les a fo lyó sí tó szerv nek be je len te ni.

4.  §

(1) A fo lyó sí tó szerv a be je len tést köve tõen a mun ka -
vég zés re irá nyu ló jog vi szony kez dõ idõ pont já tól ha tá ro -
zat tal in téz ke dik a köz szol gá la ti já ra dék fo lyó sí tá sá nak
meg szün te té sé rõl.

(2) A köz szol gá la ti já ra dék fo lyó sí tá sa a jo go sult el ha -
lá lo zá sá nak nap ját ma gá ban fog la ló nap tá ri hó nap utol só
nap já val meg szû nik.

(3) Ha a köz szol gá la ti já ra dék fo lyó sí tá sa alatt a pol gár -
mes ter ké rel mé re öreg sé gi, rok kant sá gi vagy bal ese ti rok -
kant sá gi nyug dí jat ál la pí ta nak meg, a fo lyó sí tó szerv ha tá ro -
zat ban in téz ke dik a köz szol gá la ti já ra dék fo lyó sí tá sá nak a
Pttv. 13/B.  § (4) be kez dé sé nek b) pont ja sze rin ti, a nyug díj
meg ál la pí tá sá nak idõ pont já tól tör té nõ megszünteté sérõl.

5.  §

Ha a pol gár mes ter a mun ka vég zés re irá nyu ló jog vi szo -
nya, ille tõ leg rok kant sá gi (bal ese ti rok kant sá gi) nyug dí ja
meg szû né sét a 3. mel lék let sze rin ti adat la pon be je len ti a
fo lyó sí tó szerv nek, az ha tá ro zat tal in téz ke dik a meg szün -
te tett köz szol gá la ti já ra dék idõ kö zi eme lé sek kel nö velt
össze gé nek új ra fo lyó sí tá sa iránt.
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A polgármester öregségi nyugdíjának,
illetve közszolgálati járadékának a Nyugdíjbiztosítási

Alap részére történõ megtérítésének szabályai

6.  §

(1) A pol gár mes ter öreg sé gi nyug dí já nak, il let ve köz -
szol gá la ti já ra dé ká nak meg fe le lõ össze get a köz pon ti költ -
ség ve tés a Nyug díj biz to sí tá si Alap ré szé re meg té rí ti.

(2) Amennyi ben a fo lyó sí tó szerv a 7.  § (1) be kez dés
sze rin ti ha tár idõ ig in téz ke dik a pol gár mes ter ré szé re meg -
ál la pí tott öreg sé gi nyug díj nak, il let ve köz szol gá la ti já ra -
dék nak a fo lyó sí tá sa iránt, a 2006. év ben fo lyó sí tott össze -
get a he lyi ön kor mány zat té rí ti meg a Nyug díj biz to sí tá si
Alap ré szé re, amely nek fe de ze tét a he lyi ön kor mány zat a
Ma gyar Köz tár sa ság 2006. évi költ ség ve té sé rõl  szóló
2005. évi CLIII. tör vény 5. szá mú mel lék le té nek 10. pont -
ja sze rin ti elõ irány zat ból igé nyel he ti.

7.  §

(1) Amennyi ben a fo lyó sí tó szerv 2006. de cem ber
 1-jéig in téz ke dik a pol gár mes ter 1.  § sze rin ti ké rel mé re
meg ál la pí tott öreg sé gi nyug díj, il let ve köz szol gá la ti já ra -
dék fo lyó sí tá sa iránt, a 2006. év ben fo lyó sí tott összeg 8.  §
(2) be kez dé se sze rin ti meg té rí té se ér de ké ben a 4. mel lék let
sze rin ti adat lap meg kül dé sé vel tá jé koz tat ja a jegy zõt.

(2) Amennyi ben az (1) be kez dés sze rin ti adat lap a jegy -
zõ höz 2006. de cem ber 8-ig nem ér ke zik meg, úgy a (7) be -
kez dés ben fog lalt sza bá lyo kat kell al kal maz ni.

(3) A jegy zõ az (1) be kez dés sze rin ti adat lap kéz hez vé -
te lét kö ve tõ há rom na pon be lül a Ma gyar Ál lam kincs tár
te rü le ti leg ille té kes Igaz ga tó sá ga (a továb biak ban: Igaz ga -
tó ság) ré szé re el jut tat ja (szük ség ese tén a pos tai utat el ke -
rül ve). Az adat lap Igaz ga tó ság hoz való be ér ke zé sé nek
vég sõ ha tár ide je 2006. de cem ber 13-a.

(4) Az Igaz ga tó ság a be ér ke zett adat la pot, an nak be ér -
ke zé sét kö ve tõ há rom na pon be lül, az Ön kor mány za ti és
Te rü let fej lesz té si Mi nisz té ri um (a továb biak ban: mi nisz -
té ri um) ré szé re meg kül di. A adat lap mi nisz té ri um hoz való
be ér ke zé sé nek vég sõ ha tár ide je 2006. de cem ber 18-a.

(5) A mi nisz té ri um a be ér ke zõ adat lap alap ján öt na pon
be lül gon dos ko dik a 4. mel lék let sze rin ti összeg he lyi ön -
kor mány za tok ré szé re tör té nõ utal vá nyo zá sá ról.

(6) A jegy zõ az (1) be kez dés sze rin ti adat lap kéz hez vé -
te lét köve tõen, leg ké sõbb 2006. de cem ber 27-ig gon dos -
ko dik a 4. mel lék let sze rin ti összeg Nyug díj biz to sí tá si
Alap ré szé re tör té nõ meg té rí té sé rõl.

(7) 2007. ja nu ár 1-jé tõl a pol gár mes ter öreg sé gi nyug dí -
já nak, il let ve köz szol gá la ti já ra dé ká nak a Nyug díj biz to sí -
tá si Alap ré szé re tör té nõ meg té rí té sé re, el szá mo lá sá ra az
ál lam ház tar tás mû kö dé si rend jé rõl  szóló 217/1998.
(XII. 30.) Korm. ren de let 114.  §-a (9) be kez dé sé nek ren -
del ke zé sé ben fog lal ta kat kell al kal maz ni.

Értelmezõ és záró rendelkezések

8.  §

E ren de let al kal ma zá sá ban
a) bal ese ti rok kant sá gi nyug díj: a Tny. 4.  § (1) be kez -

dé sé nek d) pont já ban meg ha tá ro zott bal ese ti rok kant sá gi
nyug díj;

b) köz szol gá la ti já ra dék: a Pttv. 13/B.  §-ában sza bá -
lyo zott fel té te lek ese tén meg ál la pí tott já ra dék;

c) mun ka vég zés re irá nyu ló jog vi szony: a leg alább há -
rom hó na pot el érõ, il let ve azt meg ha la dó, a Pttv. 13/B.  §
(4) be kez dé sé nek a) pont já ban meg ha tá ro zott, dí ja zás sal
(jö ve de lem mel) járó te vé keny ség;

d) öreg sé gi nyug díj: a Tny. 4.  § (1) be kez dé sé nek
b) pont já ban meg ha tá ro zott nyug díj;

e) pol gár mes ter: az a fog lal koz ta tá si jog vi szony ban
tiszt sé gét el lá tó pol gár mes ter, fõ pol gár mes ter, me gyei
köz gyû lés el nö ke, al pol gár mes ter, fõ pol gár mes ter-he lyet -
tes, a me gyei köz gyû lés al el nö ke, aki nek a meg bí za tá sa a
Pttv. 2.  § (1) be kez dé sé nek a) pont ja, il let ve (2) be kez dé -
sé nek a) és b) pont ja sze rint szû nik meg;

f) pol gár mes ter öreg sé gi nyug dí ja: a Pttv. 13/A.  §-ában
sza bá lyo zott fel té te lek ese tén meg ál la pí tott nyug díj;

g) rok kant sá gi nyug díj: a Tny. 4.  § (1) be kez dé sé nek
c) pont já ban meg ha tá ro zott rok kant sá gi nyug díj.

9.  §

(1) Ez a ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ na pon lép ha tály -
ba az zal, hogy ren del ke zé se it elsõ íz ben a 2006. évi ál ta lá -
nos ön kor mány za ti vá lasz tá so kon a man dá tu mát vesz tett
pol gár mes ter te kin te té ben kell al kal maz ni.

(2) Az e ren de let ben fog lalt, a pol gár mes ter öreg sé gi
nyug dí já nak meg ál la pí tá sá ra és fo lyó sí tá sá ra vo nat ko zó
ren del ke zé se ket a tár sa dal mi meg bí za tá sú pol gár mes ter re, 
al pol gár mes ter re is al kal maz ni kell az zal, hogy az al pol -
gár mes ter tiszt sé ge meg szû né sé nek idõ pont já ra vo nat ko -
zó ren del ke zé sek alatt a Pttv. 2.  § (2) be kez dé sé nek a) és
b) pont ját kell ér te ni.

(3) Az e ren de let ben fog lalt el té ré sek kel a pol gár mes ter
öreg sé gi nyug dí ja, il let ve köz szol gá la ti já ra dé ka össze gé -
nek meg ál la pí tá sá ra, fo lyó sí tá sá ra, a jog or vos lat ra, a jog -
alap nél kül fel vett nyug díj, il let ve köz szol gá la ti já ra dék
vissza fi ze té sé re, a kö ve te lés ér vé nye sí té sé re (ide ért ve a
tar to zás mér sék lé sét, el en ge dé sét, fi ze té si ked vez mény
 engedélyezését is), va la mint a be je len té si és adat szol gál ta -
tá si kö te le zett ség re a Tny. és a vég re haj tá sá ról  szóló kor -
mány ren de let öreg sé gi nyug díj ra irány adó ren del ke zé se it
kell al kal maz ni.

