
A  M A G Y A R  K Ö Z T Á R S A S Á G  H I V A T A L O S  L A P J A

Bu da pest,

2006. november 22.,

szerda

142. szám

Ára: 357,– Ft

 TARTALOMJEGYZÉK Ol dal

2006: XCIV. tv. A tûz el le ni vé de ke zés rõl, a mû sza ki men tés rõl és a tûz ol tó ság ról 
 szóló 1996. évi XXXI. tör vény mó do sí tá sá ról . . . . . . . . . . . . . 10426

2006: XCV. tv. Az Or szá gos Te rü let ren de zé si Terv rõl  szóló 2003. évi XXVI.
tör vény, va la mint a Ba la ton Ki emelt Üdü lõ kör zet Te rü let -
ren de zé si Ter vé nek el fo ga dá sá ról és a Ba la to ni Te rü let ren de -
zé si Sza bály zat meg ál la pí tá sá ról  szóló 2000. évi CXII. tör -
vény módosításáról . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10431

2006: XCVI. tv. Az Or szá gos Rá dió és Te le ví zió Tes tü let 2005. évi költségveté -
sének vég re haj tá sá ról. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10431

231/2006. (XI. 22.) Korm. r. A la kos ság ener gia fel hasz ná lá sá nak szo ci á lis tá mo ga tá sá ról . . . . . 10436

A Köz pon ti Adat fel dol go zó, Nyil ván tar tó és Vá lasz tá si Hi va tal
köz le mé nye. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10445



 II. rész JOGSZABÁLYOK

Tör vé nyek

2006. évi XCIV.
tör vény

a tûz elleni védekezésrõl,
a mûszaki mentésrõl és a tûzoltóságról  szóló

1996. évi XXXI. tör vény módosításáról*

1.  § (1) A tûz el le ni vé de ke zés rõl, a mû sza ki men tés rõl
és a tûz ol tó ság ról  szóló 1996. évi XXXI. tör vény (a továb -
biak ban: Ttv.) 1.  §-ának (3) be kez dé se he lyé be a követ -
kezõ ren del ke zés lép:

„(3) A vi szo nos ság fenn ál lá sa te kin te té ben az igaz ság -
ügyért fe le lõs mi nisz ter, a kül po li ti ká ért fe le lõs mi nisz ter
és a ka taszt ró fák el le ni vé de ke zé sért fe le lõs mi nisz ter
együt tes nyi lat ko za ta az irány adó.”

(2) A Ttv. 1.  §-ának (4) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(4) A tör vény ha tá lya nem ter jed ki a bá nyák föld alat ti
ré sze i re.”

2.  § (1) A Ttv. 4.  §-ának l) pont ja he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

[E tör vény al kal ma zá sá ban:]
„l) tûz vé del mi biz ton sá gos sá gi kö ve tel mény: tûz vé del -

mi biz ton sá gos sá gi kö ve tel ményt meg ál la pí tó jog sza bály,
eu ró pai kö zös sé gi jogi ak tus vagy ho no sí tott har mo ni zált
szab vány;”

(2) A Ttv. 4.  §-a a kö vet ke zõ m) pont tal egé szül ki:
[E tör vény al kal ma zá sá ban:]
„m) meg fe le lõ sé gi iga zo lás: az épí té si ter mé kek mû -

sza ki kö ve tel mé nye i re és meg fe le lõ sé gi iga zo lá sá ra
 vonatkozó kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro zott iga zo lás.”

3.  § A Ttv. 12.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:
„12.  § A tûz vé del mi ha tó ság ként kü lön jog sza bály ban

ki je lölt ha tó ság (a továb biak ban: tûz vé del mi ha tó ság)
jár el.”

4.  § (1) A Ttv. 13.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés
lép:

„13.  § (1) For ga lom ba hoz ni, be épí te ni, hasz nál ni és
 készenlétben tar ta ni csak meg fe le lõ sé gi iga zo lás sal ren -
del ke zõ épí té si ter mé ket, tûz vé del mi meg fe le lõ sé gi ta nú -
sít vánnyal ren del ke zõ tûz ol tó-tech ni kai ter mé ket, tûz-
vagy rob ba nás ve szé lyes ké szü lé ket, gé pet, be ren de zést
(a továb biak ban együtt: ter mék) le het.

* A tör vényt az Or szág gyû lés a 2006. no vem ber 13-i ülés nap ján fo gad ta el.

(2) Ha a tûz ol tó-tech ni kai ter mék re nincs tûz vé del mi
biz ton sá gos sá gi kö ve tel mény, azt csak a tûz vé del mi ha tó -
ság vizs gá la ton ala pu ló ha tó sá gi en ge dé lye alap ján le het
for ga lom ba hoz ni, be épí te ni, hasz nál ni és ké szen lét ben
tar ta ni.

(3) Az e tör vény ben meg ha tá ro zott tech ni kai jel le gû
elõ írásoknak nem kell meg fe lel nie az olyan ter mék nek,
ame lyet az Eu ró pai Unió va la mely tag ál la má ban vagy
 Törökországban ál lí tot tak elõ, il let ve hoz tak for ga lom ba,
vagy az Eu ró pai Gaz da sá gi Tér ség rõl  szóló megállapo -
dásban (a továb biak ban: EGT-meg ál la po dás) ré szes va la -
mely EF TA-ál lam ban ál lí tot tak elõ, az ott irány adó elõ írá -
soknak meg fele lõen, fel té ve, hogy az irány adó elõ írások a
köz biz ton ság, il let ve az em be ri egész ség és élet vé del me
te kin te té ben az e tör vény ben meg ha tá ro zot tal egyen ér té kû 
vé del met nyúj ta nak.

(4) A ha tó sá gi en ge dé lye zést meg ala po zó vizs gá la ti
 eljárásra a tûz vé del mi meg fe le lõ sé gi ta nú sít vány kiadá -
sára vo nat ko zó sza bá lyok az irány adók.

(5) A meg fe le lõ sé gi iga zo lást, a tûz vé del mi meg fe le lõ -
sé gi ta nú sít ványt, il let ve a (2) be kez dés ben meg ha tá ro zott
ha tó sá gi en ge délyt vissza kell von ni, ha a ter mék nem fe lel 
meg a meg fe le lõ sé gi iga zo lás ban, a tûz vé del mi meg fe le lõ -
sé gi ta nú sít vány ban vagy a ha tó sá gi en ge dély ben meg ál la -
pí tott kö ve tel mé nyek nek.

(6) Az EGT-meg ál la po dás ban ré szes ál la mo kon, il let ve
Tö rök or szá gon kí vü li har ma dik or szág ból szár ma zó tûz -
oltó-technikai ter mék, tûz- vagy rob ba nás ve szé lyes ké szü -
lék, gép, be ren de zés for gal ma zá sá hoz, hasz ná la tá hoz,
 beépítéséhez, ké szen lét ben tar tá sá hoz a tûz vé del mi ha tó -
ság ha tó sá gi en ge dé lye szük sé ges.

(7) A (6) be kez dés ben meg ha tá ro zott ha tó sá gi en ge dély
tûz vé del mi meg fe le lõ sé get iga zo ló vizs gá la ti jegy zõ -
könyv alap ján ad ha tó meg.”

(2) A Ttv. 13/A.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„13/A.  § (1) Ter mék tûz vé del mi meg fe le lõ sé ge te kin te -
té ben a Kor mány ál tal ren de let ben ki je lölt pi ac fel ügye le ti
ha tó ság (a továb biak ban: pi ac fel ügye le ti ha tó ság) jár el.

(2) Amennyi ben a pi ac fel ügye le ti ha tó ság meg ál la pít ja,
hogy a ren del te tés sze rû en hasz nált ter mék tûz vé del mi
szem pont ból ve szé lyez te ti a biz ton sá got, meg tilt ja an nak
for ga lom ba ho za ta lát, for gal ma zá sát, fel hasz ná lá sát, és
 piacfelügyeleti bír sá got szab hat ki.

(3) A meg fe le lõ sé gi iga zo lás sal, tûz vé del mi meg fe le lõ -
sé gi ta nú sít vánnyal vagy a 13.  § (2) be kez dé sé ben meg ha -
tá ro zott ha tó sá gi en ge déllyel nem ren del ke zõ ter mék for -
ga lom ba ho za ta lát a pi ac fel ügye le ti ha tó ság meg tilt ja, és
pi ac fel ügye le ti bír sá got szab hat ki.”

5.  § A Ttv. 14.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„14.  § (1) A tûz vizs gá lat a tûz ke let ke zé si ide jé nek,
 helyének és oká nak fel de rí té sé re irá nyu ló tûz vé del mi
 hatósági te vé keny ség.

(2) A tûz vé del mi ha tó ság bûn cse lek mény gya nú ja ese -
tén ér te sí ti az ille té kes rend õri szer vet, amennyi ben a bûn -
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cse lek mény el kö ve té sé vel meg ala po zot tan gya nú sít ha tó
sze mély ka to na, az ille té kes ka to nai nyo mo zó ha tó sá got.

(3) A tûz vé del mi ha tó ság a rend õrség ki ér ke zé sé ig kö te -
les biz to sí ta ni a tû ze set hely szí nét, to váb bá azok nak a dol -
gok nak az õr zé sét, ame lyek a bûn cse lek mény gya nú já nak
bi zo nyí té ká ul szol gál nak.”

6.  § A Ttv. 15.  §-ának (2) be kez dé se he lyé be a követ -
kezõ ren del ke zés lép:

„(2) A ma gán sze mé lyek kö te le sek gon dos kod ni az
(1) be kez dés ben fel so rol tak nak a jog sza bály ban meg ha tá -
ro zott tûz vé del mi fe lül vizs gá la tá ról, és biz to sí ta ni a tûz vé -
del mi el len õr zés le he tõ sé gét.”

7.  § (1) A Ttv. 18.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(1) A gaz dál ko dó te vé keny sé get foly ta tó ma gán sze -
mé lyek nek, jogi sze mé lyek nek, jogi sze mé lyi ség gel nem
ren del ke zõ szer ve ze tek nek a lé te sít mé nyek, az épít mé -
nyek, a tech no ló gi ai rend sze rek meg va ló sí tá sá val, üze -
mel te té sé vel, fej lesz té sé vel össz hang ban gon dos kod ni uk
kell a jog sza bá lyok ban meg ha tá ro zott tûz vé del mi kö ve tel -
mé nyek meg tar tá sá ról, va la mint a te vé keny sé gi kö rük kel
kap cso la tos ve szély hely ze tek meg elõ zé sé nek és el há rí tá -
sá nak fel té te le i rõl.”

(2) A Ttv. 18.  §-a (2) be kez dé sé nek a) pont ja he lyé be
a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[Az (1) be kez dés ben fel so rol tak kö te le sek]
„a) a köz vet len tûz vé del mü ket szol gá ló – jog sza bály -

ban, ha tó sá gi ha tá ro zat ban elõ írt – tûz vé del mi be ren de -
zést, ké szü lé ket, fel sze re lést, tech ni kai esz közt ál lan dó an
üzem ké pes ál la pot ban tar ta ni, idõ sza ki el len õr zé sük rõl,
va la mint az ol tó víz és egyéb ol tó anya gok biz to sí tá sá ról
gon dos kod ni;”

(3) A Ttv. 18.  §-a (2) be kez dé sé nek c) pont ja he lyé be
a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[Az (1) be kez dés ben fel so rol tak kö te le sek]
„c) a te vé keny sé gi kö rük kel kap cso la tos tûz ese tek meg -

elõ zé sé nek és ol tá sá nak, va la mint a mû sza ki men tés nek
jog sza bá lyok ban meg ha tá ro zott fel té te le it biz to sí ta ni;”

8.  § A Ttv. 19.  §-ának (2) be kez dé se he lyé be a követ -
kezõ ren del ke zés lép:

„(2) Az (1) be kez dés ben fel so rol tak kö te le sek gon dos -
kod ni ar ról, hogy mun ka vál la ló ik (a mun ka vég zés ben
részt vevõ csa lád tag ja ik) a jog sza bá lyok ban meg ha tá ro -
zott elõ írások sze rint vé gez zék a te vé keny sé gü ket vagy a
lé te sít mény, épít mény, he lyi ség igény be ve või a tûz vé del -
mi sza bály zat ban fog lal ta kat meg is mer jék és meg tart sák.”

9.  § A Ttv. 20.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be a követ -
kezõ ren del ke zés lép:

„(1) A tûz vé del mi hely zet re ki ha tó olyan te vé keny sé -
get, amely a lé te sít mény, az épü let, az épít mény, a he lyi ség 
vagy a sza bad tér tûz ve szé lyes sé gi osz tály ba so ro lá sá nak

meg vál toz ta tá sát te szi szük sé ges sé, an nak meg kez dé se
elõtt leg alább ti zen öt nap pal a kez de mé nye zõ a tûz vé del mi 
ha tó ság nál kö te les be je len te ni.”

10.  § A Ttv. 21.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„(1) A fe le lõs ter ve zõ kö te les a ter vek hez tûz vé del mi
 fejezetet ké szí te ni, amely tar tal maz za a vo nat ko zó jog sza -
bá lyok ban, ha tó sá gi ha tá ro za tok ban fog lalt kö ve tel mé -
nyek ki elé gí té sét.”

11.  § A Ttv. 23.  §-a és az azt meg elõ zõ cím he lyé be
a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„A katasztrófák elleni védekezésért felelõs miniszter
irányító tevékenysége

23.  § (1) A tûz vé de lem és a mû sza ki men tés, va la mint
a tûz ol tó ság te vé keny sé gé nek köz pon ti irá nyí tá sát
– a 24.  §-ban fog lal tak ki vé te lé vel – a ka taszt ró fák el le ni 
 védekezésért fe le lõs mi nisz ter a köz pon ti katasztrófa -
védelmi szerv ve ze tõ je út ján gya ko rol ja.

(2) A ka taszt ró fák el le ni vé de ke zé sért fe le lõs mi nisz ter
(1) be kez dés ben meg ha tá ro zott irá nyí tó jog kö re – a bá -
nyák föld alat ti ré szei és a (3) be kez dés ben meg ha tá ro zot -
tak ki vé te lé vel – a tûz vé del met és a mû sza ki men tést el lá tó 
és az ab ban köz re mû kö dõ va la mennyi szerv re, min den
tûz vé del mi és mû sza ki men té si ügy re és te vé keny ség re
 kiterjed.

(3) A ka taszt ró fák el le ni vé de ke zé sért fe le lõs mi nisz ter
jog kö re a Ma gyar Hon véd ség lé te sít mé nyei te kin te té ben
nem ter jed ki a 24.  § d) pont já ban meg ha tá ro zott rendel -
kezésre.”

12.  § (1) A Ttv. 24.  §-ának fel ve ze tõ szö veg ré sze he lyé -
be a kö vet ke zõ szö veg rész lép:

„24.  § A ka taszt ró fák el le ni vé de ke zé sért fe le lõs
 miniszter”

(2) A Ttv. 24.  §-ának c) pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren -
del ke zés lép:

[A ka taszt ró fák el le ni vé de ke zé sért fe le lõs mi nisz ter]

„c) kez de mé nye zi a köz pon ti ka taszt ró fa vé del mi szerv
ve ze tõ jé nek ja vas la tá ra a te le pü lé si ön kor mány zat kép -
viselõ-testületénél a hi va tá sos ön kor mány za ti tûz ol tó ság
lét re ho zá sát és meg szün te té sét, és gya ko rol ja az ezek kel
össze füg gõ egyet ér té si jo got;”

13.  § (1) A Ttv. 24/A.  §-át meg elõ zõ al cím he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

„A központi katasztrófavédelmi szerv vezetõjének
irányító tevékenysége”

(2) A Ttv. 24/A.  §-a fel ve ze tõ szö ve gé nek he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

„24/A.  § A köz pon ti ka taszt ró fa vé del mi szerv ve ze tõ je”
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14.  § (1) A Ttv. 28.  §-a (1) be kez dé sé nek a) pont ja
 helyébe a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[A hi va tá sos ön kor mány za ti tûz ol tó ság gal ren del ke zõ
 települési, fõ vá ros ban a fõ vá ro si ön kor mány zat képviselõ-
 testülete]

„a) a ka taszt ró fák el le ni vé de ke zé sért fe le lõs mi nisz ter
elõ ze tes egyet ér té sé vel meg szün tet he ti a hi va tá sos ön kor -
mány za ti tû zol tó sá got. Erre vo nat ko zó an a mi nisz ter
 részére a köz pon ti ka taszt ró fa vé del mi szerv ve ze tõ je tesz
ja vas la tot;”

(2) A Ttv. 28.  §-a (1) be kez dé sé nek c) és d) pont ja
 helyébe a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[A hi va tá sos ön kor mány za ti tûz ol tó ság gal ren del ke zõ
 települési, fõ vá ros ban a fõ vá ro si ön kor mány zat képviselõ-
 testülete]

„c) a fõ vá ros ban a köz pon ti ka taszt ró fa vé del mi szerv
ve ze tõ je vé le mé nyé nek ki ké ré sé vel ki ne ve zi és fel men ti
a hi va tá sos ön kor mány za ti tûz ol tó pa rancs no kot, gya ko -
rol ja a vele kap cso la tos – jog sza bály ban meg ha tá ro zott –
mun kál ta tói jog kö rö ket;

d) a te rü le ti ka taszt ró fa vé del mi szerv vé le mé nyé nek
ki ké ré sé vel ki ne ve zi és fel men ti a hi va tá sos ön kor mány -
za ti tûz ol tó pa rancs no kot, gya ko rol ja a vele kap cso la tos
– jog sza bály ban meg ha tá ro zott – mun kál ta tói jogkö -
röket;”

(3) A Ttv. 28.  §-a (2) be kez dé sé nek a) pont ja he lyé be
a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[A hi va tá sos ön kor mány za ti tûz ol tó ság gal nem ren del -
ke zõ te le pü lé si ön kor mány zat kép vi se lõ-tes tü le te]

„a) a ka taszt ró fák el le ni vé de ke zé sért fe le lõs mi nisz ter
elõ ze tes egyet ér té sé vel hi va tá sos ön kor mány za ti tû zol tó -
sá got hoz hat lét re;”

15.  § A Ttv. 31.  §-a (2) be kez dé sé nek b) pont ja he lyé be
a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[A hi va tá sos ön kor mány za ti tûz ol tó ság]

„b) a Kor mány ál tal ren de let ben meg ha tá ro zott tûz vé -
del mi ha tó sá gi fel ada to kat lát el.”

16.  § A Ttv. 34.  §-ának (1) és (2) be kez dé se he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(1) Az ön kén tes tûz ol tó ság a te le pü lé si ön kor mány zat
vagy az ön kor mány za ti tár su lás és a tûz ol tó egye sü let ál tal
kö zö sen ala pí tott köz tes tü let (Ptk. 65.  §), amely tûz ol tá si
és mû sza ki men té si cé lok ra fo lya ma to san igény be ve he tõ
ké szen lé ti szol gá la tot lát el, és ön ál ló mû kö dé si te rü let tel
ren del ke zik. A mû kö dé si te rü let meg ál la pí tá sát a szék hely
sze rin ti te le pü lé si ön kor mány zat kép vi se lõ-tes tü le te kez -
de mé nye zi a ka taszt ró fák el le ni vé de ke zé sért fe le lõs
 miniszternél.

(2) Az ön kén tes tûz ol tó ság pa rancs no kát a te rü le ti ka -
taszt ró fa vé del mi szerv ve ze tõ je vé le mé nyé nek ki ké ré se
mel lett a köz tes tü let ne ve zi ki.”

17.  § A Ttv. 35.  §-ának (2) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„(2) A lé te sít mé nyi tûz ol tó ság a fenn tar tó szer ve ze tén
be lül, an nak szer ve ze ti egy sé ge ként, gaz da sá gi tár sa ság -
ként vagy ko ope rá ci ós tár sa ság ként, il let ve más non pro fit
gaz da sá gi tár sa ság ként is mû köd het.”

18.  § A Ttv. 37.  §-a (3) be kez dé sé nek b) pont ja he lyé be
a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[Az ön kén tes és a lé te sít mé nyi tûz ol tó ki e sett jö ve del me,
il let ve az ál ta la el szen ve dett kár meg té rí té sé re, ille tõ leg
kár ta la ní tá sá ra, ha az igény be vé tel]

„b) a mû kö dé si te rü le ten kí vül tör tént, ak kor kü lön jog -
sza bály ban meg ha tá ro zott mó don a köz pon ti ka taszt ró fa -
vé del mi szerv kö te les, amennyi ben azok más jog vi szony -
ból nem té rül nek meg.”

19.  § (1) A Ttv. 41.  §-ának (2) be kez dé se he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(2) A hi va tá sos ön kor mány za ti tûz ol tó ság mû kö dé sé -
nek és fenn tar tá sá nak költ sé ge it a köz pon ti költ ség ve tés az 
ille té kes ön kor mány zat út ján nor ma tív hoz zá já ru lás ként,
a lé te sí tés, a fej lesz tés és a fel újí tás költ sé ge it pá lyá za ti
for má ban a ka taszt ró fák el le ni vé de ke zé sért fe le lõs
 miniszter ál tal ve ze tett mi nisz té ri um út ján biz to sít ja. A pá -
lyá zat – a ka taszt ró fák el le ni vé de ke zé sért fe le lõs mi nisz -
ter ál tal ren de let ben sza bá lyo zott fel té te lek sze rint – a fej -
lesz té si költ ség egé szé re vagy an nak meg ha tá ro zott ré szé -
re irá nyul hat.”

(2) A Ttv. 41.  §-ának (4) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ 
ren del ke zés lép:

„(4) A hi va tá sos és az ön kén tes tûz ol tó ság fenn tar tá sá -
val és mû kö dé sé vel kap cso la tos rend kí vü li ki adá sok fe de -
ze té re a ka taszt ró fák el le ni vé de ke zé sért fe le lõs mi nisz ter
ál tal fel ügyelt fe je zet költ ség ve té sé ben el kü lö ní tett tar ta -
lék ala pot kell biz to sí ta ni. Eb bõl kell gon dos kod ni a mû kö -
dé si te rü le ten kí vü li vo nu lá sok költ sé ge i rõl, ille tõ leg a
szol gá la ti fel ada tok el lá tá sa so rán sú lyos mun ka bal ese tet
szen ve dett tûz ol tók kár té rí té sé rõl.”

(3) A Ttv. 41.  §-ának (7) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ 
ren del ke zés lép:

„(7) A hi va tá sos tûz ol tó ság tag ja, ille tõ leg a hi va tá sos
tûz ol tó, va la mint az ön kén tes tûz ol tó ság tiszt ség vi se lõi
a ka taszt ró fák el le ni vé de ke zé sért fe le lõs mi nisz ter ál tal
ren de let ben elõ írt ké pe sí tés meg szer zé se so rán a ka taszt -
ró fák el le ni vé de ke zé sért fe le lõs mi nisz ter ál tal ve ze tett
mi nisz té ri um tûz ol tó szak is ko lá i ban tan díj men tes sé get
 élveznek. A kép zés sel kap cso la tos egyéb költ sé gek fe de -
ze tét a hi va tá sos tûz ol tó ság tag ja, ille tõ leg a hi va tá sos tûz -
ol tó, va la mint az ön kén tes tûz ol tó ság tiszt ség vi se lõi ese té -
ben a ka taszt ró fák el le ni vé de ke zé sért fe le lõs mi nisz ter
 által ve ze tett mi nisz té ri um biz to sít ja, más hall ga tók ese té -
ben a kül dõ szerv vagy a hall ga tó vi se li.”
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20.  § A Ttv. 43.  §-ának (2) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„(2) A tûz vé del mi ha tó ság tûz vé del mi bír sá got a jog sza -
bály ban elõ írt tûz vé del mi kö te le zett sé gek meg sér té se ese -
tén szab hat ki.”

21.  § A Ttv. 44.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés
lép:

„44.  § (1) A biz to sí tó kö te les a biz to sí tók ról és a biz to sí -
tá si te vé keny ség rõl  szóló 2003. évi LX. tör vény 1. szá mú
mel lék le te „A” ré szé nek 3–5., 6. a) és 7–11. pont ja i ban,
va la mint a „B” ré szé nek b), d)–e) al pont ja i ban meg ha tá ro -
zott biz to sí tá si ága za tok ból be folyt biz to sí tá si dí jak
1,5%-át hoz zá já ru lás cí mén – a hi va tá sos és az ön kén tes
tûz ol tó sá gok ré szé re a lak ta nya épí té si be ru há zás hoz, a
tûz ol tás hoz és mû sza ki men tés hez, va la mint a ka taszt ró fák 
el le ni  védekezésért fe le lõs mi nisz ter ál tal fel ügyelt tûz jel -
zé si és mo ni tor ing la kos sá gi ri asz tó-tá jé koz ta tó esz kö zök
lé te sí té sé re és az ál ta la ala pí tott, a szak ága zat kép zé si fel -
ada ta it el lá tó ok ta tá si in téz mény ré szé re tûz ol tó célú szak -
kép zé sé hez szük sé ges tech ni kai esz kö zök, fel sze re lé sek
fej lesz té sé nek, fel újí tá sá nak cél já ra – a köz pon ti költ ség -
ve tés be be fi zet ni.

(2) Az (1) be kez dés sze rin ti hoz zá já ru lás fi ze té sé re kö -
te les az Eu ró pai Gaz da sá gi Tér ség tag ál la ma i ban szék -
hellyel ren del ke zõ, vagy har ma dik or szág be li biz to sí tó
ma gyar or szá gi fi ók te le pe, va la mint a ha tá ron át nyú ló szol -
gál ta tó is, ha a koc ká zat fel me rü lé sé nek he lye a Ma gyar
Köz tár sa ság.

(3) A tûz vé del mi bír ság ból szár ma zó be vé te lek is ki zá -
ró lag az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott cé lok ra hasz nál -
ha tók fel.”

22.  § (1) A Ttv. 46.  §-ának (1) és (2) be kez dé se he lyé be
a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(1) A köz pon ti ka taszt ró fa vé del mi szerv és szer vei,
 valamint a tûz ol tó szak is ko lák hasz ná la tá ban lévõ in gat la -
nok és in gó sá gok ál la mi tu laj dont ké pez nek.

(2) A te rü le ti ka taszt ró fa vé del mi szer vet, va la mint a
tûz ol tó szak is ko lát in gye nes hasz ná la ti jog il le ti meg
a hasz ná la tuk ban lévõ, de nem ál la mi tu laj don ban álló
 ingatlanok és in gó sá gok te kin te té ben.”

(2) A Ttv. 46.  §-a (5) be kez dé sé nek d) pont ja he lyé be
a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[A tûz ol tó ság vo nat ko zá sá ban köz pon ti gaz dál ko dás
kö ré be tar toz nak:]

„d) a te rü le ti ka taszt ró fa vé del mi szerv ja ví tó mû he lye i -
nek fel sze re lé se, be ren de zé se, al kat rész kész le te;”

(3) A Ttv. 46.  §-ának (6) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ 
ren del ke zés lép:

„(6) Az (5) be kez dés a)–b) és e) pont já ban em lí tett költ -
ség ve té si esz köz zel a köz pon ti ka taszt ró fa vé del mi szerv,
a c)–d) pon tok ban fog lal tak kal a te rü le ti ka taszt ró fa vé del -
mi szerv gaz dál ko dik.”

23.  § A Ttv. a kö vet ke zõ 46/A.  §-sal egé szül ki:
„46/A.  § (1) Azt a ter mé sze tes sze mélyt, aki a kü lön jog -

sza bály ban meg ha tá ro zott fel té te lek nek meg fe lel, ké rel -
mé re a köz pon ti ka taszt ró fa vé del mi szerv ve szi fel a tûz -
vé del mi szak ér tõi név jegy zék be (a továb biak ban: név -
jegy zék).

(2) A név jegy zék a tûz vé del mi szak ér tõ kö vet ke zõ ada -
ta it és a szak ér tõ te vé keny sé gé re vo nat ko zó té nye ket tar -
tal maz za:

a) név, szü le té si név,
b) any ja neve,
c) szü le té si hely és idõ,
d) lak cím (pos ta cím, te le fon, te le fax szám, e-ma il),
e) el ér he tõ sé gi cím (pos ta cím, te le fon, te le fax szám,

e-ma il),
f) tûz vé del mi szak te rü le tek meg ne ve zé se,
g) szak ér tõi iga zol vány szá ma, a ki adás és érvényes -

ségi idõ pont ja.
(3) A név jegy zék ben sze rep lõ a), e), f) és g) pont sze -

rinti ada tok nyil vá no sak.
(4) A név jegy zé ket ve ze tõ szerv a szak ér tõt e mi nõ sé gé -

nek iga zo lá sá ra a név jegy zék be tör té nõ fel vé tel lel egy ide -
jû leg tûz vé del mi szak ér tõi iga zol vánnyal lát ja el.