Gyur csány Fe renc s. k.,
mi nisz ter el nök
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1. melléklet a 209/2006. (X. 17.) Korm. rendelethez

Igénybejelentõ pótlap
a polgármester öregségi nyugdíja és közszolgálati járadéka megállapításához

Az igény lõ neve: .................................................................................................................................................................

Az igény lõ szü le té si neve: ..................................................................................................................................................

A pol gár mes te ri meg bí za tás meg szû né sé nek idõ pont ja:                        év  hó  nap.

  I   N

Az igény pol gár mes ter öreg sé gi nyug dí ja meg ál la pí tá sá ra irá nyul?

Az igény köz szol gá la ti já ra dék meg ál la pí tá sá ra irá nyul?

A pol gár mes te ri tiszt sé get fog lal koz ta tá si jog vi szony ban lát ta el?

Az al pol gár mes te ri tiszt sé get fog lal koz ta tá si jog vi szony ban lát ta el?

Pol gár mes te ri tiszt sé ge a Pttv. 2.  § (1) bek. a) pont ja sze rint szûnt meg?

Al pol gár mes te ri tiszt sé ge a Pttv. 2.  § (2) bek. a) pont ja sze rint szûnt meg?

Al pol gár mes te ri tiszt sé ge a Pttv. 2.  § (2) bek. b) pont ja sze rint szûnt meg?

Mun ka vég zés re irá nyu ló jog vi szony ban áll?

Az igény lõ Tár sa da lom biz to sí tá si Azo no sí tá si Jele:                                     

.............................,  év  hó  nap

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

az igény lõ alá írá sa

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

   az igény fel ve võ neve

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

        alá írá sa

Pót lap az ONYF.3515–272/B. és az ONYF.3515–270. szá mú igény be je len tõ la pok hoz

ONYF. 3515–270/C.
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Tájékoztató

A pol gár mes ter öreg sé gi nyug dí ja, il let ve köz szol gá la ti já ra dé ka meg ál la pí tá sá ra irá nyu ló ké rel mét a tiszt ség meg szû né se
nap já tól szá mí tott há rom hó na pon be lül, írás ban, a Tny. 64.  § sze rin ti igény be je len tõ lap pal együtt nyújt hat ja be a la kó hely
sze rin ti ille té kes me gyei, fõ vá ro si nyug díj biz to sí tá si igaz ga tó ság nál, il let ve a MÁV ZRt. Nyug díj Igaz ga tó ság nál.

A ké re lem be nyúj tá sá ra ak kor jo go sult a pol gár mes ter, ha a pol gár mes te ri tiszt ség el lá tá sá nak egyes kér dé se i rõl és az
ön kor mány za ti kép vi se lõk tisz te let díj ár ól  szóló 1994. évi LXIV. tör vény (a továb biak ban: Pttv.) 2.  § (1) be kez dé se
a) pont ja alap ján az új pol gár mes ter meg vá lasz tá sá val meg szûnt a tiszt sé ge.

Az al pol gár mes ter két eset ben jo go sult a ké re lem be nyúj tá sá ra. Egy részt ak kor, ha az al pol gár mes ter tiszt sé ge meg -
szû nik a Pttv. 2.  § (2) be kez dé se a) pont ja alap ján, az ön kor mány za ti vá lasz tás nap ján, mert nem vá lasz tot ták meg ön kor -
mány za ti kép vi se lõ nek. Más részt a Pttv. 2.  § (2) be kez dé se b) pont ja alap ján, ha ön kor mány za ti kép vi se lõ nek meg vá -
lasz tot ták, de a kép vi se lõ-tes tü let ala ku ló ülé sén más te le pü lé si kép vi se lõt vá laszt meg al pol gár mes ter nek.

E nyom tat vány pon tos ki töl té se az igény el bí rá lá sát se gí ti, és csak alá írás sal együtt ér vé nyes. A kér dé sek re a tiszt ség
meg szû né sé nek meg fe le lõ ál la pot sze rint, a meg fe le lõ ada tok be írá sá val, il let ve a négy ze tek be „X” jel írá sá val kell vá la -
szol ni (I = igen, N = nem).

Ha a pol gár mes ter, al pol gár mes ter tár sa dal mi meg bí za tás ban töl töt te be tiszt sé gét, úgy azt a fog lal koz ta tá si jog vi -
szony ra irá nyu ló kér dés nél az N = nem jelû négy zet be „X” jel be írá sá val je löl je.

A fog lal koz ta tá si jog vi szony ban töl tött pol gár mes te ri vagy al pol gár mes te ri tiszt ség idõ tar ta mát a jegy zõ, kör jegy zõ,
fõ jegy zõ iga zol ja. Az er rõl  szóló iga zo lást a ké re lem be nyúj tá sá val egy ide jû leg mel lé kel ni kell.

A köz szol gá la ti já ra dék fo lyó sí tá sá nak tar ta ma alatt a leg alább há rom hó na pot el érõ, il let ve azt meg ha la dó, mun ka -
vég zés re irá nyu ló jog vi szonyt, dí ja zás sal (jö ve de lem mel) járó te vé keny ség lé te sí té sét a fo lyó sí tó szerv nek be kell je len -
te ni. Ha a pol gár mes ter a mun ka vég zés re irá nyu ló jog vi szo nya, ille tõ leg rok kant sá gi (bal ese ti rok kant sá gi) nyug dí ja
meg szû nik, a jog vi szony meg szû né sét be je len ti, a fo lyó sí tó szerv ha tá ro zat tal in téz ke dik a meg szün te tett köz szol gá la ti
já ra dék új ra fo lyó sí tá sa iránt. A be je len tés re nyit va álló ha tár idõ a tár sa da lom biz to sí tá si nyug el lá tás ról  szóló 1997. évi
LXXXI. tör vény vég re haj tá sá ról  szóló 168/1997. (X. 6.) Korm. ren de let 85.  § (2) be kez dé se sze rint ti zen öt nap.

A pol gár mes ter tár sa da lom biz to sí tá si öreg sé gi, rok kant sá gi, bal ese ti rok kant sá gi nyug dí ja össze gé nek meg ál la pí tá sá -
nál a köz szol gá la ti já ra dék fo lyó sí tá sá nak ide jét és össze gét fi gyel men kí vül kell hagy ni.

2. melléklet a 209/2006. (X. 17.) Korm. rendelethez

........................................ ön kor mány zat jegy zõ je

Cím: ...................................................................................................................................................................................

Ügy irat szám: ..............................................................................
Ügy in té zõ neve: ..............................................................................
Te le fon szá ma: ..............................................................................

Igazolás
a polgármester öregségi nyugdíja és közszolgálati járadéka megállapításához

Pol gár mes ter (al pol gár mes ter) neve: .................................................................................................................................

Szü le té si neve: ..................................................................................................................................................................

Meg bí za tá sa meg szû né sé nek idõ pont ja:                  év  hó  nap

Meg bí za tá sa meg szû né sé nek idõ pont já ban tiszt sé gét fog lal koz ta tá si jog vi szony ban vagy tár sa dal mi meg bí za tás ban lát -
ta el. (Kér jük alá hú zás sal je löl je!)

1. Pol gár mes ter ként, al pol gár mes ter ként el töl tött idõ:       év  hó  nap

1.1. Eb bõl pol gár mes ter ként fo lya ma to san el töl tött idõ:     év  hó  nap

1.2. Eb bõl al pol gár mes ter ként fo lya ma to san el töl tött idõ:    év  hó  nap
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Pol gár mes ter ként fo lya ma to san el töl tött idõ rész le te sen: 

Eb bõl fog lal koz ta tá si jog vi szony ban el töl tött idõ:

1.1.1.  év  hó  nap tól  év  hó  na pig

1.1.1.  év  hó  nap tól  év  hó  na pig

Eb bõl tár sa dal mi meg bí za tás ban el töl tött idõ:

1.1.2.  év  hó  nap tól  év  hó  na pig

1.1.2.  év  hó  nap tól  év  hó  na pig

Al pol gár mes ter ként fo lya ma to san el töl tött idõ rész le te sen: 

Eb bõl fog lal koz ta tá si jog vi szony ban el töl tött idõ:

1.2.1.  év  hó  nap tól  év  hó  na pig

1.2.2.  év  hó  nap tól  év  hó  na pig

Eb bõl tár sa dal mi meg bí za tás ban el töl tött idõ:

1.1.2.  év  hó  nap tól  év  hó  na pig

1.1.2.  év  hó  nap tól  év  hó  na pig

Tár sa da lom biz to sí tá si Azo no sí tá si Jele:   

Ezt az iga zo lást a 209/2006. (X. 17.) Korm. ren de let 1.  § (5) be kez dé se alap ján, a pol gár mes te ri tiszt ség el lá tá sá nak
egyes kér dé se i rõl és az ön kor mány za ti kép vi se lõk tisz te let díj ár ól  szóló 1994. évi LXIV. tör vény 13/A.  §-ában,
13/B.  §-ában meg ha tá ro zott fel té te lek meg lé té nek iga zo lá sá ra ad tam ki.

.............................,  év  hó  nap
.............................................................

jegy zõ

3. melléklet a 209/2006. (X. 17.) Korm. rendelethez

Kérelem
közszolgálati járadék újrafolyósításához

Neve: .................................................................................................................................................................................

Szü le té si neve: ..................................................................................................................................................................

Szü le té si he lye, ide je: ........................................................................................................................................................

Any ja neve: .......................................................................................................................................................................

Lak cí me: ...........................................................................................................................................................................

Nyug díj fo lyó sí tá si törzs szá ma:                         

Tár sa da lom biz to sí tá si Azo no sí tá si Jele:                   

Ké rem köz szol gá la ti já ra dé kom új ra fo lyó sí tá sát, mert       év  hó  nap ján

 mun ka vég zés re irá nyu ló jog vi szo nyom                 

 rok kant sá gi (bal ese ti rok kant sá gi) nyug díj jo go sult sá gom   

 meg szûnt. (Kér jük „X” jel lel je löl je!)