(5) A szak ér tõ szak ér tõi te vé keny sé gé nek meg szün te té -
se, ille tõ leg ha lá la ese tén ada ta i nak a név jegy zék ben tör té -
nõ ke ze lé sét meg kell szün tet ni. Az ada to kat a név jegy zék -
ben tör té nõ ke ze lés meg szün te té sé tõl szá mí tott leg fel jebb
5 évig a köz pon ti ka taszt ró fa vé del mi szerv a szak ér tõi
 vélemény jog sze rû sé gé nek ké sõb bi el len õr zé se cél já ból
to vább tá rol hat ja.”

24.  § (1) A Ttv. 47.  §-a (1) be kez dé sé nek a) pont ja
 helyébe a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[Fel ha tal ma zást kap a Kor mány, hogy ren de let ben
 határozza meg:]

„a) a tûz vé del mi ha tó sá gi fel ada to kat el lá tó szer ve ze te -
ket, to váb bá a tûz vé del mi ha tó ság te vé keny sé gé nek rész -
le tes sza bá lya it;”

(2) A Ttv. 47.  §-a (1) be kez dé sé nek g) pont ja he lyé be
a kö vet ke zõ ren del ke zés lép, és a kö vet ke zõ h) pont tal egé -
szül ki:

[Fel ha tal ma zást kap a Kor mány, hogy ren de let ben
 határozza meg:]

„g) a tûz vé de lem mel kap cso la tos pi ac fel ügye le ti ha tó -
sá gi fel ada to kat el lá tó szer vet, to váb bá a tûz vé de lem mel
kap cso la tos pi ac fel ügye le ti ha tó sá gi el já rás rész le tes sza -
bá lya it;

h) a köz pon ti és a te rü le ti ka taszt ró fa vé del mi szer vet.”

(3) A Ttv. 47.  §-ának (2) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ 
ren del ke zés lép:

„(2) Fel ha tal ma zást kap a ka taszt ró fák el le ni vé de ke zé -
sért fe le lõs mi nisz ter, hogy ren de let ben ha tá roz za meg:

1. az Or szá gos Tûz vé del mi Sza bály za tot,
2. a tûz vé del mi szak ér tõi te vé keny ség sza bá lya it,
3. a tûz ese tek vizs gá la tá ra vo nat ko zó sza bá lyo kat,
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4. a tûz ol tók és a tûz vé del mi szer ve ze tek tag ja i nak
 képesítési kö ve tel mé nye it, kép zé si rend sze rét,

5. a tûz vé del mi szak vizs gá ra kö te le zett fog lal ko zá si
ága kat, mun ka kö rö ket és a szak vizs ga rész le tes
sza bá lya it,

6. a köz pon ti költ ség ve té si elõ irány zat ter hé re igé -
nyel he tõ be ru há zá si, fej lesz té si tá mo ga tás pá lyá -
za ti rend szerét,

7. Ri asz tá si és Se gít ség nyúj tá si Terv rész le tes sza bá -
lya it, a hi va tá sos ön kor mány za ti és az ön kén tes
tûz ol tó sá gok mû kö dé si te rü le tét, va la mint a tûz ol -
tó sá gok vo nu lá sa i val kap cso la tos költ sé gek meg -
té rí té sé nek sza bá lya it,

8. a hi va tá sos ön kor mány za ti tûz ol tó sá gok köz pon ti -
lag fi nan szí ro zott lét szá mát,

9. azon tech ni kai esz kö zök kö rét, ame lyek be szer zé -
sét a ka taszt ró fák el le ni vé de ke zé sért fe le lõs mi -
nisz ter ál tal ve ze tett mi nisz té ri um szer ve zé sé ben
vagy út ján le het igé nyel ni és a be szer zés pá lyá za ti
fel té te le it,

10. a tûz ol tá si, mû sza ki men té si és az ezek hez kap cso -
ló dó tûz vé del mi tech ni ka ter ve zé sé nek, fej lesz té -
sé nek, rend sze re sí té sé nek, fe lül vizs gá la tá nak és
ja ví tá sá nak  követelményeit és el len õr zé si rend sze -
rét,

11. a tûz ol tó ság tûz ol tá si és mû sza ki men té si te vé -
keny sé gé nek sza bá lya it,

12. a tûz vé del mi sza bály zat ál ta lá nos el ve it,
13. a tû zol tó sá gi cé lo kat szol gá ló in gat la nok, tûz vé -

del mi be ren de zé sek, tûz ol tó szak fel sze re lé sek ren -
del te tés tõl el té rõ hasz ná la tá nak sza bá lya it,

14. a tûz ol tó sá gok ál tal vé gez he tõ szol gál ta tá sok kö rét 
és sza bá lya it,

15. a tûz vé del mi meg fe le lõ sé gi ta nú sít vány beszerzé -
sére vo nat ko zó sza bá lyo kat,

16. az eu ró pai kö zös sé gi jogi ak tu sok, ho no sí tott har -
mo ni zált szab vá nyok ál tal nem sza bá lyo zott tûz ol -
tó-tech ni kai ter mék vo nat ko zá sá ban a tûz vé del mi
biztonságos sági kö ve tel mé nye ket,

17. a Ma gyar or szá gon mû kö dõ pol gá ri re pü lõt erek
tûz ol tó vé del mi ka te gó ri á ját biz to sí tó szer ve ze tek
mû kö dé sé re, fenn tar tá sá ra, fej lesz té sé re, sze mé lyi
és tech ni kai fel té te le i re vo nat ko zó rész le tes sza bá -
lyo kat,

18. a hi va tá sos ön kor mány za ti tûz ol tó sá gok ille té -
kességi te rü le tét,

19. a hi va tá sos tûz ol tó sá gok Szol gá la ti Sza bály za tát,
20. a hi va tá sos ön kor mány za ti tûz ol tó sá gok és az ön -

kén tes tûz ol tó sá gok ké szen lét ben tar tan dó leg ki -
sebb gép jár mû és tech ni kai esz köz ál lo má nyát, és
mû sza ki meg fe le lõ sé gük el len õr zé sé nek rend jét,

21. a tûz ol tó sá gok Sze re lé si Sza bály za tát,
22. a tûz ol tó sport ver seny sza bály za tát,
23. a tûz vé de lem mû sza ki kö ve tel mé nye i nek meg ál la -

pí tá sát.”

(4) A Ttv. 47.  §-ának (4) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ 
ren del ke zés lép:

„(4) Fel ha tal ma zást kap nak az érin tett mi nisz te rek,
hogy a ka taszt ró fák el le ni vé de ke zé sért fe le lõs mi nisz ter -
rel egyet ér tés ben ren de let ben ál la pít sák meg a tûz vé de lem
és a mû sza ki men tés ága za tuk ra vo nat ko zó kü lö nös sza bá -
lya it.”

(5) A Ttv. 47.  §-ának (6) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ 
ren del ke zés lép:

„(6) Fel ha tal ma zást kap a ka taszt ró fák el le ni vé de ke zé -
sért fe le lõs mi nisz ter, hogy

a) a tûz ol tó sá gok és a Ma gyar Hon véd ség tûz vé del mi
szer ve i nek együtt mû kö dé si rend jét a hon véd ele mért fe le -
lõs mi nisz ter rel,

b) a Fe ri he gyi Re pü lõ té ri Tûz ol tó ság mû kö dé sé re,
fenn tar tá sá ra és fej lesz té sé re vo nat ko zó sza bá lyo kat a
köz le ke dés po li ti ká ért fe le lõs mi nisz ter rel,

c) az er dõk tûz vé del mé re vo nat ko zó sza bá lyo kat az
 erdõgazdálkodásért fe le lõs mi nisz ter rel egyet ér tés ben ren -
de let ben ál la pít sa meg.”

25.  § A Ttv. 49.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés
lép:

„49.  § A tûz vé del mi sza bály za to kat az er rõl  szóló mi -
nisz te ri ren de let ha tály ba lé pé sét kö ve tõ hat hó na pon be lül
kell ki ad ni.”

Záró rendelkezések

26.  § E tör vény 2007. ja nu ár 1-jén lép ha tály ba, és ez zel
egy ide jû leg ha tá lyát vesz ti:

a) a Ttv. 4.  §-ának f) pont ja, 14.  §-át meg elõ zõ cím,
45.  §-a, 47.  §-ának (3), va la mint (5) be kez dé se, a 48.  §-ának
(2), va la mint (4) be kez dé se,

b) az eu ró pai uni ós csat la ko zás sal össze füg gõ egyes
tör vény mó do sí tá sok ról, tör vényi ren del ke zé sek ha tá lyon
kí vül he lye zé sé rõl, va la mint egyes tör vényi ren del ke zé sek 
meg ál la pí tá sá ról  szóló 2004. évi XXIX. tör vény 42.  §-a,
43.  §-ának (2) be kez dé se,

c) a fegy ve res és rend vé del mi szer vek kel össze füg gõ
egyes tör vények mó do sí tá sá ról  szóló 2005. évi I. tör vény
40.  §-a,

d) az igaz ság ügyi szak ér tõi te vé keny ség rõl  szóló
2005. évi XLVII. tör vény 36.  §-a,

e) a ka taszt ró fa vé de lem mel össze füg gõ egyes tör vények
mó do sí tá sá ról  szóló 2005. évi XCVI. tör vény 4–7.  §-a, 9.  §-a, 
11.  §-a és 18.  §-a.

27.  § A tör vény ter ve ze té nek a mû sza ki szab vá nyok és
sza bá lyok, va la mint az in for má ci ós tár sa da lom szol gál ta -
tá sa i ra vo nat ko zó sza bá lyok te rén in for má ció szol gál ta tá si
el já rás meg ál la pí tá sá ról  szóló, – a 98/48/EK eu ró pai par -
lamenti és ta ná csi irány elv vel mó do sí tott – 1998. jú -
nius 22-i 98/34/EK eu ró pai par la men ti és ta ná csi irány elv
8–10. cik ké ben elõ írt egyez te té se meg tör tént.

Só lyom Lász ló s. k., Dr. Szi li Ka ta lin s. k.,
köz tár sa sá gi el nök az Or szág gyû lés el nö ke
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2006. évi XCV.
tör vény

az Országos Területrendezési Tervrõl  szóló
2003. évi XXVI. tör vény, valamint a Balaton

Kiemelt Üdülõkörzet Területrendezési Tervének
elfogadásáról és a Balatoni Területrendezési

Szabályzat megállapításáról  szóló
2000. évi CXII. tör vény módosításáról*

1.  § Az Or szá gos Te rü let ren de zé si Terv rõl  szóló 2003.
évi XXVI. tör vény (a továb biak ban: OTrT.) 1/6. szá mú
„A re pü lõt erek be so ro lá sa” címû mel lék le té nek a „Ke res -
ke del mi (nem zet kö zi) re pü lõ tér ré fej leszt he tõ repülõ -
terek” al cí me a „Sze ged” szö veg részt köve tõen a „Veszp -
rém-Szent ki rály sza bad ja” szö veg résszel egé szül ki.

2.  § A Ba la ton Ki emelt Üdü lõ kör zet Te rü let ren de zé si
Ter vé nek el fo ga dá sá ról és a Ba la to ni Te rü let ren de zé si
Sza bály zat meg ál la pí tá sá ról  szóló 2000. évi CXII. tör vény 
39.  §-ának l) pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[39.  § A köz le ke dé si lé te sít mé nyek és vé dõ sáv jai al öve -
ze tén (I-l):]

„l) a meg lé võ négy re pü lõ tér
la) Sár mel lé ken nem zet kö zi ke res ke del mi re pü lõ tér ként,
lb) Sió fok-Ki li tin ke res ke del mi (nem zet kö zi) re pü lõ -

tér ré fej leszt he tõ re pü lõ tér ként,
lc) Veszp rém-Szent ki rály sza bad ján ke res ke del mi (nem -

zet kö zi) re pü lõ tér ré fej leszt he tõ re pü lõ tér ként,
ld) Ta pol cán nem ke res ke del mi (a tu laj do nos, il let ve az 

üze mel te tõ kez de mé nye zé sé re ke res ke del mi re pü lõ tér ré
nyil vá nít ha tó) re pü lõ tér ként
meg tar tan dó és fej lesz ten dõ;”

3.  § A Ba la ton Ki emelt Üdü lõ kör zet Te rü let ren de zé si
Ter vé nek el fo ga dá sá ról és a Ba la to ni Te rü let ren de zé si
Sza bály zat meg ál la pí tá sá ról  szóló 2000. évi CXII. tör vény 
19.  § (1) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(1) A kem pin gek te rü le té nek más cél ra tör té nõ igény -
be vé te le csak zöld te rü let ként 4%-os be épí tett ség gel vagy
a tu riz mus fej lesz té sét szol gá ló ve gyes te rü le ten, üdülõ -
házas üdü lõ te rü le ten, il let ve a kü lön le ges te rü let fel hasz -
ná lá si egy sé gek kö zül a víz part-re ha bi li tá ci ós szabályo -
zási kö ve tel mé nyek ben meg ha tá ro zot tak ban

a) köz vet len Ba la ton-par ti kap cso lat ese tén 15%-os
 beépítettséggel;

b) a ba la to ni víz part-re ha bi li tá ci ós sza bá lyo zá si kö ve -
tel mé nyek kel érin tett, ere de ti leg köz vet len Ba la ton-par ti
kap cso lat tal ren del ke zõ te rü le ten a vissza ma ra dó te lek re
meg ha tá ro zott te rü let fel hasz ná lá si egy ség víz part-re ha bi -
li tá ci ós sza bá lyo zá si kö ve tel mé nyek ben meg ha tá ro zott
be épí té si szá za lé ká val, ha köz vet len par ti kap cso la tá ról
30 m szé les köz hasz ná la tú par ti sé tány ki ala kí tá sá ra al kal -

mas zöld te rü let te rü let fel hasz ná lá si egy ség ki sa já tí tá sa
cél já ból le mon dott;

c) a ba la to ni víz part-re ha bi li tá ci ós sza bá lyo zá si kö ve -
tel mé nyek kel érin tett, köz vet len Ba la ton-par ti kap cso lat -
tal nem ren del ke zõ te rü le ten meg ha tá ro zott te rü let fel hasz -
ná lá si egy ség víz part-re ha bi li tá ci ós sza bá lyo zá si kö ve tel -
mé nyek ben meg ha tá ro zott be épí té si szá za lé ká val;

d) a Ba la to ni Ki emelt Üdü lõ kör zet part kö ze li te le pü lé -
se i nek te rü le tén lévõ ba la to ni víz part-re ha bi li tá ci ós sza bá -
lyo zá si kö ve tel mé nyek kel nem érin tett te rü le ten a te le pü -
lés ren de zé si ter vek ben meg ha tá roz ha tó be épí té si sza bá -
lyok sze rint 
tör tén het.”