Bün te tõ jo gi fe le lõs sé gem tu da tá ban ki je len tem, hogy a fen ti ek a va ló ság nak meg fe lel nek.

.............................,  év  hó  nap

.............................................................
a ké rel me zõ alá írá sa
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4. melléklet a 209/2006. (X. 17.) Korm. rendelethez

Igazolás
a polgármester öregségi nyugdíja, illetve közszolgálati járadéka összegérõl

és a 2006. évben folyósítandó összegrõl

Neve: .................................................................................................................................................................................

Szü le té si neve: ..................................................................................................................................................................

Szü le té si he lye, ide je: ........................................................................................................................................................

Any ja neve: .......................................................................................................................................................................

Lak cí me: ...........................................................................................................................................................................

Nyug díj fo lyó sí tá si törzs szá ma:                                              

Tár sa da lom biz to sí tá si Azo no sí tá si Jele:                                        

A 209/2006. (X. 17.) Korm. ren de let sze rin ti öreg sé gi nyug díj össze ge (Ft/hó):            

2006. év ben fo lyó sí tan dó öreg sé gi nyug díj össze ge (össze sen):            

A 209/2006. (X. 17.) Korm. ren de let sze rin ti köz szol gá la ti já ra dék össze ge (Ft/hó):            

2006. év ben fo lyó sí tan dó köz szol gá la ti já ra dék össze ge (össze sen):            

Az elõ zõ ek ben meg je lölt és jó vá ha gyott 2006. évi össze get a NYUFIG 10032000-01301108-00000000 sz. „El lá tá si”
szám lá já ra kell utal ni.

.............................,  év  hó  nap

.............................................................................
fo lyó sí tó szerv ve ze tõ jé nek alá írá sa
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A Kormány
210/2006. (X. 17.) Korm.

rendelete

a szociális foglalkoztatás engedélyezésérõl
és a szociális foglalkoztatási támogatásról  szóló

112/2006. (V. 12.) Korm. rendelet
módosításáról

A Kor mány a szo ci á lis igaz ga tás ról és szo ci á lis el lá tá -
sok ról  szóló 1993. évi III. tör vény 132.  §-a (1) be kez dé sé -
nek m) pont já ban ka pott fel ha tal ma zás alap ján a kö vet ke -
zõ ket ren de li el:

1.  §

A szo ci á lis fog lal koz ta tás en ge dé lye zé sé rõl és a szo -
ci á lis fog lal koz ta tá si tá mo ga tás ról  szóló 112/2006.
(V. 12.) Korm. ren de let (a továb biak ban: R.) 13.  §-a a
kö vet ke zõ (1) be kez dés sel egé szül ki, ez zel egy ide jû leg
a je len le gi (1)–(2) be kez dés je lö lé se (2)–(3) be kez dés re
vál to zik:

„(1) A nem ál la mi, egy há zi fenn tar tó a tá mo ga tást a 9.  §
(3) be kez dé sé ben fog lal tak nak meg fele lõen igé nyel he ti
 azzal, hogy az éves össze sí tett igény be je len tést az in téz -
mény szék he lye, te lep he lye sze rint ille té kes Igaz ga tó ság -
hoz kell be nyúj ta ni.”



2.  §

Az R. a kö vet ke zõ 16/A.  §-sal és az azt meg elõ zõ al cím -
mel egé szül ki:

„A munkaviszony megszüntetésével összefüggõ
költségkompenzáció szabályai

16/A.  § (1) A szo ci á lis in téz mény ben el lá tott sze mélyt
fog lal koz ta tó sze mély, szer ve zet (a továb biak ban: mun -
kál ta tó) az el lá tott mun ka vi szo nyá nak ren des fel mon dá sa
ese tén az el lá tott ré szé re ki fi ze tett vég ki elé gí tés, a fel mon -
dá si idõ bõl a mun ka vég zés aló li fel men tés ide jé re ki fi ze -
tett bér, va la mint az eh hez kap cso ló dó tár sa da lom biz to sí -
tá si já ru lék és té te les egész ség ügyi hoz zá já ru lás össze gé re
jo go sult, ha

a) a szo ci á lis in téz mény ben el lá tott sze mélyt a 2006.
év ben mun ka vi szony ke re té ben fog lal koz tat ta, és

b) a mun ka vi szonyt 2006. ja nu ár 1-jét meg elõ zõ en lé -
te sí tet ték, va la mint

c) a szo ci á lis in téz mény ben el lá tott sze mély az in téz -
mény ve ze tõ jé nek, il let ve a fenn tar tó nak az Szt.
99/B.  §-ának (4) be kez dé se sze rin ti dön té se alap ján fej -
lesz tõ-fel ké szí tõ fog lal koz ta tás ke re té ben nem fog lal koz -
tat ha tó.

(2) A mun kál ta tó az el lá tott ha tá ro zott ide jû mun ka vi -
szo nyá nak a Mun ka Tör vény köny vé rõl  szóló 1992. évi
XXII. tör vény (a továb biak ban: Mt.) 88.  §-ának (2) be kez -
dé se sze rin ti meg szün te té se ese tén az el lá tott ré szé re ki fi -
ze tett, a ha tá ro zott idõ bõl még hát ra lé võ idõ re jutó, de leg -
fel jebb 2006. de cem ber 31-éig szá mí tott át lag ke re set, va -
la mint az eh hez kap cso ló dó tár sa da lom biz to sí tá si já ru lék
és té te les egész ség ügyi hoz zá já ru lás össze gé re jo go sult az
(1) be kez dés a)–c) pont ja i ban fog lalt fel té te lek tel je sü lé se
ese tén [az (1)–(2) be kez dés ben meg ha tá ro zott összeg
a továb biak ban együtt: költ ség kom pen zá ció].

(3) A mun kál ta tó a költ ség kom pen zá ci ót a mun ka vi -
szony meg szün te té sét köve tõen, de leg ké sõbb 2006. de -
cem ber 31-éig a 8. szá mú mel lék let sze rin ti igény be je len -
té si la pon kér he ti a szo ci á lis in téz mény szék he lye sze rin ti
me gyei szo ci á lis és gyám hi va tal nál. Az igény be je len tés -
hez mel lé kel nie kell

a) a mun ka szer zõ dést,

b) a szo ci á lis in téz mény ve ze tõ jé nek, il let ve a fenn tar -
tó nak az Szt. 99/B.  §-ának (4) be kez dé se sze rin ti dön té sét
iga zo ló do ku men tu mot,

c) a 9. szá mú mel lék let sze rin ti adat la pot,

d) az (1) be kez dés ben fog lalt eset ben a mun kál ta tó ren -
des fel mon dá sát, va la mint a vég ki elé gí tés, a fel mon dá si
idõ re ki fi ze tett bér, va la mint az ezek hez kap cso ló dó tár sa -
da lom biz to sí tá si já ru lék és té te les egész ség ügyi hoz zá já -
ru lás meg fi ze té sét iga zo ló do ku men tu mo kat,

e) a (2) be kez dés ben fog lalt eset ben a ha tá ro zott ide jû
mun ka vi szony meg szün te té sét, va la mint az Mt. 88.  §-ának 
(2) be kez dé se sze rint ki fi ze tett át lag ke re set, va la mint az

ezek hez kap cso ló dó tár sa da lom biz to sí tá si já ru lék és té te -
les egész ség ügyi hoz zá já ru lás meg fi ze té sét iga zo ló do ku -
men tu mo kat.

(4) Ha a me gyei szo ci á lis és gyám hi va tal a költ ség kom -
pen zá ci ó ra való jo go sult sá got meg ál la pít ja, az er rõl  szóló
jog erõs ha tá ro za tot meg kül di a mi nisz té ri um nak. A mi -
nisz té ri um a meg ál la pí tott költ ség kom pen zá ció össze gét a
mun kál ta tó ré szé re a ha tá ro zat be ér ke zé sét kö ve tõ 15 na -
pon be lül fo lyó sít ja.”

3.  §

(1) Az R. 3. szá mú mel lék le té nek 3. pont ja a kö vet ke zõ
ren del ke zés sel egé szül ki:

[A szer ve zet címe:]
„Az in téz mény tí pu sa [a meg fe le lõ rész alá hú zan dó]:

nap pa li – ápo lást-gon do zást nyúj tó – re ha bi li tá ci ós – la kó -
ott hon – át me ne ti el he lye zést nyúj tó”

(2) Az R. 3. szá mú mel lék le té nek 3. pont ja a kö vet ke zõ
ren del ke zés sel egé szül ki:

[A szer ve zet címe:]
„Az in téz mény tí pu sa [a meg fe le lõ rész alá hú zan dó]:

nap pa li – ápo lást-gon do zást nyúj tó – re ha bi li tá ci ós – la kó -
ott hon – át me ne ti el he lye zést nyúj tó”

(3) Az R. az e ren de let 1–2. szá mú mel lék le té ben fog lalt
8–9. szá mú mel lék let tel egé szül ki.

4.  §

(1) Ez a ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ har ma dik na pon
lép ha tály ba.

(2) E ren de let ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg az R.
17.  §-a (5) be kez dé sé nek má so dik mon da ta ha tá lyát vesz ti.