4.  § E tör vény a ki hir de té se nap ján lép ha tály ba, ez zel
egy ide jû leg az OTrT. 1/6. szá mú „A re pü lõt erek be so ro lá -
sa” címû mel lék le té nek a „Kö zös fel hasz ná lá sú ka to nai és
pol gá ri re pü lõt erek” al cí mû ré szé bõl a „Szent ki rály sza -
bad ja” szö veg rész ha tá lyát vesz ti.

Só lyom Lász ló s. k., Dr. Szi li Ka ta lin s. k.,
köz tár sa sá gi el nök az Or szág gyû lés el nö ke

2006. évi XCVI.
tör vény

az Országos Rádió és Televízió Testület
2005. évi költségvetésének végrehajtásáról*

Az Or szág gyû lés az Or szá gos Rá dió és Te le ví zió Tes tü -
let 2005. évi költ ség ve té sé rõl  szóló 2004. évi CXVII. tör -
vény ben meg ha tá ro zott költ ség ve té se vég re haj tá sá ról
a kö vet ke zõ tör vényt al kot ja:

A fõösszegek alakulása

1.  § (1) Az Or szág gyû lés az Or szá gos Rá dió és Tele -
vízió Tes tü let (a továb biak ban: ORTT) 2005. évi költ ség -
ve té se vég re haj tá sát 1 274,037 M Ft, azaz egy mil li árd-ket -
tõ száz het ven négy mil lió-har minc hét ezer fo rint be vé tel lel
és 1 257,459 M Ft, azaz egymilliárd-kettõszázötvenhét -
millió-négyszázötvenkilencezer fo rint ki adás sal jó vá -
hagy ja.

(2) Az ORTT 2005. évi költ ség ve té se vég re haj tá sá nak
mér le gét e tör vény 1. és 2. mel lék le te tar tal maz za.

* A tör vényt az Or szág gyû lés a 2006. no vem ber 13-i ülés nap ján fo gad ta el.
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A bevételek részletezése

2.  § (1) Az ORTT ál ta lá nos mû kö dé si és fel hal mo zá si
ki adá sa i nak fe de ze té re, a Mû sor szol gál ta tá si Alap ál tal
– a rá di ó zás ról és te le ví zi ó zás ról  szóló 1996. évi I. tör vény
(a továb biak ban: Rtv.) 84.  § (2) és (3) be kez dé se alap ján –
át utalt összes tá mo ga tás 1 031,196 M Ft, azaz egymil -
liárd-harmincegymillió-egyszázkilencvenhatezer fo rint.

(2) Az ORTT in téz mé nyi mû kö dé si és fel hal mo zá si
 bevétele 12,560 M Ft, azaz ti zen két mil lió-öt száz hat van -
ezer fo rint.

(3) Az elõ zõ évek ben kép zett pénz ma rad vány el szá molt 
be vé te le 43,982 M Ft, azaz negy ven há rom mil lió-ki lenc -
száz nyolc van két ezer fo rint.

(4) A Mû sor szol gál ta tá si Alap tól át vett pénz esz köz
185,785 M Ft, azaz egy száz nyolc van öt mil lió-hét száz -
nyolc van öt ezer fo rint, a kép zé si cél tá mo ga tás 0,514 M Ft,
azaz öt száz ti zen négy ezer fo rint.

A kiadások részletezése

3.  § (1) Az ORTT ál ta lá nos mû kö dé si ki adá sai össze sen
1 209,315 M Ft, azaz egy mil li árd-két száz ki lenc mil lió-
 háromszáztizenötezer fo rint, a fel hal mo zá si ki adás
48,144 M Ft, azaz negy ven nyolc mil lió-egy száz negy ven -
négy ezer fo rint.

(2) A mû kö dé si ki adá sok ból 708,753 M Ft, azaz hét -
száz nyolc mil lió-hét száz öt ven há rom ezer fo rint a sze mé lyi
jut ta tás, 221,764 M Ft, azaz kettõszázhuszonegymillió-
 hétszázhatvannégyezer fo rint a mun ka adó kat ter he lõ já ru -
lék és 278,798 M Ft, azaz kettõszázhetvennyolcmillió-
 hétszázkilencvennyolcezer fo rint a do lo gi ki adás.

A pénzmaradvány jóváhagyása

4.  § (1) Az Or szág gyû lés az ORTT 2005. évi mó do sí tott
pénz ma rad vá nyát az éves mér leg for rá sok ol da lán sze -

replõ össze gé vel egye zõ en 16,578 M Ft, azaz tizenhat -
millió-ötszázhetvennyolcezer fo rint ér ték ben hagy ja jóvá.

(2) A pénz ma rad vány össze ge a 2005. évi kötelezett -
ségvállalások 2006. évre át hú zó dó pénz ügyi tel je sí té sé nek 
fe de ze té re hasz nál ha tó fel.

Költségvetésen kívüli ORTT kezelésû
bevételek és kiadások alakulása

5.  § (1) Az ORTT költ ség ve té sen kí vü li, ORTT keze -
lésû 2005. évi be vé te le 6 809,272 M Ft, azaz hat -
milliárd-nyolcszázkilencmillió-kettõszázhetvenkettõezer
fo rint.

(2) Az ORTT költ ség ve té sen kí vü li, ORTT ke ze lé sû
2005. évi ki adá sa 6 811,733 M Ft, azaz hatmilliárd-
 nyolcszáztizenegymillió-hétszázharmincháromezer fo -
rint.

(3) Az (1) be kez dés ben meg ál la pí tott be vé te lek és
a (2) be kez dés ben meg ál la pí tott ki adá sok rész le te zé sét
e tör vény 3. és 4. mel lék le te tar tal maz za.

A Mûsorszolgáltatási Alap
költségvetésének végrehajtása

6.  § Az Or szág gyû lés az Rtv. 32.  §-ában és a 77.  §
(6) be kez dé sé ben fog lal tak nak meg fele lõen az ORTT zár -
szám adá sá nak mel lék le te ként jó vá hagy ja a Mû sor szol gál -
ta tá si Alap 2005. évi költ ség ve té se vég re haj tá sá nak mér -
legét (5. mel lék let).

Záró rendelkezés

7.  § Ez a tör vény a ki hir de té sét kö ve tõ 8. na pon lép
 hatályba.

Só lyom Lász ló s. k., Dr. Szi li Ka ta lin s. k.,
köz tár sa sá gi el nök az Or szág gyû lés el nö ke
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1. melléklet a 2006. évi XCVI. törvényhez

Az ORTT 2005. évi költségvetése végrehajtásának mérlege

Bevételek

Mil lió fo rint ban

Elõ irány zat neve Ere de ti elõ irány zat Mó do sí tott elõ irány zat 2005. évi tel je sí tés

Tör vény sze rin ti be vé te lek 1 031,196 1 031,196 1 031,196
Mû kö dé si és fel hal mo zá si be vé te lek – 12,560 12,560
Mû sor szol gál ta tá si Alap tól át vett pénz esz köz – 185,785 185,785
Kép zé si cél tá mo ga tás – 0,514 0,514
2004. évi pénz ma rad vány fel hasz ná lá sa 43,982 43,982
Össze sen: 1 031,196 1 274,037 1 274,037



2. melléklet a 2006. évi XCVI. törvényhez

Az ORTT 2005. évi költségvetése végrehajtásának mérlege

Kiadások

Mil lió fo rint ban

Elõ irány zat neve Ere de ti elõ irány zat Mó do sí tott elõ irány zat 2005. évi tel je sí tés

Sze mé lyi jut ta tá sok 550,562 709,820 708,753
Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 172,616 221,900 221,764
Do lo gi ki adá sok 276,358 293,003 278,798
Fel hal mo zá si ki adá sok 31,660 49,314 48,144
Össze sen: 1 031,196 1 274,037 1 257,459

3. melléklet a 2006. évi XCVI. törvényhez

Az ORTT költségvetésen kívüli bevételeinek mérlege

Mil lió fo rint ban

Elõ irány zat neve Ere de ti elõ irány zat Mó do sí tott elõ irány zat 2005. évi tel je sí tés

Mû sor szol gál ta tá si díj 4 906,301 4 568,859 4 568,859
Frek ven cia pá lyá za ti díj 1,000 23,904 23,904
Tá mo ga tá si pá lyá za ti díj 76,326 249,675 249,675
ÁFA 1 249,831 1 191,713 1 191,713
ÁFA kö te le zett ség fi nan szí ro zá sa MA-tól 66,614 66,614
Ké se del mi ka mat 4,700 2,812 2,812
Köt bér 20,000 643,283 643,283
Bír ság 20,000 30,803 30,803
Óva dék 19,779 26,970 26,970
Bank költ ség té rí té se 3,408 3,408
Mû sor szol gál ta tá si Alap tá mo ga tás (át fu tó) 1,132 1,132
Füg gõ be vé tel 0,099 0,099
Össze sen: 6 297,937 6 809,272 6 809,272

4. melléklet a 2006. évi XCVI. törvényhez

Az ORTT költségvetésen kívüli kiadásainak mérlege

Mil lió fo rint ban

Elõ irány zat neve Ere de ti elõ irány zat Mó do sí tott elõ irány zat 2005. évi tel je sí tés

Mû sor szol gál ta tá si díj 4 906,301 4 586,713 4 586,713
Frek ven cia pá lyá za ti díj 1,000 25,227 25,227
Tá mo ga tá si pá lyá za ti díj 76,326 253,628 253,628
ÁFA 1 249,831 1 189,509 1 189,509
Fi nan szí ro zott ÁFA vissza té rí té se MA-nak 53,639 53,639
Ké se del mi ka mat 4,700 3,171 3,171
Köt bér 20,000 635,749 635,749
Bír ság 20,000 30,804 30,804
Óva dék 19,779 27,603 27,603
Bank költ ség ki fi ze té se 3,408 3,408
Mû sor szol gál ta tá si Alap tá mo ga tás (át fu tó) – 1,428 1,428
Füg gõ ki adás 0,854 0,854
Össze sen: 6 297,937 6 811,733 6 811,733
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5. melléklet a 2006. évi XCVI. törvényhez

A Mûsorszolgáltatási Alap 2005. évi költségvetése végrehajtásának mérlege – bevételek

2005. év (ere de ti) 2005. év (mó do sí tott) 2005. év (tel je sí tés)

Ki emelt elõ irány zat Ki emelt elõ irány zat ki emelt elõ irány zat ki emelt elõ irány zat ki emelt elõ irány zat

elõ irány zat elõ irány zat elõ irány zat elõ irány zat elõ irány zat

1. üzem ben tar tá si díj pót lá sa 25 780 25 095 25 095

2. mû sor szol gál ta tá si díj 4 906 4 906 4 398

2.1.   MTM-SBS Te le ví zió Rt. 1 575 1 575 1 568

2.2.   Ma gyar RTL Te le ví zió Rt. 1 431 1 431 1 424

2.3.   Da nu bi us Rá dió Mû sor szol gál ta tó Rt. 200 200 217

2.4.   Slá ger Rá dió Mû sor szol gál ta tó Rt. 200 200 200

2.5.   nem or szá gos mû sor szol gál ta tá si 
  jo go sult sá gok 1 500 1 500 989

3. pá lyá za ti dí jak 77 75 117

4. köt bér, kár té rí tés, bír ság 45 376 665

5. ön kén tes be fi ze té sek 0 0 0

6. egyéb be vé te lek 284 284 327

7. az ORTT-t ter he lõ, mû sor szol gál ta tók ál tal be nem 
fi ze tett áfa té rü lé se – – 16

költ ség ve té si be vé te lek 31 092 30 736 30 618

pénz ma rad vány vál to zás (egyéb for rá sok ter hé re
fo lyó sí tott ki adá sok – „sza bad ke ret”)

1 056 1 177 1 749

ÖSSZES BEVÉTEL 32 148 31 913 32 367

költ ség ve té si be vé te lek 31 092 30 736 30 618

költ ség ve té si ki adá sok 32 148 31 913 32 367

Egyen leg –1 056 –1 177 –1 749

A Mûsorszolgáltatási Alap 2005. évi költségvetése végrehajtásának mérlege – kiadások

2005. év (ere de ti) 2005. év (mó do sí tott) 2005. év (tel je sí tés)

Ki emelt elõ irány zat Ki emelt elõ irány zat ki emelt elõ irány zat ki emelt elõ irány zat ki emelt elõ irány zat

elõ irány zat elõ irány zat elõ irány zat elõ irány zat elõ irány zat

1. to vább uta lan dó üzem ben tar tá si díj 24 233 23 590 23 590

1.1.   Ma gyar Te le ví zió Rt. 10 312 10 038 10 038

1.2.   Ma gyar Rá dió Rt. 7 218 7 027 7 027
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2005. év (ere de ti) 2005. év (mó do sí tott) 2005. év (tel je sí tés)

Ki emelt elõ irány zat Ki emelt elõ irány zat ki emelt elõ irány zat ki emelt elõ irány zat ki emelt elõ irány zat

elõ irány zat elõ irány zat elõ irány zat elõ irány zat elõ irány zat

1.3.   Duna Te le ví zió Rt. 6 187 6 023 6 023

1.4.   ORTT 258 251 251

1.5.   köz ala pít vá nyok össze sen 258 251 251

2. cél tá mo ga tá sok 3 816 3 700 4 415

2.1.   köz szol gá la ti mû sor szá mok tá mo ga tá sa 656 642 610

2.2.   köz szol gá la ti mû so rok tá mo ga tá sa 1 354 1 288 2 244

2.3.   mû sor szó rás és -el osz tás fej lesz té se 1 252 1 224 1 202

2.4.   nem nye re ség ér de kelt mû sor szol gál ta tók
  tá mo ga tá sa 277 273 174