(3) E ren de let ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg az R.
a) 10.  §-ának (1) be kez dé sé ben a „tárgy ne gye dé vet

meg elõ zõ hó nap 20. nap já ig be ér ke zett pót igé nyek és le -
mon dá sok tá mo ga tá si össze ge ne gyed éven ként, a tárgy ne -
gye dé vet meg elõ zõ hó nap utol só nap já ig” szö veg rész he -
lyé be a „tárgy hó na pot meg elõ zõ hó nap utol só nap já ig be -
ér ke zett éves össze sí tett igény be je len té sek, il let ve pót igé -
nyek és le mon dá sok tá mo ga tá si össze ge a tárgy hó 15. nap -
já ig”,

b) 10.  §-ának (2) be kez dé sé ben a „tárgy ne gyed év elsõ
hó nap já nak” szö veg rész he lyé be a „tárgy hó nap”,

c) 11.  §-ának (1) be kez dé sé ben az „el szá mo lás alap -
ján” szö veg rész he lyé be az „el szá mo lás csa to lá sá val”

szö veg lép.

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

9288 M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 2006/127. szám



2006/127. szám M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 9289

1. számú melléklet a 210/2006. (X. 17.) Korm. rendelethez

„8. szá mú mel lék let a 112/2006. (V. 12.) Korm. ren de let hez

IGÉNYBEJELENTÉS
a munkaviszony megszüntetésével összefüggõ költségkompenzációra

1. A mun kál ta tó ada tai:

   Szer ve zet meg ne ve zé se: ...............................................................................................................................................
   A szer ve zet címe: .........................................................................................................................................................
   KSH kód ja: ...................................................................................................................................................................
   Adó szá ma: ....................................................................................................................................................................
   Bank szám la szá ma: .......................................................................................................................................................

2. Az in téz mény fenn tar tó tí pu sa1: ál la mi fenn tar tó
ön kor mány za ti fenn tar tó
egy há zi fenn tar tó
egyéb nem ál la mi fenn tar tó

3. Az in téz mény fenn tar tó ada tai:

   Neve: ............................................................................................................................................................................
   Szék he lye: ....................................................................................................................................................................
   KSH-kód ja: ..................................................................................................................................................................
   Adó szá ma: ....................................................................................................................................................................
   Szám la szá ma: ...............................................................................................................................................................

4. Az in téz mény ada tai:

   Szer ve zet meg ne ve zé se: ...............................................................................................................................................
   A szer ve zet címe: .........................................................................................................................................................
   KSH kód ja: ...................................................................................................................................................................
   Adó szá ma: ....................................................................................................................................................................

5. Költ ség kom pen zá ció (a 9. szá mú mel lék let alap ján):

Lét szám: ........................... fõ
Bér költ ség:
 – fel mon dá si idõ re járó ki fi ze tés (9. mel lék let „f” osz lop össze sen) ....................... E Ft
 – vég ki elé gí tés költ sé ge (9. mel lék let „g” osz lop össze sen) ....................... E Ft
 – ha tá ro zott ide jû mun ka vi szony meg szün te té sé nek költ sé ge 

      (9. mel lék let „h” osz lop össze sen) ....................... E Ft
Össze sen: (9. mel lék let „f” + „g” + „h” osz lop össze sen) ....................... E Ft
Tár sa da lom biz to sí tá si já ru lék (29+3%) ....................... E Ft
Té te les egész ség ügyi hoz zá já ru lás (9. mel lék let „i” osz lop össze sen) ....................... E Ft

Igé nyelt költ ség kom pen zá ció: ....................... E Ft

Az ada tok hi te les sé gét iga zo lom.

................ év ............ hó nap ...... nap

.....................................................................
a mun kál ta tó kép vi se le té ben

alá írás ra jo go sult sze mély

1 A fenn tar tó tí pu sát kér jük alá hú zás sal je lez ni.”



2. számú melléklet a 210/2006. (X. 17.) Korm. rendelethez

„9. szá mú mel lék let a 112/2006. (V. 12.) Korm. ren de let hez

Adatlap a munkaviszony megszüntetésével összefüggõ költségkompenzáció számításához

.......... sz. lap

Sor -
szám

Név
Át lag ke re set,

Ft/hó1

Fel mon dá si idõ
(mun ka vég zés aló li fel men tés

ide je), il let ve a ha tá ro zott ide jû,
szer zõ dés bõl hát ra lé võ idõ,

hó nap2

Vég ki elé gí tés,
hó nap

A fel mon dás
költ sé ge, 

fo rint

Vég ki elé gí tés
költ sé ge,

 fo rint

Ha tá ro zott ide jû
mun ka vi szony
meg szün te té sé -
nek költ sé ge, 

fo rint

Té te les
egész ség ügyi
hoz zá já ru lás,

fo rint

a b c d e f = c*d g = c*e h i = d*1950

Össze sen

1 A Mun ka Tör vény köny ve sze rint ki szá mí tott napi át lag ke re set szo roz va 22 nap pal.
2 Ha tört hó na pot ad a fel mon dá si na pok szá ma, úgy a fel mon dás hó nap ada ta = fel mon dá si nap tá ri na pok szá ma oszt va 30-cal.

Az ada tok hi te les sé gét iga zo lom.

...................................., .............. év .................... hó nap ....... nap

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

a kül sõ fog lal koz ta tó kép vi se le té ben

alá írás ra jo go sult sze mély”
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A Kor mány tag ja i nak
ren de le tei

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési
miniszter

73/2006. (X. 17.) FVM
rendelete

a mezõ- és erdõgazdálkodási, valamint 
az élelmiszer-ipari tevékenységhez kapcsolódó

szakterületeken az igazságügyi szakértõi
tevékenység folytatásához szükséges szakmai

gyakorlat szakirányú jellege igazolásának
el já rá si rend jé rõl

Az igaz ság ügyi szak ér tõi te vé keny ség rõl  szóló 2005.
évi XLVII. tör vény (a továb biak ban: Szaktv.) 31.  §-ának
(8) be kez dé sé ben ka pott fel ha tal ma zás alap ján a kö vet ke -
zõt ren de lem el:

1.  §

(1) Az igaz ság ügyi szak ér tõi szak te rü le tek rõl és az
 ahhoz kap cso ló dó ké pe sí té si és egyéb szak mai fel té te lek -
rõl  szóló 9/2006. (II. 27.) IM ren de let (a továb biak ban: R.)
4. szá mú mel lék le té ben meg ha tá ro zott me zõ- és er dõ gaz -
dál ko dá si, va la mint élel mi szer-ipa ri (a továb biak ban
együtt: me zõ gaz da sá gi) szak te rü le ten az igaz ság ügyi
szak ér tõi te vé keny ség foly ta tá sá hoz szük sé ges szak mai
gya kor lat szak irá nyú jel le gé nek iga zo lá sá ra e ren de let sze -
rint kell el jár ni.

(2) E ren de let al kal ma zá sá ban ké rel me zõ az a ter mé sze -
tes sze mély, aki a Szaktv. 3.  § (5) be kez dé sé ben fog lal tak
alap ján a me zõ gaz da sá gi igaz ság ügyi szak ér tõi te vé keny -
ség foly ta tá sá hoz szük sé ges szak mai gya kor lat szak irá nyú 
jel le gé nek iga zo lá sa iránt ké rel met (a továb biak ban: ké re -
lem) nyújt be.

2.  §

(1) A ké rel met a Föld mû ve lés ügyi és Vi dék fej lesz té si
Mi nisz té ri um hoz (a továb biak ban: mi nisz té ri um) kell be -
nyúj ta ni.

(2) A mi nisz té ri um a szak mai gya kor lat szak irá nyú jel -
le gé nek iga zo lá sá ra ha tó sá gi bi zo nyít ványt ad ki.

3.  §

(1) A ké re lem nek tar tal maz nia kell:
a) a ké rel me zõ
aa) sze mély azo no sí tó ada ta it (név, szü le té si hely és

idõ, any ja neve, lak cí me),

ab) az R. sze rin ti fel sõ fo kú szak irá nyú is ko lai vég zett -
sé gét, szak ké pe sí té sét iga zo ló ok le ve lé nek (bi zo nyít vá -
nyá nak) szá mát és kel tét (kar, szak fel tün te té sé vel),

ac) szak ké pe sí té sé nek meg ne ve zé sét,
ad) tu do má nyos fo ko za tát, amennyi ben ilyen nel ren -

del ke zik,
ae) je len le gi fog lal ko zá sát, be osz tá sát, mun ka kö rét,
af) mun kál ta tó já nak (meg bí zó já nak) meg ne ve zé sét, cí -

mét; to váb bá
b) az en ge dé lyez ni kért igaz ság ügyi szak ér tõi szak te rü -

let(ek) meg ne ve zé sét.

(2) A ké re lem tar tal maz hat ja a ké rel me zõ ne vé hez köt -
he tõ egyéb, a szak mai mû kö dés és szak tu dás ma gas szín -
vo na lát alá tá masz tó szak mai pub li ká ci ók té má ját, meg je -
le né sé nek idõ pont ját és he lyét, il let ve tu do má nyos te vé -
keny sé gé nek is mer te té sét.

(3) A ké re lem hez csa tol ni kell:
a) a ké pe sí tést iga zo ló ok irat hi te les má so la tát (ho no sí -

tott ok irat ese té ben a ma gyar nyel vû for dí tás hi te les má so -
la tát);

b) a ta nul má nyok, il let ve vég bi zo nyít vány iga zo lá sá ra
szol gá ló köz ok ira tot (lec ke könyv);

c) a szak mai ön élet raj zot, mely tar tal maz za a ké re lem
be nyúj tá sá ig el telt idõ szak ban vég zett szak mai te vé keny -
ség rész le tes le írá sát, ki e mel ten a ké re lem ben meg je lölt
szak irá nyú szak mai te vé keny ség re. Az ön élet rajz ban a ké -
rel me zõ nek rész le tez nie kell, hogy mun kál tat ón ként és
mun ka kö rön ként mi lyen szak irá nyú szak mai gya kor la tot
szer zett, azok idõ tar ta má nak (év, hó, nap sze rin ti) meg je -
lö lé sé vel;

d) a tu do má nyos fo ko zat meg lé te ese tén an nak iga -
zo lá sát;

e) a szak mai gya kor lat idõ tar ta má nak iga zo lá sát.

(4) A szak mai gya kor lat idõ tar ta mát köz szol gá la ti, köz -
al kal ma zot ti, hi va tá sos szol gá la ti jog vi szony ban vagy
mun ka vi szony ban álló ké rel me zõ ese tén a mun kál ta tó ja
iga zol ja. Ez le het a fog lal koz ta tás tól füg gõ en a ké rel me zõ
je len le gi, il let ve ko ráb bi mun kál ta tó ja. Az iga zo lás tar tal -
maz za a ké rel me zõ ne vét, lak cí mét, a mun ka kör rész le tes
le írá sát és a szak mai gya kor lat idõ tar ta mát. A szak mai
gya kor lat idõ tar ta mát mun ka vég zés re irá nyu ló egyéb jog -
vi szony ese té ben, to váb bá a ké rel me zõ ko ráb bi fog lal koz -
ta tó já nak jog utód nél kü li meg szû né se ese té ben szer zõ dés
vagy a mun ka vég zés iga zo lá sá ra al kal mas és a szak mai
gya kor lat idõ tar ta mát alá tá masz tó egyéb do ku men tum
iga zol ja.

(5) A nem ma gyar or szá gi ha tó ság ál tal ki adott ok ira tot,
iga zo lást vagy azok má so la tát hi te les ma gyar nyel vû for dí -
tás sal együtt kell csa tol ni.

4.  §

(1) Szak mai gya kor la ti idõn az egye te mi vagy fõ is ko -
lai szin tû alap kép zés ben szer zett, szak te rü let nek meg fe -
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le lõ szak irá nyú vég zett ség, va la mint a szak te rü le ten to -
váb bi szak irá nyú szak ké pe sí tés meg szer zé se után, a ké -
re lem be nyúj tá sát meg elõ zõ en meg lé võ, a meg je lölt
szak te rü le ten el töl tött gya kor la ti idõt kell ér te ni. A kü -
lön bö zõ mun ka he lye ken szer zett gya kor lat ide jét össze
kell adni.

(2) A szak mai gya kor la ti idõ be nem szá mít ha tó be a
meg sza kí tás nél kül hat hó na pot meg ha la dó fi ze tés nél kü li
és rend kí vü li sza bad ság, a szü lé si sza bad ság, il let ve a
gyer mek gon do zá si díj és – a csa lá dok tá mo ga tá sá ról  szóló
1998. évi LXXXIV. tör vény 21.  §-a sze rin ti ke re sõ te vé -
keny ség ki vé te lé vel – a gyer mek gon do zá si se gély fo lyó sí -
tá sá nak idõ tar ta ma.

5.  §

A ha tó sá gi bi zo nyít ványt a mi nisz té ri um a ké re lem elõ -
ter jesz tésétõl szá mí tott 30 na pon be lül a mel lék let ben
meg ha tá ro zott mó don és tar ta lom mal ál lít ja ki.

6.  §

Ez a ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ 8. na pon lép ha -
tályba.

Gráf Jó zsef s. k.,
föld mû ve lés ügyi és vi dék fej lesz té si mi nisz ter
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Melléklet a 73/2006. (X. 17.) FVM rendelethez

MINTA

Az igazságügyi szakértõi tevékenység folytatásához szükséges
szakmai gyakorlat szakirányú jellegének igazolása

Föld mû ve lés ügyi és Vi dék fej lesz té si Mi nisz té ri um
Bu da pest

Ügy irat szám: ............/.......

HATÓSÁGI BIZONYÍTVÁNY

....................................................... ké rel mé re a me zõ- és er dõ gaz dál ko dá si, va la mint az élel mi szer-ipa ri te vé keny ség -
hez kap cso ló dó szak te rü le te ken az igaz ság ügyi szak ér tõi te vé keny ség foly ta tá sá hoz szük sé ges szak mai gya kor lat szak -
irá nyú jel le ge iga zo lá sá nak el já rá si rend jé rõl  szóló 73/2006. (X. 17.) FVM ren de let ben fog lal tak alap ján iga zo lom, hogy

............................................................................................................................................................................................
(név, szü le té si he lye és ide je, any ja neve)

az igaz ság ügyi szak ér tõi te vé keny ség foly ta tá sá hoz ........................................................................................................

..........................................................................................................................................szak te rü le ten (szak te rü le te ken)

............................................................................................... (év, hó, nap) szak irá nyú szak mai gya kor lati idõt szer zett.

Az iga zo lást az igaz ság ügyi szak ér tõi név jegy zék be tör té nõ fel vé tel irán ti kü lön el já rás ban való fel hasz ná lás cél já ból ad -
tam ki.

Bu da pest, ...... év ............ hó ..... nap

P. H.

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

.............................................................
(ki ad má nyo zó neve,
 hi va ta li be osz tá sa)



 VI. rész
KÖZLEMÉNYEK,
HIRDETMÉNYEK

A Központi Igazságügyi Hivatal
k ö z l e m é n y e

a 2006. november 27.–december 8-ig
terjedõ idõszak

– II/1. földalapra vonatkozó –
termõföld árveréseirõl

A Köz pon ti Igaz ság ügyi Hi va tal a 2006. no vem ber
27.–de cem ber 8-ig ter je dõ idõ szak ra esõ ter mõ föld ár ve ré -
si hir det mé nye it az 1995. évi LXIII. tör vény 1. §-ával mó -
do sí tott 1991. évi XXV. tör vény 27. §-ának (2) be kez dé se
alap ján (II/1. föld alap) az aláb bi ak ban tesszük köz zé:

Tájékoztató az árverések fontosabb szabályairól

1. Az in gat la nok te her men te sen ke rül nek ár ve rés re, ki -
vé ve az 1991. évi XXV. tör vény 25. §-ának (1) be kez dé sé -
ben meg ha tá ro zott AK ér ték ben ki nem fe je zett ér ték nö ve -
ke dé sé nek ál la mi tá mo ga tás sal csök ken tett össze gû meg -
té rí té sé nek kö te le zett sé gét.

2. A hir det mény az in gat lan fek vé se sze rin ti ön kor -
mány zat hir de tõ táb lá ján és a gaz dál ko dó szer ve zet nél
meg te kint he tõ.

3. Az in gat la nok AK ér ték ben ke rül nek ár ve re zés re,
egyez ség hi á nyá ban a li cit 3000 Ft/AK ér té ken in dul.

4. Az ár ve ré sen a vé tel re szánt kár pót lá si je gyet (ban ki
le té ti iga zo lást, ma rad vány ér ték iga zo lást) le tét be kell he -
lyez ni, amely nek 20%-a az ár ve ré si elõ leg, amely a vé tel -
ár ba be szá mít.

5. Az ár ve ré sen az a kár pót lás ra jo go sult ve het részt:
a) aki nek az ál lan dó lak he lye 1991. jú ni us 1-jén az

érin tett te le pü lé sen volt és je len leg is ott ren del ke zik ál lan -
dó be je len tett lak hellyel, vagy

b) a kár pót lás alap já ul szol gá ló ter mõ föld tu laj do na a
te le pü lés köz igaz ga tá si ha tá rán be lül volt.

Az ár ve ré sen részt ven ni kí vá nó jo go sul tak egy részt
sze mé lyi iga zol vá nyuk kal vagy ön kor mány za ti iga zo lás -
sal bi zo nyít hat ják a lak hely sze rin ti ille té kességüket.

A kár pót lás alap já ul szol gá ló ter mõ föld fek vé sét az ille -
té kes föld hi va tal iga zol hat ja, amennyi ben ez a ha tá ro zat -
ból nem de rül ki.

Ezen kí vül szük sé ges a kár pót lá si jegy át vé te le kor ka -
pott ban ki iga zo lás, örök lés ese tén a köz jegy zõi vég zés is.

Meg ha tal ma zás sal ár ve re zõ sze mély ese té ben a fen ti
iga zo lá so kat – a meg ha tal ma zó ne vé re ki ál lít va – az adat -
fel vé tel nél szin tén be kell mu tat ni.

A meg ha tal ma zást köz ok irat ba vagy tel jes bi zo nyí tó
ere jû ma gán ok irat ba kell fog lal ni.

Az ár ve ré sen me zõ gaz da sá gi vál lal ko zást tá mo ga tó
utal vánnyal tu laj dont sze rez ni nem le het.

Figyelmeztetés

Az ár ve rés ve ze tõ je ki zár ja a to váb bi ár ve rés bõl azt az
ár ve re zõt, aki az aján lat le zá rá sát köve tõen nem él vé te li
jo gá val. A ki zárt sze mély az ár ve ré si elõ le gét el vesz ti. Az
el vesz tett ár ve ré si elõ leg az ál la mot il le ti.

A vé te li jog alap ján szer zett ter mõ föld nek a tu laj don -
szer zés tõl szá mí tott há rom éven be lül tör té nõ el ide ge ní té -
sé bõl szár ma zó be vé telt az el ide ge ní tés évé ben kell a tu laj -
do nos nak a sze mé lyi jö ve de lem adó alap já ul szol gá ló össz -
jö ve del mé hez hoz zá szá mí ta ni.

Be vé tel nek az il le ték ki sza bás alap já ul szol gá ló for gal -
mi ér té ket kell te kin te ni.

Az ár ve ré sen bár mely ok ból meg nem je le nõ kár pót lás -
ra jo go sult ké sõbb, a mu lasz tás ra hi vat koz va sem mi fé le
jo got nem ér vé nye sít het; eb bõl az ok ból az ár ve rés ered -
mé nye nem vál toz tat ha tó meg.