2.5.   köz mû sor-szol gál ta tók tá mo ga tá sa 277 273 185

3. to vább uta lan dó mû sor szol gál ta tá si díj 1 775 1 775 1 768

3.1.   Ma gyar Te le ví zió Rt. 1 103 1 103 1 098

3.2.   Duna Te le ví zió Rt. 472 472 470

3.3.   Ma gyar Rá dió Rt. 200 200 200

4. ki egé szí tõ tá mo ga tá sok 980 1 167 1 167

4.1.   ORTT 773 966 966

4.2.   köz ala pít vá nyok össze sen 207 201 201

5. Igaz ga tó ság 892 1 072 842

5.1.   sze mé lyi jut ta tá sok 363 430 361

5.2.   mun ka adót ter he lõ já ru lé kok 114 146 110

5.3.   do lo gi ki adá sok 380 450 345

5.4.   fel hal mo zá si ki adá sok 35 46 26

6. szer zõi jog dí jak 190 190 190

7. pá lyá za tok bí rá la tá nak költ sé gei 77 74 116

8. az ORTT-t ter he lõ, mû sor szol gál ta tók ál tal
be nem fi ze tett áfa 27 27 0

9. rend kí vü li fi nan szí ro zás az ORTT ré szé re 158 – –

10. egye di tá mo ga tá sok – 256 224

11. be vé te lek be sze dé sé vel és egyéb át vál lalt jogi
költ sé gek kel össze füg gõ dí jak – 62 55

költ ség ve té si ki adá sok 32 148 31 913 32 367

ÖSSZES KIADÁS 32 148 31 913 32 367
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A Kor mány ren de le tei

A Kormány
231/2006. (XI. 22.) Korm.

rendelete

a lakosság energiafelhasználásának szociális
támogatásáról

A Kor mány a szo ci á li san rá szo rul tak gáz fo gyasz tá sá -
val, föld gáz ala pú hõ fel hasz ná lá sá val, va la mint táv hõfel -
hasz ná lá sá val kap cso la tos ki adá sa i nak mér sék lé se ér de ké -
ben, a föld gáz el lá tás ról  szóló 2003. évi XLII. tör vény
55.  §-ának m) és r) pont já ban ka pott fel ha tal ma zás alap ján, 
to váb bá – a táv hõ-szol gál ta tá si díj szo ci á lis szem pon tú tá -
mo ga tá sá nak te kin te té ben – az Al kot mány 35.  §-ának
(2) be kez dé se sze rin ti jog kö ré ben el jár va a kö vet ke zõ ket
ren de li el:

1.  §

E ren de let al kal ma zá sá ban
a) ház tar tás: 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 (a továb biak ban: Szt.)
4.  §-a (1) be kez dé sé nek f) pont já ban meghatározottak;

b) jö ve de lem: az Szt. 4.  §-a (1) be kez dé sé nek a) pont já -
ban meg ha tá ro zot tak;

c) nagy csa lá dos ház tar tás: az a ház tar tás, amely ben a
csa lá dok tá mo ga tá sá ról  szóló 1998. évi LXXXIV. tör vény
(a továb biak ban: Cst.) 11. §-a (1) be kez dé sé nek e) vagy
f) pont já ban meg ha tá ro zott össze gû csa lá di pót lék ban ré -
sze sü lõ, to váb bá a ne ve lõ szü lõ ként, hi va tá sos ne ve lõ szü -
lõ ként leg alább há rom gyer mek után a Cst. 11.  §-a (1) be -
kez dé sé nek j) pont já ban meg ha tá ro zott összegû családi
pótlékban részesülõ személy él;

d) ház tar tá si cél: a föld gáz ala pú hõ nek, to váb bá a táv -
hõ nek (a továb biak ban együtt: táv hõ), il let ve a ve ze té ken
szol gál ta tott föld gáz nak, a ve ze té ken szol gál ta tott pro pán- 
és bu tán gáz nak, va la mint ezek ele gyé nek (a továb biak ban 
együtt: gáz) fõ zés, sü tés, víz me le gí tés, fû tés, hû tés, va la -
mint hasz ná la ti melegvíz céljára történõ felhasználása;

e) tár sas ház: a tár sas há zak ról  szóló 2003. évi
CXXXIII. tör vény, il let ve a la kás szö vet ke ze tek rõl  szóló
2004. évi CXV. tör vény ha tá lya alá tar to zó la kó épü le tek,
va la mint azon egyéb la kó épü le tek, ame lyek mû sza ki lag,
ille tõ leg az in gat lan-nyil ván tar tás ban meg oszt va leg alább
két ön ál ló la kást tar tal maz nak, to váb bá azok az ön ál ló in -
gat la nok, ame lyek mû sza ki lag el kü lö nült la kást tar tal maz -
nak. Mû sza ki lag ön ál ló nak kell te kin te ni a la kást, ha az
a la kás hasz ná lat ba vé te li en ge dé lyé bõl egy ér tel mû en ki -
de rül;

f) fo gyasz tó: az a ter mé sze tes sze mély, aki a szol gál ta -
tó val vagy an nak meg bí zott já val gáz fo gyasz tá sá ra, il let ve
táv hõfel hasz ná lás ra szol gál ta tá si szer zõ dést kö tött, il let ve
aki nek ne vé ben a tár sas ház, il let ve an nak kö zös kép vi se lõ -

je [3.  § (7) bek. a) pont] a szol gál ta tó val szer zõ dést kö tött,
és a szol gál ta tás dí já nak meg fi ze té sé re a társasház vagy a
szolgáltató felé kötelezett;

g) fo gyasz tá si hely:
ga) a gáz fo gyasz tó ál tal rész ben vagy egész ben la kás

cél já ra hasz nált in gat lan, ahol a fo gyasz tói be ren de -
zés(ek), to váb bá gáz mé rõ hely van(nak), vagy

gb) a táv hõ szol gál ta tás igény be vé te lé nek he lye, vagy
gc) a szol gál ta tás dí ját díj szét osz tás nél kül fi ze tõ tár -

sas há zi fo gyasz tói kö zös sé gek ese té ben az a kö zös tu laj -
do nú he lyi ség, ahol a tár sas ház fo gyasz tói be ren de zé se,
továbbá a gázmérõhely van;

h) szol gál ta tó: azon gáz szol gál ta tó, gáz ke res ke dõ, ille -
tõ leg táv hõ szol gál ta tó, amely az e ren de let alap ján nyúj tott 
tá mo ga tás ér vé nye sí té sé re és el szá mo lá sá ra a Szo ci á lis és
Mun ka ügyi Mi nisz té ri um mal (a továb biak ban: miniszté -
rium) meg ál la po dást kö tött;

i) fo gyasz tá si idõ szak: a szám lán fel tün te tett hõ -
mennyi ség fel hasz ná lá sá nak idõszaka;

j) jo go sult sá gi idõ szak: min den év ben a ja nu ár 1-je és
de cem ber 31-e kö zöt ti idõszak;

k) el szá mo lá si idõ szak: ha von ta el szá mo lá si cél lal vég -
zett fo gyasz tásmeg ál la pí tás (le ol va sás) ese tén a jo go sult -
sá gi idõ sza kot meg elõ zõ év de cem ber 31-ét kö ve tõ le ol va -
sás tól a de cem ber 31-ét kö ve tõ elsõ le ol va sás kö zöt ti idõ -
szak; éven te egy szer vég zett el szá mo lá si célú fo gyasz tás -
meg ál la pí tás (le ol va sás) ese tén az éven te el vég zett le ol va -
sá si idõ pon tok kö zöt ti idõ szak;

l) fo gyasz tá si jel leg gör be: az éves gáz fo gyasz tás nap -
tá ri hó na pok ra esõ ré szé nek szá za lé kos ará nyát tar tal ma zó
adatsor.

2.  §

(1) E ren de let alap ján ener gia tá mo ga tás ra (a továb biak -
ban: tá mo ga tás ra) jo go sult a gáz-, il let ve a táv hõ szol gál ta -
tást ház tar tá si cél ra igény be vevõ fo gyasz tó, fel té ve, hogy
ház tar tá sá ban az egy fo gyasz tá si egy ség re jutó havi jö ve -
de lem nem ha lad ja meg az öreg sé gi nyug díj min den ko ri
leg ki sebb össze gé nek (a továb biak ban: nyug díj mi ni mum)
há rom és fél sze re sét. Az egy fo gyasz tá si egy ség re jutó
havi jö ve de lem meg egye zik a ház tar tás összjövedelmének 
és a fogyasztási egységek összegének hányadosával.

(2) Az (1) be kez dés al kal ma zá sá ban fo gyasz tá si egy ség
alatt a ház tar tás tag ja i nak a ház tar tá son be lü li fo gyasz tá si
szer ke ze tet ki fe je zõ arány szá mát kell ér te ni. Az arány -
számok a kö vet ke zõk:

a) a ház tar tás elsõ nagy ko rú tag já nak arány szá ma 1,0,
b) a ház tar tás má so dik nagy ko rú tag já nak arány szá ma

0,9,
c) a ház tar tás min den to váb bi nagy ko rú tag já nak arány -

szá ma 0,8,
d) a ház tar tás elsõ és má so dik kis ko rú tag já nak arány -

szá ma sze mé lyen ként 0,8,
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e) a ház tar tás min den to váb bi kis ko rú tag já nak arány -
szá ma ta gon ként 0,7.

(3) Ha a ház tar tás

a) (2) be kez dés a)–c) pont ja sze rin ti tag ja ma ga sabb
össze gû csa lá di pót lék ban vagy fo gya té kos sá gi tá mo ga -
tás ban részesül, vagy

b) (2) be kez dés d)–e) pont ja sze rin ti tag já ra te kin tet tel
ma ga sabb össze gû csa lá di pót lé kot folyósítanak,

a rá te kin tet tel figye lembe vett arány szám 0,2-vel nö vek -
szik.

(4) Ha a ház tar tás ban gyer me két egye dül ál ló ként ne ve -
lõ szü lõ él, a rá te kin tet tel figye lembe vett arány szám
0,2-vel nö vek szik. Egye dül ál ló nak kell te kin te ni azt a sze -
mélyt, aki ha ja don, nõt len, öz vegy, el vált vagy há zas tár sá -
tól külön él, és nincs élettársa.

(5) Nem jo go sult tá mo ga tás ra a fo gyasz tó a sza bály ta la -
nul vé te le zett gáz fo gyasz tá sá ra vagy távhõfelhasználá sára 
tekintettel.

(6) A tá mo ga tás csak a la kás cél já ra hasz nált in gat lan te -
kin te té ben igény be vett gáz fo gyasz tás ra és táv hõ fel hasz -
ná lás ra jár.

(7) A fo gyasz tó, va la mint ház tar tá sá nak tag ja egy ide jû -
leg csak egy la kó in gat lan te kin te té ben jo go sult tá mo ga tás -
ra. Egy la kó in gat lan te kin te té ben a tá mo ga tás fo gyasz tá si
helyenként igénybe vehetõ.

(8) A tá mo ga tás ra való jo go sult ság meg szû nik, ha a
szol gál ta tá si szer zõ dés vagy a szol gál ta tás dí ját díj szét osz -
tás nél kül fi ze tõ tár sas ház ese tén a gáz- vagy táv hõ szol gál -
ta tás igénybevétele megszûnik.

3.  §

(1) A gáz fo gyasz tás ese té ben a tá mo ga tás faj la gos brut -
tó összege

a) 1,180 Ft/MJ, ha a ház tar tás ban az egy fo gyasz tá si
egy ség re jutó havi jö ve de lem nem ha lad ja meg a nyug díj -
mi ni mum kétszeresét,

b) 0,965 Ft/MJ, ha a ház tar tás ban az egy fo gyasz tá si
egy ség re jutó havi jö ve de lem meg ha lad ja a nyug díj mi ni -
mum két sze re sét, de nem ha lad ja meg an nak két és
félszeresét,

c) 0,751 Ft/MJ, ha a ház tar tás ban az egy fo gyasz tá si
egy ség re jutó havi jö ve de lem meg ha lad ja a nyug díj mi ni -
mum két és fél sze re sét, de nem ha lad ja meg annak
háromszorosát,

d) 0,536 Ft/MJ, ha a ház tar tás ban az egy fo gyasz tá si
egy ség re jutó havi jö ve de lem meg ha lad ja a nyug díj mi ni -
mum há rom szo ro sát, de nem ha lad ja meg an nak három és
félszeresét.

(2) A táv hõfo gyasz tás ese té ben a tá mo ga tás faj la gos
brut tó összege

a) 1,680 Ft/MJ, ha a ház tar tás ban az egy fo gyasz tá si
egy ség re jutó havi jö ve de lem nem ha lad ja meg a nyug díj -
mi ni mum kétszeresét,

b) 1,380 Ft/MJ, ha a ház tar tás ban az egy fo gyasz tá si
egy ség re jutó havi jö ve de lem meg ha lad ja a nyug díj mi ni -
mum két sze re sét, de nem ha lad ja meg an nak két és fél sze -
re sét,

c) 1,068 Ft/MJ, ha a ház tar tás ban az egy fo gyasz tá si
egy ség re jutó havi jö ve de lem meg ha lad ja a nyug díj mi ni -
mum két és fél sze re sét, de nem ha lad ja meg annak
háromszorosát,

d) 0,768 Ft/MJ, ha a ház tar tás ban az egy fo gyasz tá si
egy ség re jutó havi jö ve de lem meg ha lad ja a nyug díj mi ni -
mum há rom szo ro sát, de nem ha lad ja meg an nak három és
félszeresét.

(3) Gáz fo gyasz tás ese tén a tá mo ga tás a jo go sult sá gi
idõ szak ban leg fel jebb 102 000 MJ, nagy csa lá dos ház tar tás 
ese té ben leg fel jebb 170 000 MJ hõmennyiségre jár.

(4) A jo go sul tat a jo go sult sá gi idõ szak ban meg il le tõ tá -
mo ga tás össze ge az (1)–(2) be kez dés sze rin ti faj la gos
brut tó összeg, va la mint a jo go sult sá gi idõ szak ban a jo go -
sult ság kez dõ idõ pont já tól – a (3) be kez dés sze rin ti fel sõ
ha tár ra fi gye lem mel – felhasznált hõmennyiség szorzata.

(5) A fo gyasz tó ál tal a jo go sult sá gi idõ szak ban fel hasz -
nált hõ mennyi sé get – a (6) be kez dés ben fog lal tak ki vé te lé -
vel – a szol gál ta tó ha von ta, vagy az el szá mo lá si idõ szak
vé gén a fo gyasz tá si he lyen mért adatok alapján állapítja
meg.

(6) Az ön ál ló gáz mé rõ vel nem mért, csak fõ zé si cél ra
szol gá ló gáz fo gyasz tás ese té ben a tá mo ga tás alap ja a
szám lá zott hõmennyiség.