Ár ve ré si ki fo gást nyújt hat be az ár ve ré sen részt ve võ ár -
ve re zõ, to váb bá az ár ve rés bõl ki zárt sze mély az ár ve rés le -
zá rá sát kö ve tõ há rom na pon be lül a Köz pon ti Igaz ság ügyi
Hi va tal hoz.

Az ár ve rés és a tu laj don szer zés egyéb sza bá lya i ról az
ár ve rés szín he lyén, a Hi va tal ál lam igaz ga tá si jog kör ben
el já ró al kal ma zott ja, az ár ve rés ve ze tõ, rész le tes tá jé koz ta -
tót tart.

Központi Igazságügyi Hivatal
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Csongrád megye

A Köz pon ti Igaz ság ügyi Hi va tal RÖSZKE te le pü lé sen, a Kos suth Mgtsz, Rösz ke hasz ná la tá ban (ke ze lé sé ben) lévõ ter -
mõ föld te rü let bõl a Ma gyar Ál lam ál tal ki je lölt föld rész let re a II/1. tí pu sú

á r v e r é s t  k i t û z i .

1. Az ár ve rés he lye: Rösz ke, Mû ve lõdé si Ház
2. Az ár ve rést a Sza bolcs-Szat már-Be reg Me gyei Igaz ság ügyi Hi va tal köz re mû kö dé sé vel tartjuk meg.



3. A re giszt rá ció idõ pont ja: 2006. no vem ber 27., 11–12 óra kö zött.
4. Az ár ve rés kez de te: 2006. no vem ber 27., 12 óra.
5. Az ár ve rés re ke rü lõ föld rész le tek:

Te le pü lés: Rösz ke

Hely raj zi szám Te rü let Mû ve lé si ág
Arany ko ro na

ér ték

Kor lá to zó in téz ke dés

meg ne ve zé se ér té ke

0103/71 3 ha 2582 m2 gyep 40,17

0103/73 1 ha 6837 m2 gyep 39,57

0103/79 a) 9 ha 7511 m2 gyep 163,71

0103/79 b) 1316 m2 szán tó 1,61

0103/92 1 ha 2821 m2 gyep 20,00 *

0103/93 2194 m2 gyep 3,42 *

0148/7 1 ha 6158 m2 szán tó 18,35

0152/13 2 ha 4251 m2 gyep 37,83

0154/1 1 ha 4929 m2 erdõ 9,85 Egyé ni mû ve lés

0157/1 2 ha 2435 m2 gyep 35,00

0161/36 9 ha 9915 m2 gyep 155,87

0161/37 4717 m2 erdõ 3,11 Egyé ni mû ve lés

0161/38 1569 m2 gyep 1,19

0221/27 6 ha 3458 m2 gyep 86,30

0225/57 a) 6516 m2 szán tó 11,86

0241/3 a) 4973 m2 gyep 3,78 **

0241/3 b) 2 ha 6781 m2 szán tó 45,15 **

0245/43 a) 1 ha 8534 m2 gyep 5,75 **, ***

0245/43 b) 5 ha 5115 m2 szán tó 210,90 **, ***

0303/57 5092 m2 szán tó 18,59

899/2 1 ha 4005 m2 szán tó 65,68

  * Ve ze ték jog –  INVITEL Táv köz lé si Szol gál ta tó Rt.
 ** Ve ze ték jog –  MOL Rt.
*** Bá nya szol gal mi jog – MOL Rt.

Sza káts né He ge dûs Bor bá la s. k.,
igaz ga tó

Sza bolcs-Szat már-Be reg Me gyei Igaz ság ügyi Hi va tal

A Központi Igazságügyi Hivatal
k ö z l e m é n y e

a 2006. november 27.–december 8-ig terjedõ idõszak
– II/3. földalapra vonatkozó – termõföld árveréseirõl

A Köz pon ti Igaz ság ügyi Hi va tal a 2006. no vem ber 27.–de cem ber 8-ig ter je dõ idõ szak ra esõ ter mõ föld ár ve ré si köz le -
mé nye it az 1995. évi LXIII. tör vény 1. §-ával mó do sí tott 1991. évi XXV. tör vény 27. §-ának (3) be kez dé se alap ján
(II/3. föld alap) az alábbiakban tesszük közzé:

A hir det mény re vo nat ko zó elõ írá sok és a fi gyel mez te tés meg egye zik a II/1. tí pu sú ár ve rés hir det mé nyé ben kö zölt tud -
ni va lók kal, ki vé ve a jo go sult ság ra vonatkozó 5. pont sza bá lyai, mely a kö vet ke zõ:

5. Az ár ve ré sen az a kár pót lás ra jo go sult ve het részt, aki nek az ál lan dó lak he lye 1991. jú ni us 1-jén az érin tett te le pü -
lé sen volt, és je len leg is ott ren del ke zik ál lan dó be je len tett lak hellyel.

Köz pon ti Igaz ság ügyi Hi va tal
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Heves megye

A Köz pon ti Igaz ság ügyi Hi va tal GYÖNGYÖSOROSZI te le pü lé sen a Feb ru ár 24 Me zõ gaz da sá gi Ter me lõ szö vet ke zet,
Gyön gyös oro szi hasz ná la tá ban (ke ze lé sé ben) lévõ ter mõ föld te rü let bõl a Ma gyar Ál lam ál tal ki je lölt föld rész let re a
II/3. tí pu sú

á r v e r é s t  k i t û z i .

1. Az ár ve rés he lye: Gyön gyös oro szi, Mû ve lõ dé si Ház
2. Az ár ve rést a Sza bolcs-Szat már-Be reg Me gyei Igaz ság ügyi Hi va tal köz re mû kö dé sé vel tartjuk meg.
3. A re giszt rá ció idõ pont ja: 2006. de cem ber 4., 10–10.30 óra kö zött.
4. Az ár ve rés kez de te: 2006. de cem ber 4., 10.30 óra.
5. Az ár ve rés re ke rü lõ föld rész le tek:

Te le pü lés: Gyön gyös oro szi

Hely raj zi szám Te rü let Mû ve lé si ág
Arany ko ro na

ér ték

Kor lá to zó in téz ke dés

meg ne ve zé se ér té ke

0106/21 2584 m2 szán tó 6,74

A Köz pon ti Igaz ság ügyi Hi va tal SZÜCSI te le pü lé sen a Mát rai Egye sült Me zõ gaz da sá gi Ter me lõ szö vet ke zet, Gyön -
gyös pa ta hasz ná la tá ban (ke ze lé sé ben) lévõ ter mõ föld te rü let bõl a Ma gyar Ál lam ál tal ki je lölt föld rész let re a II/3. tí pu sú

á r v e r é s t  k i t û z i .

1. Az ár ve rés he lye: Szü csi, Pol gár mes te ri Hi va tal
2. Az ár ve rést a Sza bolcs-Szat már-Be reg Me gyei Igaz ság ügyi Hi va tal köz re mû kö dé sé vel tartjuk meg.
3. A re giszt rá ció idõ pont ja: 2006. de cem ber 4., 13–13.30 óra kö zött.
4. Az ár ve rés kez de te: 2006. de cem ber 4., 13.30 óra.
5. Az ár ve rés re ke rü lõ föld rész le tek:

Te le pü lés: Szü csi

Hely raj zi szám Te rü let Mû ve lé si ág
Arany ko ro na

ér ték

Kor lá to zó in téz ke dés

meg ne ve zé se ér té ke

014/7-bõl 3 ha 5713 m2 erdõ 15,00 Kö zös mûv. köt.

A Köz pon ti Igaz ság ügyi Hi va tal KISNÁNA te le pü lé sen a Mát ra gyön gye Me zõ gaz da sá gi Szö vet ke zet, Do mosz ló hasz -
ná la tá ban (ke ze lé sé ben) lévõ ter mõ föld te rü let bõl a Ma gyar Ál lam ál tal ki je lölt föld rész let re a II/3. tí pu sú

á r v e r é s t  k i t û z i .

1. Az ár ve rés he lye: Kis ná na, Pol gár mes te ri Hivatal
2. Az ár ve rést a Sza bolcs-Szat már-Be reg Me gyei Igaz ság ügyi Hi va tal köz re mû kö dé sé vel tartjuk meg.
3. A re giszt rá ció idõ pont ja: 2006. de cem ber 5., 10–10.30 óra kö zött.
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4. Az ár ve rés kez de te: 2006. de cem ber 5., 10.30 óra.
5. Az ár ve rés re ke rü lõ föld rész le tek:

Te le pü lés: Kis ná na

Hely raj zi szám Te rü let Mû ve lé si ág
Arany ko ro na

ér ték

Kor lá to zó in téz ke dés

meg ne ve zé se ér té ke

0112/34 868 m2 szán tó 2,27

A Köz pon ti Igaz ság ügyi Hi va tal DOMOSZLÓ te le pü lé sen a Mát ra gyön gye Me zõ gaz da sá gi Szö vet ke zet, Do mosz ló
hasz ná la tá ban (ke ze lé sé ben) lévõ ter mõ föld te rü let bõl a Ma gyar Ál lam ál tal ki je lölt föld rész let re a II/3. tí pu sú

á r v e r é s t  k i t û z i .