(7) Kö zös mé rõ vel ren del ke zõ tár sas há zi la kás ese tén az 
el szá mo lá si idõ szak vé gén a kö zös mé rõn mért fo gyasz tás
fo gyasz tón kén ti meg osz tá sát a szolgáltató

a) a szol gál ta tás dí ját díj szét osz tás nél kül fi ze tõ tár sas -
ház ese tén a kö zös kép vi se lõ vagy a kép vi se let tel meg bí -
zott sze mély vagy szer ve zet (a továb biak ban együtt: kö zös 
kép vi se lõ) 4.  § (5) be kez dé se szerinti nyilatkozata alapján,

b) a díj fi ze tõk ré szé re tör té nõ köz vet len szám lá zás ese -
tén a kö zös kép vi se lõ szer zõ dés ben fog lalt nyi lat ko za ta
alap ján, vagy en nek hi á nyá ban az épü let ben lévõ épü let ré -
szek lég tér fo gatará nyá nak meg fele lõen
vég zi el.

(8) Az el szá mo lá si idõ szak ra meg ál la pí tott fo gyasz tás -
ból a tá mo ga tás alap ját ké pe zõ, jo go sult sá gi idõ szak ra esõ
fo gyasz tást a 8.  § (4)–(6) be kez dé sé ben fog lal tak szerint
kell megállapítani.

4.  §

(1) A tá mo ga tás ra való jo go sult sá got a fo gyasz tó ké rel -
mé re a Ma gyar Ál lam kincs tár nak a fo gyasz tó la kó he lye,
tar tóz ko dá si he lye sze rint ille té kes me gyei Te rü le ti Igaz -

2006/142. szám M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 10437



ga tó sá ga – a fõ vá ros ban és Pest me gyé ben a Bu da pes ti és
Pest Me gyei Re gi o ná lis Igaz ga tó ság – (a továb biak ban
együtt: Igaz ga tó ság) egyszerûsített határozattal állapítja
meg.

(2) A ház tar tás ban élõ sze mé lyek meg ha tá ro zá sá nál a
sze mé lyi adat- és lak cím nyil ván tar tás ada tai az irány -
adóak. Ha a fo gyasz tó a ké rel met a tar tóz ko dá si he lye
 szerint ille té kes Igaz ga tó sá gon nyújt ja be, az Igaz ga tó ság
er rõl ér te sí ti a la kó hely szerint ille té kes Igazgatóságot.

(3) A tá mo ga tás meg ál la pí tá sa irán ti ké rel met az 1. szá -
mú mel lék let sze rin ti igény lõ la pon le het be nyúj ta ni. Az
igény lõ lap nak a ház tar tá sok ré szé re tör té nõ el jut ta tá sá ról a 
Ma gyar Ál lam kincs tár gon dos ko dik.

(4) A ké re lem hez mel lé kel ni kell
a) a ké re lem be nyúj tá sát meg elõ zõ hó nap ban (nem ha -

von kén ti szám lá zás ese tén a ké re lem be nyúj tá sát meg elõ -
zõ fo gyasz tá si idõ szak ban) ki ál lí tott gáz-, il let ve táv -
hõ-szol gál ta tá si számla (részszámla) másolatát,

b) kö zös mé rõ vel ren del ke zõ tár sas há zi la kás ban lakó,
gáz szol gál ta tást igény be vevõ fo gyasz tó, va la mint a táv -
hõ szol gál ta tás dí ját a szol gál ta tó ré szé re díj szét osz tás nél -
kül fi ze tõ tár sas ház ese tén a kö zös kép vi se lõ (5) bekezdés
szerinti nyilatkozatát,

c) a szol gál ta tás ba új on nan be kap csolt fo gyasz tá si hely 
ese tén a szer zõ dés másolatát.

(5) A kö zös kép vi se lõ 2. szá mú mel lék let sze rin ti for má -
ban ki ál lí tott nyi lat ko za ta tar tal maz za:

a) an nak iga zo lá sát, hogy a fo gyasz tó a gáz-, il let ve
táv hõ szol gál ta tást igény be veszi,

b) a fo gyasz tó la ká sa fo gyasz tá sá nak a tár sas ház fo -
gyasz tá sá ra jutó, négy ti ze des jegy pon tos ság gal megadott
hányadát,

c) a szám lán fel tün te tett fo gyasz tá si hely-, ügy fél-, il -
let ve mé rõ azo no sí tót.

(6) A fo gyasz tó la ká sá ra esõ fo gyasz tá si há nya dot – a
tár sas ház ala pí tó ok ira ta, alap sza bá lya vagy a fo gyasz tók
kö zöt ti szer zõ dés el té rõ sza bá lyo zá sá nak hi á nyá ban – a
he lyi sé gek lég köb mé ter ben mért tér fo ga ta alap ján kell
meg ál la pí ta ni.

(7) Az e ren de let sze rin ti tá mo ga tás sal kap cso la tos köz -
igaz ga tá si el já rás ban fe let tes szerv ként a Ma gyar Ál lam -
kincs tár jár el.

5.  §

(1) Az Igaz ga tó ság a tá mo ga tás ra való jo go sult sá got – a
11.  § (7) be kez dé se sze rin ti el té rés sel – a ké re lem be nyúj -
tá sa hó nap ját kö ve tõ hó nap elsõ nap já tól kez dõ dõ en az
1.  § j) pont ja sze rin ti jo go sult sá gi idõszak végéig állapítja
meg.

(2) A jo go sult sá got meg ál la pí tó ha tá ro zat ban kü lön ren -
del kez ni kell

a) a tá mo ga tás 3.  § (1)–(2) be kez dé se sze rin ti faj la gos
össze gé rõl,

b) a jo go sult ság idõ tar ta má ról, va la mint
c) – a gáz fo gyasz tás tá mo ga tá sa ese tén – a tá mo ga tott

gáz fo gyasz tás 3.  § (3) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott felsõ
határáról.

(3) Kö zös mé rõ vel ren del ke zõ, gáz szol gál ta tást igény be 
vevõ tár sas há zi fo gyasz tó, va la mint a táv hõ szol gál ta tás dí -
ját a szol gál ta tó ré szé re díj szét osz tás nél kül fi ze tõ tár sas -
ház ban lakó fo gyasz tó ese té ben a ha tá ro zat nak tar tal maz -
nia kell a 4.  § (5) be kez dé sé nek b)–c) pontja szerinti
adatokat is.

6.  §

(1) Az Igaz ga tó ság a 3. szá mú mel lék let sze rin ti ada tok
köz lé sé vel – a 9.  § (3) be kez dé se sze rin ti köz re mû kö dõ ál -
tal meg ha tá ro zott és a hon lap ján köz zé tett for má tum ban –
elekt ro ni kus úton ér te sí ti a szol gál ta tót és a köz re mû kö dõt
a tá mo ga tás meg ál la pí tá sá ról.

(2) A kö zös mé rõ vel ren del ke zõ, gáz szol gál ta tást
igény be vevõ tár sas há zi fo gyasz tó, va la mint a táv hõ szol -
gál ta tás dí ját a szol gál ta tó ré szé re díj szét osz tás nél kül fi ze -
tõ tár sas ház ban lakó fo gyasz tó ese té ben az Igaz ga tó ság – a 
jo go sult ne vé nek fel tün te té sé vel – a tár sas ház kö zös kép -
vi se lõ jét is ér te sí ti a tá mo ga tás meg ál la pí tá sá ról.

(3) Amennyi ben az (1) be kez dés sze rin ti ér te sí tés hi á -
nyos, vagy hi bás ada to kat tar tal maz, a szol gál ta tó fel hí vá -
sá ra az Igaz ga tó ság so ron kí vül gon dos ko dik az ada tok he -
lyes bí té sé rõl, illetve pótlásáról.

(4) A kö zös mé rõ vel ren del ke zõ, gáz szol gál ta tást
igény be vevõ tár sas ház, il let ve a táv hõ szol gál ta tás dí ját
díj szét osz tás nél kül fi ze tõ tár sas ház kö zös kép vi se lõ je ha -
la dék ta la nul ér te sí ti a szol gál ta tót, ha a tá mo ga tás ra jo go -
sult fo gyasz tó ese té ben a gáz- vagy táv hõ szol gál ta tás
igény be vé te le meg szû nik.

7.  §

(1) Amennyi ben az Igaz ga tó ság a ké re lem ben fog lal tak
va ló di sá gát vi tat ja, il let ve az ab ban fog lal tak el len õr zé sét
egyéb ok ból szük sé ges nek tart ja, a tá mo ga tás ra való jo go -
sult ság fenn ál lá sát – in do kolt eset ben az Adó- és Pénz ügyi
El len õr zé si Hi va tal (a továb biak ban: APEH) bevonásá -
val – ellenõrzi.

(2) Az (1) be kez dés ben fog lal ta kon túl me nõ en a tá mo -
ga tás ra való jo go sult sá gi fel té te lek fenn ál lá sát az APEH
– a költ ség ve té si tá mo ga tá sok fel hasz ná lá sá nak el len õr zé -
sé re irány adó ren del ke zé sek alapján – saját jogkörben is
ellenõrizheti.

(3) Ha a fo gyasz tó a tá mo ga tást jo go su lat la nul és rossz -
hi sze mû en vet te igény be, az Igaz ga tó ság a tá mo ga tást
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meg szün te ti, és a fo gyasz tót ha tá ro zat ban kö te le zi a tá mo -
ga tás Ptk. 232.  §-ának (2) be kez dé se sze rin ti ka mat tal
meg emelt összeg ben, a 9.  § (1) be kez dé se sze rin ti elõ -
irány zat ja vá ra tör té nõ vissza fi ze té sé re. A tá mo ga tás
vissza kö ve te lé sé rõl az Igaz ga tó ság a 9.  § (3) be kez dé se
sze rin ti köz re mû kö dõt – a köz re mû kö dõ ál tal meg ha tá ro -
zott for má tum ban – ér te sí ti.

(4) A (3) be kez dés sze rint vissza fi ze ten dõ összeg meg -
ál la pí tá sa ér de ké ben az Igaz ga tó ság meg ke re sé sé re a szol -
gál ta tó köz li a jo go su lat la nul és rossz hi sze mû en igény be
vett támogatás kamattal növelt összegét.

8.  §

(1) A szol gál ta tó a tá mo ga tást – az Igaz ga tó ság ha tá ro -
za tá ban meg ál la pí tott faj la gos összeg re, va la mint a gáz fo -
gyasz tás tá mo ga tá sa ese tén a 3.  § (3) be kez dé sé ben meg -
ha tá ro zott fel sõ ha tár ra fi gye lem mel – az ál ta la vagy meg -
bí zott ja ál tal ki ál lí tott szám lá ban (rész szám lá ban) ha von -
ta, il let ve a szám la ki bo csá tá si gya ko ri ság hoz iga zo dó an
kü lön so ron, a számla végösszegének a támogatással való
csökkentése révén érvényesíti.

(2) Ha a jo go sult – gáz szol gál ta tás ese tén – kö zös mé rõ -
vel ren del ke zõ tár sas há zi fo gyasz tó, vagy a táv hõ szol gál -
ta tás dí ját a szol gál ta tó ré szé re díj szét osz tás nél kül fi ze tõ
tár sas ház ban lakó fo gyasz tó, a szol gál ta tó a tá mo ga tást a
tár sas ház ré szé re ki ál lí tott szám lá ban (rész szám lá ban) ér -
vé nye sí ti. A szol gál ta tó a tár sas ház ré szé re ki ál lí tott szám -
lán a jó vá írt tá mo ga tás össze gét a jo go sult sá got meg ál la pí -
tó ha tá ro zat figye lembe véte lével, a 3.  § (1)–(2) be kez dé se
sze rint cso por to sít va tün te ti fel. A gáz- vagy táv hõ szol gál -
ta tás költ sé gé nek meg fi ze té se so rán a jo go sult ház tar tá sá ra 
esõ össze get a tá mo ga tás be szá mí tá sá val – a jo go sult sá got
meg ál la pí tó ha tá ro zat figye lembe véte lével – a kö zös kép -
vi se lõ ál la pít ja meg.

(3) A tá mo ga tást elsõ íz ben a 6.  § (1) be kez dé se sze rin ti
ér te sí tés nek a szol gál ta tó hoz tör té nõ be ér ke zé sét és fel dol -
go zá sát kö ve tõ, a jo go sult sá gi idõ szak ra esõ elsõ szám lá -
ban ér vé nye sí ti a szol gál ta tó. Ha a tá mo ga tás elsõ íz ben
tör té nõ ér vé nye sí té sé re nem a jo go sult ság kez dõ idõ pont -
já tól ke rül sor, a ko ráb bi jo go sult sá gi hónap(ok)ra járó
összeget az elsõ számlában kell jóváírni.

(4) A jo go sult sá gi idõ szak kez de té nek nap tá ri nap ját
(a továb biak ban: kez dõ nap) ma gá ban fog la ló fo gyasz tá si
idõ szak ra ki adott szám lá ban (rész szám lá ban) tá mo ga tás
csak a jo go sult sá gi idõ szak ra ér vé nye sít he tõ. Ha a kez dõ -
na pon a mé rõ ál lás le ol va sás sal nem ál la pít ha tó meg, a
szol gál ta tó vagy meg bí zott ja a kez dõ na pot meg elõ zõ utol -
só le ol va sás és az azt kö ve tõ elsõ le ol va sás alap ján meg -
állapított fo gyasz tás mennyi sé get jo go sult

a) gáz szol gál ta tás ese té ben az Üz let sza bály za tá ban
meg ha tá ro zot tak sze rint, az Üz let sza bály zat ren del ke zé se
hi á nyá ban a 4. szá mú mel lék let sze rin ti fo gyasz tá si jel leg -
gör be al kal ma zá sá val, li ne á ri san na pok ra bont va,

b) táv hõ szol gál ta tás ese té ben az Üz let sza bály za tá ban
meg ha tá ro zot tak sze rint, az Üz let sza bály zat ren del ke zé se
hi á nyá ban lineárisan napokra bontva
meg osz ta ni.

(5) A jo go sult sá gi idõ szak le zá rul tá nak nap tá ri nap ját
ma gá ban fog la ló fo gyasz tá si idõ szak ra ki adott szám la
(rész szám la) ese té ben, va la mint ha a jo go sult ság kez de té -
nek idõ pont ja el tér a jo go sult sá gi idõ szak kez de té tõl, a
(4) be kez dés rendelkezéseit meg fele lõen kell alkalmazni.

(6) Ha a szol gál ta tó – ideért ve a (4)–(5) be kez dés sze -
rin ti ese tet – be csült fo gyasz tás ról bo csát ki szám lát, a tá -
mo ga tást a be csült mennyi ség re te kin tet tel ér vé nye sí ti,
azon ban a becs lés sel ké szült szám la ki bo csá tá sát kö ve tõ
elsõ le ol va sás ból vagy fo gyasz tói köz lés bõl szár ma zó mé -
rõ ál lás alap ján ké szült szám lá ban – a kor rek ció elõ je lé nek
fel tün te té sé vel – a tá mo ga tást a tény le ge sen felhasznált
hõmennyiség alapján korrigálva kell érvényesíteni.

9.  §

(1) A tá mo ga tás pénz ügyi for rá sát az éves költ ség ve té si
tör vény ben a mi nisz té ri um fe je ze té ben ter ve zett, „Hoz zá -
já ru lás a la kos sá gi ener gia költ sé gek hez” el ne ve zé sû elõ -
irány zat biz to sít ja. Az elõ irány zat fel hasz ná lá sá ra az ál -
lam ház tar tás ról  szóló 1992. évi XXXVIII. tör vény ben, va -
la mint az ál lam ház tar tás mû kö dé si rend jé rõl  szóló
217/1998. (XII. 30.) Korm. ren de let ben fog lal ta kat az
e ren de let sze rin ti ki egé szí té sek kel kell al kal maz ni.

(2) Az elõ irány zat ke ze lé sé re a mi nisz té ri um elõ irány -
zat-fel hasz ná lá si ke ret szám lát nyittat.

(3) Az elõ irány zat ke ze lé sé vel kap cso la tos köz re mû kö -
dõi fel ada to kat – így kü lö nö sen a nyil ván tar tá si, pénz ügyi
és szám vi te li, va la mint el len õr zé si fel ada to kat – a szo ci á -
lis és mun ka ügyi mi nisz ter ál tal meg bí zott szer ve zet
(a továb biak ban: köz re mû kö dõ) lát ja el.

10.  §

(1) A szol gál ta tó az ál ta la a jo go sult sá gi idõ szak ra ér vé -
nye sí tett tá mo ga tás vissza igény lé se ér de ké ben az 5. szá mú 
mel lék let sze rin ti ki mu ta tást kül di meg a köz re mû kö dõ nek 
(igény lés).

(2) A szol gál ta tó az igény lést ha von ta két al ka lom mal, a 
hó nap 5. és 20. nap já ig küld he ti meg elekt ro ni ku san és
– cég sze rû alá írás sal el lá tott – pa pír ala pon a köz re mû kö -
dõ nek. Az igény lés ben azon szám lá kon jó vá írt tá mo ga tás
tün tet he tõ fel, ame lye ken a fel tün te tett fo gyasz tá si idõ szak 
zá ró nap ja ko ráb bi, mint az igény lés meg kül dé sé nek idõ -
pont ja. Ugyan azon szám lá ra és tá mo ga tá si összeg re igény -
lés csak egy szer nyújt ha tó be. Ha a tá mo ga tás össze ge
meg ha lad ja a szám la vég össze gét, a kü lön bö zet a tárgy -
idõ sza ki igény lés ben nem sze re pel tet he tõ.
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(3) A köz re mû kö dõ a (2) be kez dés sze rin ti igény lés be -
ér ke zé sét kö ve tõ 14 na pon be lül gon dos ko dik a ki mu ta tás -
ban sze rep lõ tá mo ga tás szol gál ta tó nak tör té nõ meg té rí té -
sé rõl (el szá mo lás).

(4) A szol gál ta tó nak a neki fel ró ha tó ok ból jo go su lat la -
nul el szá molt össze get a Ptk. 232.  §-ának (2) be kez dé se
sze rin ti ka mat tal nö velt összeg ben a 9.  § (1) be kez dé se
sze rin ti elõ irány zat javára vissza kell fizetnie.

11.  §

(1) Ez a ren de let – a (2) be kez dés sze rin ti el té rés sel – a
ki hir de té sét kö ve tõ har ma dik na pon lép hatályba.

(2) E ren de let 8–10.  §-a 2007. ja nu ár 1-jén lép ha tály ba.

(3) 2007. ja nu ár 1-jén – fi gye lem mel a (4)–(5) be kez -
dés ben fog lal tak ra –

a) a ked vez mé nyes gáz el lá tás igény be vé te lé rõl  szóló
50/2003. (VIII. 14.) GKM ren de let (a továb biak ban: Kgr.),

b) az Ener gia gaz dál ko dá si cél elõ irány zat ke ze lé sé rõl
és fel hasz ná lá sá ról  szóló 113/2003. (VII. 29.) Korm. ren -
de let, valamint

c) az egyes szo ci á li san rá szo rult csa lá dok 2006. évi
gáz ár- és táv hõ-szol gál ta tá si tá mo ga tá sá ról  szóló
138/2006. (VI. 29.) Korm. ren de let (a továb biak ban: R.)
ha tá lyát vesz ti.

(4) A Kgr., il let ve az R. alap ján 2006. de cem ber 31-éig
járó, il let ve meg ál la pí tott tá mo ga tá sok ér vé nye sí té sé re a
Kgr. és az R. 2006. de cem ber 31-én ha tá lyos ren del ke zé -
se it kell al kal maz ni.

(5) A Kgr., il let ve az R. sze rin ti el szá mo lás ak kor te kint -
he tõ le zárt nak, ha a szol gál ta tók a 2006. de cem ber 31-ét
ma gá ba fog la ló el szá mo lá si idõ sza kot tel jeskö rû en, min -
den Kgr. és R. ál tal érin tett fo gyasz tá si hely vo nat ko zá sá -
ban le zár ták.

(6) A Kgr., il let ve az R. ren del ke zé sei alap ján 2006. de -
cem ber 31-éig még el nem szá molt tá mo ga tá sok ról a szol -
gál ta tó a Kgr. 2006. de cem ber 31-én ha tá lyos ren del ke zé -
sei, va la mint a Gaz da sá gi és Köz le ke dé si Mi nisz té ri um -
mal kö tött együtt mû kö dé si meg ál la po dás alap ján szá mol
el, az zal az el té rés sel, hogy az el szá mo lást az e ren de let
sze rin ti köz re mû kö dõ nek kell be nyúj ta ni.

(7) Az e ren de let sze rin ti tá mo ga tás meg ál la pí tá sá ra irá -
nyu ló ké rel met leg ko ráb ban 2006. de cem ber 1-jé tõl le het
az Igaz ga tó ság hoz be nyúj ta ni. Ha a fo gyasz tó a ké rel met
2007. már ci us 31-éig be nyújt ja, a jo go sult sá gi fel té te lek
fenn ál lá sa ese tén szá má ra a tá mo ga tás 2007. ja nu ár 1-jé tõl 
ke rül meg ál la pí tás ra.

Gyur csány Fe renc s. k.,
mi nisz ter el nök
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1. számú melléklet a 231/2006. (XI. 22.) Korm. rendelethez

Igénylõlap
az energiatámogatás megállapításához

A hi ány zó ada to kat ki kell töl te ni, il let ve a meg fe le lõ vá laszt X-szel kell je löl ni. Ha Ön a la kó in gat la ná ban több ener -
giafaj tát – pél dá ul gázt és táv hõt is – hasz nál, vagy több mé rõ ké szü lé ken mé rik az Ön ál tal fel hasz nált ener gi át, ak kor
ener gia faj tán ként, il let ve mé rõ órán ként külön igénylõlapot kell kitöltenie.

1. Az igény lõ (a szám la tu laj do nos vagy a táv hõ-szol gál ta tá si díj fi ze té sé re kö te le zett) sze mé lyi ada tai:

 Csa lá di és utó ne ve: .......................................................................................................................................................

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

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

 Szü le té si hely, év, hó, nap: ............................................................................................................................................

 Lak cí me: ....................... te le pü lés .................. ut ca/út/tér .................. ház szám ...... lép csõ ház ........ eme let, ajtó

 Adó azo no sí tó jel: ...........................................................................................................................................................

2. Igény lõ és a vele együtt élõ sze mé lyek ada tai és jö ve del me:

A táb lá zat ban fel kell tün tet ni az igény lõt és min den olyan sze mélyt, aki nek a ké rel me zõ vel kö zös a lak cí me. A jö ve -
de lem re vo nat ko zó osz lo pot csak azon sze mé lyek vo nat ko zá sá ban kell ki töl te ni, akik jö ve de lem mel ren del kez nek. Ezen 
sze mé lyek nek alá írá suk kal kell iga zol ni a be írt jö ve de lem va ló di sá gát. Kis ko rú, il let ve cse lek võ kép te len sze mé lyek ese -
tén a szü lõ, il let ve a gyám alá írá sa szük sé ges.



Név Szü le té si idõ Havi net tó jö ve de lem (Ft) Alá írás

3. Ki je len tem, hogy az igény lõ lap be nyúj tá sá nak idõ pont já ban a ház tar tá som táb lá zat ban fel tün te tett tag jai kö zött
van olyan személy:

– aki re te kin tet tel ma ga sabb össze gû csa lá di pót lé kot fo lyó sí ta nak, vagy aki ma ga sabb össze gû csa lá di pót lék ban ré -
sze sül, ha igen, ak kor e sze mé lyek száma ....... fõ

– aki fo gya té kos sá gi tá mo ga tás ban ré sze sül, ha igen, ak kor e sze mé lyek szá ma ....... fõ
– aki gyer me két egye dül ál ló ként ne ve li, ha igen, ak kor e sze mé lyek szá ma ....... fõ
– aki nagy csa lá dos nak mi nõ sül, ha igen, ak kor e sze mé lyek szá ma ...... fõ.

4. Szol gál ta tás ra vo nat ko zó ada tok

Kér jük je löl je X-szel, hogy mi lyen szol gál ta tás ra te kin tet tel kéri a tá mo ga tás meg ál la pí tá sát:
 gáz szol gál ta tás,
 táv hõ szol gál ta tás,
 hõ szol gál ta tás.

Ha gáz szol gál ta tás ra te kin tet tel kéri, ak kor kér jük meg ad ni a kö vet ke zõ adatokat:
 A gáz szol gál ta tó meg ne ve zé se: ....................................................................................................................................
 Ügy fél azo no sí tó szá ma vagy a hi vat ko zá si szám: ........................................................................................................
 A gáz mé rõ gyá ri szá ma: ................................................................................................................................................
 Fo gyasz tá si hely azo no sí tó szá ma vagy a szer zõ dés szá ma: .........................................................................................

Ha hõ- vagy táv hõ szol gál ta tás ra te kin tet tel kéri, ak kor kér jük meg ad ni a kö vet ke zõ ada to kat: 
 A hõ- vagy táv hõ szol gál ta tó meg ne ve zé se: ..................................................................................................................
 A mérõ azo no sí tó szá ma/hõ köz pont azo no sí tó szá ma: .................................................................................................
 Ügy fél azo no sí tó szám: .................................................................................................................................................
 Hõ vé te le zé si hely azo no sí tó: .........................................................................................................................................

A fen ti részt a szám lán sze rep lõ ada tok alap ján kell ki töl te ni. Azon igény lõk nek, akik a szol gál ta tó ré sze díj szét osz tás
nél kül fi ze tõ tár sas ház ban lak nak (va gyis ne vük re a szol gál ta tó nem ál lít ki szám lát), a kö zös kép vi se lõ nyi lat ko za tát
csa tol ni uk kell!

A ké re lem hez mel lé kel ni kell:
– a ké re lem be nyúj tá sát meg elõ zõ hó nap ban (el szá mo lá si idõ szak ban) ki ál lí tott gáz-, il let ve táv hõ-szol gál ta tá si

szám la (rész szám la) má so la tát, vagy
– kö zös mé rõ vel ren del ke zõ tár sas há zi la kás ban lakó fo gyasz tó ese tén a kö zös kép vi se lõ nyi lat ko za tát.

5. Nyi lat ko zat

Tu do má sul ve szem, hogy a ké re lem ben fog lal tak va ló di sá gát, va la mint va gyo ni hely ze te met a Ma gyar Ál lam kincs tár, 
ille tõ leg az APEH el len õriz he ti.

Tu do má sul ve szem, hogy a jo go su lat la nul igény be vett tá mo ga tást ka mat tal nö vel ten va gyok kö te les egy összeg ben
vissza fi zet ni.

A Ma gyar Ál lam kincs tár nak, il let ve az ál la mi adó ha tó ság nak a jo go sult ság el bí rá lá sá hoz, va la mint a tá mo ga tás ér vé -
nye sí té sé hez és el len õr zé sé hez szük sé ges adat ke ze lé sé hez, to váb bá a la kos ság ener gia fel hasz ná lá sá nak szo ci á lis tá mo -
ga tá sá ról  szóló 231/2006. (XI. 22.) Korm. ren de let sze rin ti köz re mû kö dõ szerv ré szé re tör té nõ adat to váb bí tás hoz hoz zá -
já ru lok.

Ki je len tem, hogy sem én, sem a ház tar tá som ban élõ sze mély más la kó in gat lan ra tá mo ga tást nem vesz(ek) igény be.
Bün te tõ jo gi fe le lõs sé gem tu da tá ban ki je len tem, hogy a ké re lem ben fel tün te tett ada tok a va ló ság nak meg fe lel nek.

Dá tum: ...................... év ........................... hó .......... nap

…………......……………
(az igény lõ alá írá sa)

2006/142. szám M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 10441



Tájékoztató
az igénylõlap kitöltéséhez

Ener gia költ sé ge ik (gáz fo gyasz tás, il let ve hõ- és táv hõ fel hasz ná lás) meg fi ze té sé hez 2007. ja nu ár 1-jé tõl azok a ház tar -
tá sok (egy lak cí men élõ sze mé lyek) jo go sul tak tá mo ga tás ra, akik nek az egy fo gyasz tá si egy ség re jutó havi jövedelme
nem ha lad ja meg a 93 905 forintot.