1. Az ár ve rés he lye: Do mosz ló, Mû ve lõ dé si Ház
2. Az ár ve rést a Sza bolcs-Szat már-Be reg Me gyei Igaz ság ügyi Hi va tal köz re mû kö dé sé vel tartjuk meg.
3. A re giszt rá ció idõ pont ja: 2006. de cem ber 5., 14–14.30 óra kö zött.
4. Az ár ve rés kez de te: 2006. de cem ber 5., 14.30 óra.
5. Az ár ve rés re ke rü lõ föld rész le tek:

Te le pü lés: Do mosz ló

Hely raj zi szám Te rü let Mû ve lé si ág
Arany ko ro na

ér ték

Kor lá to zó in téz ke dés

meg ne ve zé se ér té ke

0312/35 1967 m2 gyep 1,24

A Köz pon ti Igaz ság ügyi Hi va tal VISONTA te le pü lé sen a Vi son tai Me zõ gaz da sá gi Szö vet ke zet (volt Re mény ség
Mgtsz), Vi son ta hasz ná la tá ban (ke ze lé sé ben) lévõ ter mõ föld te rü let bõl a Ma gyar Ál lam ál tal ki je lölt föld rész let re a
II/3. tí pu sú

á r v e r é s t  k i t û z i .

1. Az ár ve rés he lye: Vi son ta, Pol gár mes te ri Hivatal
2. Az ár ve rést a Sza bolcs-Szat már-Be reg Me gyei Igaz ság ügyi Hi va tal köz re mû kö dé sé vel tartjuk meg.
3. A re giszt rá ció idõ pont ja: 2006. de cem ber 6., 10–10.30 óra kö zött.
4. Az ár ve rés kez de te: 2006. de cem ber 6., 10.30 óra.
5. Az ár ve rés re ke rü lõ föld rész le tek:

Te le pü lés: Vi son ta

Hely raj zi szám Te rü let Mû ve lé si ág
Arany ko ro na

ér ték

Kor lá to zó in téz ke dés

meg ne ve zé se ér té ke

026/2 c)-bõl 3 ha 1843 m2 szán tó 42,00

038/60 1 ha 1212 m2 szõ lõ 62,34
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A Köz pon ti Igaz ság ügyi Hi va tal ATKÁR te le pü lé sen az At ká ri Me zõ gaz da sá gi Szö vet ke zet, At kár hasz ná la tá ban
 (ke ze lé sé ben) lévõ ter mõ föld te rü let bõl a Ma gyar Ál lam ál tal ki je lölt föld rész let re a II/3. tí pu sú

á r v e r é s t  k i t û z i .

1. Az ár ve rés he lye: At kár, Pol gár mes te ri Hi va tal
2. Az ár ve rést a Sza bolcs-Szat már-Be reg Me gyei Igaz ság ügyi Hi va tal köz re mû kö dé sé vel tartjuk meg.
3. A re giszt rá ció idõ pont ja: 2006. de cem ber 6., 13–13.30 óra kö zött.
4. Az ár ve rés kez de te: 2006. de cem ber 6., 13.30 óra.
5. Az ár ve rés re ke rü lõ föld rész le tek:

Te le pü lés: At kár

Hely raj zi szám Te rü let Mû ve lé si ág
Arany ko ro na

ér ték

Kor lá to zó in téz ke dés

meg ne ve zé se ér té ke

0176/4 6 ha 4589 m2 gyep 134,99

0179/4 2 ha 7721 m2 gyep 91,48

Sza káts né He ge dûs Bor bá la s. k.,
igaz ga tó

Sza bolcs-Szat már-Be reg Me gyei Igaz ság ügyi Hi va tal
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A Központi Adatfeldolgozó, Nyilvántartó
és Választási Hivatal közleménye

A Köz pon ti Hi va tal a 35/2000. (XI. 30.) BM ren delet
73. § (1) be kez dé se alap ján – az ed dig köz zé tet te ken kí -
vül – az aláb bi el ve szett, meg sem mi sült gép jár mû törzs -
köny vek sorszámát te szi köz zé:

416053D
582194F
082447D
274158A
895934C
872857E
283658F
200353E
296568D
654330F
583434B
264985D
795318E
795014E
647663F
746692E
980210A
220220C
631719B
057463E
283131C
801350C

766334F
743241E
333184C
795127D
262783G
262841G
211924B
644969F
486255D
110018F
143494A
637827F
219941C
863268B
411954G
398982A
147308E
856888B
814168E
845414D
403924F
135071E
174327F
765029B
904746C
587028C
720917F
370179F
525942A



089704G
364917G
747968C
961221E
784128A
055370C
657869E
853338F
307894C
040183D
213047D
063577E
215273A
366316B
201638E
275161B
080535D
202214F
004963G
078526B
009537E
013803F
174475G
349182B
358758B
254103G
841305C
286442A
581660F
554444D
774928A
267907C
409783E
197704E
204339C
704324B
387414C
099176D
921195E
830737A
080014A
246901G
145299B
078976C
154765D
061163F
533887A
636157E
785000D
626879C
992751B
308647B
574742B
777055C
182109D
581460D

818740D
486270E
903377B
632506G
656434C
380158A
679604C
923675C
558699D
246885A
760856E
396393C
591233F
091284D
452900D
664140F
126887D
916596F
697671E
870089E
732062E
522702E
104175G
727291E
240678D
306226E
216772G
718720C
650747C
738771F
379630C
989734B
532237B
096957C
970503C
668142A
631989F
433125D
747509D
281860G
611268B
632095D
054291A
043531B
321313D
436489C
417924E
877175A
066258B
666717B
217143B
208103F
888111C
944016E
802785D
864764F
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426014C
678175E
830624A
408230G
167273F
824422E
744900D
727987A
608882F
756799B
333288D
458458F
790593B
062811A
753032C
026547F
915090D
429823B
224719D
889141D
701271B
155420C
785499F
621082F
420106C
570075D
141279F
098314E
357672B
006268E
475976G
463488D
862390E
380973C
038217D
960888B
548261C
092538C
044135B
859058A
318283F
730537F

939575C
101144C
587372E
509011D
324846B
946488A
467874A
459253A
810450B
145464D
791180C
628947D
273338F
259611C
283721C
879204B
501043F
413364F
910000C
484942F
341156C
975461A
409851F
171028G
593369F
342373F
090121E
191337E
828589D
226199A
767026E
362324E
331483B
767887C
380234F
269599D
653072D
313861D
190316F

Közlekedési Nyilvántartó Osztály
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He lyes bí tés: A Ma gyar Köz löny 2006. évi 125. szá má ban köz zé tett, lit ván ál la mi ki tün te té sek vi se lé sé nek en ge dé lye zé sé rõl szó ló 171/2006. (X. 13.) KE
 határozatban Kon do ro si Fe renc meg bí za tá sa hi bá san je lent meg. He lye sen:

„Kon do ro si Fe renc, az Igaz ság ügyi és Ren dé sze ti Mi nisz té ri um ál lam tit ká ra,”
(Kéz irat hi ba)
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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 (frekvenciagazdálko-
dás, távközlés, postaügy, informatika) közleményeit, to-
vábbá az üzleti élet híreit. Térítési díj ellenében közzé-
tesszük a Kincstári Vagyoni Igazgatóság vagyonértéke-
sítési pályázatait, az állami, társadalmi, gazdasági szer-
vezetek, parlamenti pártok, kamarák, helyi önkormányza-
tok, egyházak, különbözõ képviseletek közleményeit.
Fizetett hirdetésként – akár színes oldalakon is – helyet
kaphatnak az Értesítõben a gazdálkodó szervezetek,
egyetemek, alapítványok, de magánszemélyek közér-
deklõdésre számot tartó közlései is.
Õszintén reméljük, hogy a hírek, információk, közlemé-
nyek egy lapban történõ pontos és rendszerezett for-
mában való közreadásával sikerül hatékonyabbá és
eredményesebbé tenni elõfizetõink tájékozódását a hi-
vatali 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 megjele-
nik. A hivatalos lap L és C sorozatból áll.

Az L (Legislation) sorozatban kerülnek kiadásra az Euró-
pai Unió hatályos jogszabályai, az ún. elsõdleges jogforrá-
sok (alapító szerzõdések, csatlakozási szerzõdések, tár-
sulási szerzõdések), továbbá az alábbi jogforrások: ren-

deletek, 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 kiadá-
saiban megjelenõ jogi aktusokról a Magyar Közlöny mel-
lékleteként 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 megvásá-
rolhatók a Budapest VII., Rákóczi út 30. (bejárat
a Dohány u. és Nyár u. sarkán) szám alatti Közlöny
Centrumban (tel.: 321-5971, fax: 321-5275, e-mail:
kozlonycentrum@mhk.hu), illetve megrendelhetõ a kiadó
ügyfélszolgálatán (fax: 318-6668, 338-4746, e-mail:
kozlonybolt@mhk.hu) vagy a www.mhk.hu/kozlonybolt
internetcímen.

M E G R E N D E L Õ L A P

Megrendelem a HIVATALOS ÉRTESÍTÕ címû lapot ......... példányban, és kérem a következõ címre kézbe-
síteni:

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 el-
rendelte, továbbá tartalmazza a miniszterelnök határozatait, a Miniszterelnöki Hivatalt vezetõ miniszter határozatait,
valamint a minisztériumok, az országos hatáskörû szervek, az önkormányzatok közleményeit, hirdetményeit, kü-
lönféle 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: 22 632 Ft áfával.
Példányonként megvásárolható a Budapest VII., Rákóczi út 30. (bejárat a Dohány u. és Nyár u. sarkán) szám alatti
Közlöny Centrumban (tel.: 321-5971, fax: 321-5275, e-mail: kozlonycentrum@mhk.hu), illetve megrendelhetõ
a kiadó ügyfélszolgálatán (fax: 318-6668, 338-4746, e-mail: kozlonybolt@mhk.hu) vagy a www.mhk.hu/kozlonybolt
internetcímen.

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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ELÕFIZETÉSI FELHÍVÁS

A Miniszterelnöki Hivatal és a Belügyminisztérium közös szerkesztésében havonta megjelenõ

ÖNKORMÁNYZATOK KÖZLÖNYE

az önkormányzatok számára mûködésük során hasznos és nélkülözhetetlen tájékozódási forrás.
A kiadvány elsõ három része az önkormányzatokat érintõ, újonnan kihirdetett jogszabályokat (tör-
vények, rendeletek – ideértve az önkormányzati rendeleteket is –, alkotmánybírósági és egyéb
határozatok) közli. Negyedik fõrésze közleményeket, pályázati felhívásokat és tájékoztatásokat (szak-
tárcák közleményei, az Állami Számvevõszék ajánlásai, az önkormányzatok által elnyerhetõ támoga-
tások pályázati feltételei, az önkormányzatok éves pénzügyi beszámolói, alapító okiratok stb.) tartal-
maz.

Az Önkormányzatok Közlönye elõfizetésben megrendelhetõ a Magyar Hivatalos Közlönykiadó
(1085 Budapest, Somogyi Béla u. 6.) címén (postacím: 1394 Budapest 62. Pf. 357) vagy a 318-6668 fax-
számán.
2006. évi éves elõfizetés díja: 5040 Ft áfával; féléves elõfizetés: 2520 Ft áfával.

Példányonként megvásárolható a Budapest VII., Rákóczi út 30. (bejárat a Dohány u. és Nyár u. sarkán)
szám alatti Közlöny Centrumban (tel.: 321-5971, fax: 321-5275, e-mail: kozlonycentrum@mhk.hu), illetve
megrendelhetõ a kiadó ügyfélszolgálatán (fax: 318-6668, 338-4746, e-mail: kozlonybolt@mhk.hu) vagy
a www.mhk.hu/kozlonybolt internetcímen.

MEGRENDELÕLAP

Megrendeljük az Önkormányzatok Közlönye címû lapot ................. példányban.

A megrendelõ (cég) neve: ...........................................................................................................

Címe (város, irányítószám): ........................................................................................................

Utca, házszám: ...........................................................................................................................

Az ügyintézõ neve, telefonszáma: ...............................................................................................

A megrendelõ (cég) bankszámlaszáma: .....................................................................................

A megrendelt példányok ellenértékét a postaköltséggel együtt, a szállítást követõ számla kézhez-
vétele után, 8 napon belül a Magyar Hivatalos Közlönykiadónak a számlán feltüntetett pénzforgalmi
jelzõszámára átutaljuk.

Keltezés: ………………………………………

……………………………………………
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Szerkeszti a Miniszterelnöki Hivatal, a Szerkesztõbizottság közremûködésével. A Szerkesztõbizottság elnöke: Gilyán György.
A szerkesztésért felelõs: Kovácsné dr. Szilágyi-Farkas Zsuzsanna. Budapest V., Kossuth tér 1–3.
Kiadja a Magyar Hivatalos Közlönykiadó. Felelõs kiadó: dr. Kodela László elnök-vezérigazgató.
Budapest VIII., Somogyi Béla u. 6. Telefon: 266-9290.

Elõfizetésben megrendelhetõ a Magyar Hivatalos Közlönykiadónál
Budapest VIII., Somogyi Béla u. 6., 1394 Budapest 62. Pf. 357, vagy faxon 318-6668.
Elõfizetésben terjeszti a Magyar Hivatalos Közlönykiadó a FÁMA Rt. közremûködésével. Telefon/fax: 266-6567.
Információ: tel.: 317-9999, 266-9290/245, 357 mellék.
Példányonként megvásárolható a Budapest VII., Rákóczi út 30. (bejárat a Dohány u. és Nyár u. sarkán) szám alatti Közlöny
Centrumban (tel.: 321-5971, fax: 321-5275, e-mail: kozlonycentrum@mhk.hu), illetve megrendelhetõ a kiadó ügyfélszolgálatán
(fax: 318-6668, 338-4746, e-mail: kozlonybolt@mhk.hu) vagy a www.mhk.hu/kozlonybolt internetcímen.
2006. évi éves elõfizetési díj: 90 216 Ft. Egy példány ára: 189 Ft 16 oldal terjedelemig, utána +8 oldalanként +168 Ft.
A kiadó az elõfizetési díj évközbeni emelésének jogát fenntartja.

HU ISSN 0076—2407

06.3262 – Nyomja a Magyar Hivatalos Közlönykiadó Lajosmizsei Nyomdája. Felelõs vezetõ: Burján Norbert vezérigazgató-helyettes.

Tisztelt Elõfizetõk!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy a kiadónk terjesztésében levõ lapokra és elektronikus kiadványokra szóló elõfizetésüket folyamatosnak
tekintjük. Csak akkor kell változást bejelenteniük a 2007. évre vonatkozó elõfizetésre, ha a példányszámot, esetleg a címlistát
módosítják, vagy új lapra szeretnének elõfizetni (pontos szállítási, név- és utcacím-megjelöléssel). Az esetleges módosítást szívesked-
jenek levélben vagy faxon megküldeni. Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a lapszállításról kizárólag az elõfizetési díj beérkezését
követõen intézkedünk. Fontos, hogy az elõfizetési díjakat a megadott 10300002-20377199-70213285 sz. számlára utalják, illetve
a kiadó által kiküldött készpénz-átutalási megbízáson fizessék be.
Készpénzes befizetés kizárólag a Közlöny Centrumban (1072 Budapest, Rákóczi út 30., bejárat a Dohány u. és Nyár u. sarkán) lehet-
séges. (Levélcím: Magyar Hivatalos Közlönykiadó, 1394 Budapest, 62. Pf. 357. Fax: 318-6668, 321-5275).

A 2007. évi elõfizetési díjak
(Az árak az áfát tartalmazzák.)

Magyar Közlöny 99 792 Ft/év
Hivatalos Értesítõ 15 372 Ft/év
Határozatok Tára 22 932 Ft/év
Önkormányzatok Közlönye 5 544 Ft/év
Az Alkotmánybíróság Határozatai 18 900 Ft/év
Bányászati Közlöny 4 788 Ft/év
Belügyi Közlöny 25 452 Ft/év
Egészségbiztosítási Közlöny 22 176 Ft/év
Egészségügyi Közlöny 27 720 Ft/év
Ellenõrzési Figyelõ 3 528 Ft/év
Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Értesítõ 18 396 Ft/év
Gazdasági Közlöny 23 436 Ft/év
Hírközlési Értesítõ 6 552 Ft/év
Honvédelmi Közlöny 18 648 Ft/év
Igazságügyi Közlöny 15 876 Ft/év

Jogtanácsadó 6 804 Ft/év
Környezetvédelmi és Vízügyi Értesítõ 15 120 Ft/év
Közlekedési Értesítõ 24 696 Ft/év
Kulturális Közlöny 18 900 Ft/év
Külgazdasági Értesítõ 20 160 Ft/év
Munkaügyi Közlöny 15 372 Ft/év
Oktatási Közlöny 21 924 Ft/év
Pénzügyi Közlöny 30 492 Ft/év
Sportértesítõ 5 040 Ft/év
Statisztikai Közlöny 13 104 Ft/év
Szociális Közlöny 15 624 Ft/év
Turisztikai Értesítõ 11 844 Ft/év
Ügyészségi Közlöny 6 552 Ft/év
Nemzeti Kulturális Alap Hírlevele 5 040 Ft/év
Pénzügyi Szemle 19 908 Ft/év

Cégközlöny CD

A Cégközlöny hatályos és hiteles céginformációs – az üzleti életben részt vevõk számára nélkülözhetetlen, naprakész – adatbázisát tartalmazó,
heti rendszerességgel lemezen megjelenõ lap formátuma 2007. október 1-jétõl várhatóan megújul. Erre tekintettel a CD a 2007. évben január 1-jétõl

szeptember 30-ig fizethetõ elõ. A háromnegyed éves elõfizetés díja a 20%-os áfával: 106 272 Ft.

Közbeszerzési Értesítõ

A hetente több száz, minden szakterületre kiterjedõ közbeszerzési felhívás részletes leírását és feltételeit tartalmazó Közbeszerzési Értesítõ címû
hivatalos lap révén az elõfizetõk a leggyorsabban, autentikus forrásból értesülhetnek a pályázatokról. Az Értesítõ – a tervezett formátumváltás
miatt – a 2007. évben fél évre fizethetõ elõ. A féléves elõfizetés díja áfával: 55 062 Ft.

A HIVATALOS JOGSZABÁLYTÁR (CD)
hatályos jogszabályok hivatalos számítógépes gyûjteményének 2007. évi éves elõfizetési díjai:

(Áraink az áfát nem tartalmazzák.)

Önálló változat 72 000 Ft
5 munkahelyes hálózati változat 130 000 Ft

10 munkahelyes hálózati változat 160 000 Ft

25 munkahelyes hálózati változat 260 000 Ft
50 munkahelyes hálózati változat 340 000 Ft

100 munkahelyes hálózati változat 590 000 Ft

2006. december 31-ig történõ 2007. évi teljes éves elõfizetés esetén az önálló változat díja: 69 000 Ft.

Az EU-JOGSZABÁLYTÁR (CD)
Az Európai Unió Jogszabályai gyûjteményének 2007. évi éves elõfizetési díja

(Áraink az áfát nem tartalmazzák.)

Önálló változat 72 000 Ft
5 munkahelyes hálózati változat 130 000 Ft

10 munkahelyes hálózati változat 160 000 Ft

25 munkahelyes hálózati változat 260 000 Ft
50 munkahelyes hálózati változat 340 000 Ft

100 munkahelyes hálózati változat 590 000 Ft

Egyszeri belépési díj: 7000 Ft.

Facsimile Magyar Közlöny. A hivatalos lap 2006-os évfolyama jelenik meg CD-n az eredeti külalak megõrzésével, de könnyen kezelhetõen. Ára: 12 000 Ft + áfa.