Fo gyasz tá si egy ség alatt a ház tar tás tag ja i nak – a ház tar tá son be lü li fo gyasz tá si szer ke ze tet ki fe je zõ – arány szá mát
kell ér te ni, amely az alábbi:

– elsõ nagy ko rú tag já nak arány szá ma 1,0,
– má so dik nagy ko rú tag já nak arány szá ma 0,9,
– ház tar tás min den to váb bi nagy ko rú tag já nak arány szá ma 0,8,
– ház tar tás elsõ és má so dik kis ko rú tag já nak arány szá ma sze mé lyen ként 0,8,
– ház tar tás min den to váb bi kis ko rú tag já nak arány szá ma ta gon ként 0,7.
Ha a ház tar tás va la me lyik tag ja tar tós be teg ség vagy fo gya té kos ság  miatt ma ga sabb össze gû csa lá di pót lék ban vagy

fo gya té kos sá gi tá mo ga tás ban ré sze sül, vagy va la me lyik gyer mek re te kin tet tel ma ga sabb össze gû csa lá di pót lé kot fo lyó -
sí ta nak, ak kor a rá te kin tet tel figye lembe vett arány szám 0,2-vel nö vek szik. Ha a ház tar tás ban gyer me két egye dül ál ló -
ként ne ve lõ szü lõ él, akkor a háztartás fogyasztási egysége szintén 0,2-vel növekszik.

Az egy fo gyasz tá si egy ség re jutó jö ve del met úgy kell ki szá mí ta ni, hogy a ház tar tás össz jö ve del mét osz ta ni kell a ház -
tar tás tag jai fo gyasz tá si egy sé gé nek együttes összegével.

Ha Ön úgy íté li meg, hogy jo go sult a tá mo ga tás ra, ak kor az igény lõ lap ki töl té sé vel igé nyel he ti a tá mo ga tást. Az igény -
lõ la pot 2006. de cem ber 1-jétõl le het be kül de ni a Ma gyar Ál lam kincs tár lak cím sze rint ille té kes területi igazgatóságához.

Ha az igény lõ lap 2007. már ci us 31-ig be nyúj tás ra ke rül és va ló ban jo go sult az ener gia tá mo ga tás ra, ak kor az 2007. ja -
nu ár 1-jé tõl ke rül meg ál la pí tás ra. Ha ezt köve tõen igény li, ak kor pe dig az igény lés hó nap ját köve tõ hó nap tól jár a tá mo -
ga tás. A tá mo ga tás min den év ben de cem ber 31-ig ke rül meg ál la pí tás ra, így az igényét évente meg kell újítania.

Jö ve del mé tõl füg gõ en az aláb bi faj la gos tá mo ga tás ra sze rez het jo go sult sá got:

Egy fo gyasz tá si egy ség re jutó havi jö ve de lem Gáz szol gál ta tás (Ft/MJ) Táv hõ szol gál ta tás (Ft/GJ)

Nem ha lad ja meg az 53 660 Ft-ot 1,180 1680

53 661 és 67 075 Ft kö zött van 0,965 1380

67 076 és 80 490 Ft kö zött van 0,751 1068

80 491 és 93 905 Ft kö zött van 0,536 768

A tá mo ga tás a szol gál ta tó ál tal ki bo csá tott szám lá ban az Ön ál tal fel hasz nált hõ mennyi ség után ke rül jó vá írás ra. Gáz -
fo gyasz tás ese tén a tá mo ga tás 3000 m3-ig (102 000 MJ-ig), nagy csa lá dos ház tar tás ese tén 5000 m3-ig (170 000 MJ-ig)
írható jóvá.

Út mu ta tó az igény lõ lap ki töl té sé hez:

Az igény lõ lap elsõ ré sze azo kat az ada to kat tar tal maz za, ame lye ket min den ké rel me zõ nek ki kell töl te nie, füg get le nül
at tól, hogy mi lyen támogatást igényel.

Ké rel me zõ az a sze mély, aki a szol gál ta tó val a köz üze mi szer zõ dést meg kö töt te, te hát aki nek a ne vé re a köz üze mi
szám la ki ál lí tás ra ke rül. Kö zös mé rõ vel ren del ke zõ tár sas ház ese té ben a ké rel me zõ a gáz- vagy táv hõ szol gál ta tás dí já nak 
meg fi ze té sé re kö te les sze mély, akit a kö zös kép vi se lõ iga zo lá sá ban meg ne vez.

Ha a ház tar tás ban van nagy csa lá dos, il let ve a ma ga sabb össze gû csa lá di pót lék ban vagy fo gya té kos sá gi tá mo ga tás ban 
ré sze sü lõ, vagy a gyer me kü ket egye dül ne ve lõ szü lõ, ak kor e sze mé lyek re te kin tet tel a ház tar tás fogyasztási egysége
0,2-vel emelkedik.

Gyer me két egye dül ne ve lõ szü lõ nek mi nõ sül, aki ha ja don, nõt len, öz vegy, el vált vagy há zas tár sá tól kü lön él és nincs
élet tár sa.

Nagy csa lá dos nak mi nõ sül, aki há rom vagy több gyer mek után kap csa lá di pót lé kot, vagy 1–2 gyer mek után kap ugyan 
csa lá di pót lé kot, de a há rom vagy több gyer mek után járó gyer me ken kén ti összeg ben, mert to váb bi olyan gyer me ke van,
aki a csa lá di pót lék össze gé nek szá mí tá sa kor be szá mít (pél dá ul rend sze res jö ve de lem mel nem ren del ke zõ fel sõ ok ta tá si
hall ga tó, vagy a 18. élet évét be töl tött tar tó san be teg vagy sú lyo san fo gya té kos gyer mek, aki sa ját jo gán jo go sult a csa ládi 
pót lék ra).

Ma ga sabb össze gû csa lá di pót lék: a tar tó san be teg vagy sú lyo san fo gya té kos gyer mek után vagy nagy ko rú ré szé re
 saját jo gon fo lyó sí tott csa lá di pót lék.
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Jö ve de lem: a sze mé lyi jö ve de lem adó ról  szóló tör vény ben jö ve de lem ként meg ha tá ro zott, bel föld rõl vagy kül föld rõl
szár ma zó va gyo ni ér ték (be vé tel), füg get le nül at tól, hogy adó men tes nek vagy adó kö te les nek mi nõ sül, ide ért ve a bár -
mely or szág jog sza bá lya alap ján fo lyó sí tott nyug dí jat.

A jö ve del mi ada tok alatt havi net tó jö ve del met kell ér te ni, ezért a ké re lem ben a sze mé lyi jö ve de lem adó val, a tár sa da -
lom biz to sí tá si já ru lék kal, ma gán-nyug díj pénz tá ri tag díj jal és a mun ka vál la lói já ru lék kal csök ken tett net tó jö ve del mi
ada to kat kell fel tün tet ni.

Nem mi nõ sül jö ve de lem nek, így a jö ve del mek kö zött sem kell fel tün tet ni: a te me té si se gély, az al kal man ként adott át -
me ne ti se gély, a la kás fenn tar tá si tá mo ga tás, az adós ság csök ken té si tá mo ga tás, a rend kí vü li gyer mek vé del mi tá mo ga tás,
a ne ve lõ szü lõk szá má ra fi ze tett ne ve lé si díj és kü lön el lát mány, az anya sá gi tá mo ga tás, a ti zen har ma dik havi nyug díj, va -
la mint a sú lyos moz gás kor lá to zott sze mé lyek pénz be li köz le ke dé si ked vez mé nyei, a va kok sze mé lyi já ra dé ka és a fo -
gya té kos sá gi tá mo ga tás, to váb bá a fo ga dó szer ve zet ál tal az ön kén tes nek kü lön tör vény alap ján biz to sí tott jut ta tás.

A la kás ban együtt élõ sze mé lyek jö ve del mét kü lön-kü lön kell fel tün tet ni. Jö ve de lem ként a ké re lem be nyúj tá sát meg -
elõ zõ 3 hó nap át la gos jö ve del mét kell fel tün tet ni.

A jö ve de lem tí pu sai

Ke re sõ te vé keny ség bõl szár ma zó jö ve de lem nek mi nõ sül min den olyan be vé tel, amely mun ka vég zés bõl szár ma zik,
pél dá ul: mun ka bér, meg bí zá si díj, vál lal ko zás ból szár ma zó jö ve de lem.

Gyer mek gon do zá si tá mo ga tá sok: ter hes sé gi-gyer mek ágyi se gély, gyer mek gon do zá si díj, gyer mek gon do zá si se gély,
gyer mek ne ve lé si tá mo ga tás, csa lá di pót lék, gyer mek tar tás díj.

Nyug el lá tás és egyéb nyug díj sze rû rend sze res szo ci á lis el lá tá sok: öreg sé gi, rok kant sá gi, bal ese ti rok kant sá gi nyug díj, 
öz ve gyi és szü lõi nyug díj, ár va el lá tás és bal ese ti hoz zá tar to zói nyug el lá tá sok, bá nyász nyug díj, a kor en ged mé nyes nyug -
díj, egyes mû vé sze ti te vé keny sé get foly ta tók öreg sé gi nyug dí ja, a szol gá la ti nyug díj, elõ nyug díj, a me zõ gaz da sá gi szö -
vet ke ze ti já ra dék, a me zõ gaz da sá gi szak szö vet ke ze ti já ra dék és a me zõ gaz da sá gi szak szö vet ke ze ti ta gok nö velt össze gû
já ra dé ka; rend sze res szo ci á lis já ra dék, át me ne ti já ra dék, bá nyász dol go zók egész ség ká ro so dá si já ra dé ka, rok kant sá gi já -
ra dék, nem ze ti gon do zá si díj, nem ze ti helyt ál lá sért pót lék, há zas tár si pót lék, há zas társ után járó jö ve de lem pót lék, ha di -
gon do zot ti pénz el lá tá sok.

Ön kor mány zat és mun ka ügyi szer vek ál tal fo lyó sí tott el lá tá sok: kü lö nö sen az idõs ko rú ak já ra dé ka, a rend sze res szo ci -
á lis se gély, az ápo lá si díj, a mun ka nél kü li já ra dék, ál lás ke re sé si já ra dék, ál lás ke re sé si se gély, kép zé si tá mo ga tás ként fo -
lyó sí tott ke re set pót ló jut ta tás.

Egyéb jö ve de lem: pél dá ul a táp pénz, az ösz tön díj, ne ve lõ szü lõi díj, szo ci á lis gon do zói díj, vég ki elé gí tés, tõ ke jö ve de -
lem, il let ve min den olyan jö ve de lem, amely az elõ zõ so rok ban nem ke rült fel tün te tés re.

2. számú melléklet a 231/2006. (XI. 22.) Korm. rendelethez

Nyilatkozat

Alul írott .............................................................................................................................................. (név, meg ne ve zés)
..................................................................................................................................................................(cím, szék hely),

mint kö zös kép vi se lõ, a la kos ság ener gia fel hasz ná lá sá nak szo ci á lis tá mo ga tá sá ról  szóló 231/2006. (XI. 22.) Korm.
 rendelet 4.  §-ának (4)–(5) be kez dé sé ben fog lal tak alapján igazolom, hogy
.................................................................................................................................................................................. (név)
............................................................................................................................................................................. (lak cím)

 kö zös mé rõ vel ren del ke zõ tár sas há zi la kás ban lakó, gáz szol gál ta tást igény be ve võ személy, vagy
 a táv hõ szol gál ta tás dí ját a szol gál ta tó ré szé re díj szét osz tás nél kül fi ze tõ tár sas ház lakója,

(a meg fe le lõ négy zet be X je let kell ten ni)
aki a szol gál ta tá si díj meg fi ze té sé re kö te les.

A tár sas ház ré szé re ki bo csá tott szám lán sze rep lõ azo no sí tó szám (fo gyasz tá si hely-, ügy fél-, il let ve mérõazonosító): 
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................

Ne ve zett sze mély ál tal la kott la kás fo gyasz tá sá nak a tár sas ház fo gyasz tá sá ra jutó há nya da: ............................ (négy
ti ze des jegy pon tos ság gal).

Dá tum: ……………………………………………………

...................................
alá írás
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3. számú melléklet a 231/2006. (XI. 22.) Korm. rendelethez

Az energiatámogatásra jogosultakról  szóló értesítés adatai

A tá mo ga tást meg ál la pí tó szerv meg ne ve zé se

A tá mo ga tást meg ál la pí tó ha tá ro zat száma

Fo gyasz tó neve

szü le té si he lye

szü le té si ide je

lak cí me (fo gyasz tá si hely)

A jo go sult ság kez dõ idõ pont ja

A szol gál ta tó nál sze rep lõ azo no sí tó szám (ügy fél azo no sí tó, fo gyasz tá si hely azo no sí tó, szer zõ dés szám, hivatkozási
szám)

A jo go sul tat meg il le tõ faj la gos tá mo ga tás [a 3.  § (1) vagy (2) be kez dé sé nek meg fe le lõ pont já ra tör té nõ hivatkozással]

Gáz fo gyasz tás tá mo ga tá sá nak fel sõ ha tá ra [a 3.  § (3) be kez dé se szerint]

Gáz mé rõ gyá ri szá ma

A kö zös mé rõ vel ren del ke zõ, gáz szol gál ta tást igény be vevõ tár sas há zi fo gyasz tó, va la mint a táv hõ szol gál ta tás dí ját a
szol gál ta tó ré szé re díj szét osz tás nél kül fi ze tõ tár sas ház ban lakó fo gyasz tó ese tén a jo go sult lakására esõ fogyasztási
hányad

Dá tum

4. számú melléklet a 231/2006. (XI. 22.) Korm. rendelethez

Fogyasztási jelleggörbe

Hó nap Ja nu ár Feb ru ár Már ci us Áp ri lis Má jus Jú ni us

Éves fo gyasz tás %-a 19,4281 16,3743 14,0081 8,0834 2,8712 0,9973

Hó nap Jú li us Au gusz tus Szep tem ber Ok tó ber No vem ber De cem ber

Éves fo gyasz tás %-a 0,8046 0,8877 1,7422 5,8505 11,7688 17,1838

5. számú melléklet a 231/2006. (XI. 22.) Korm. rendelethez

Kimutatás
a jóváírt energiatámogatás visszaigényléséhez

A szol gál ta tó azo no sí tó ja: .................................................................................................................................................

A szol gál ta tó meg ne ve zé se: ..............................................................................................................................................

A szol gál ta tó szék he lye: ...................................................................................................................................................

A szol gál ta tó adó szá ma: ....................................................................................................................................................

A szol gál ta tó bank szám la szá ma: ......................................................................................................................................

Az ügy in té zõ neve és el ér he tõ sé gei: .................................................................................................................................

A vissza igény lés sor szá ma:.................................................................................................................................................

Az adat szol gál ta tás idõ sza ka (tárgy idõ szak): .....................................................................................................................
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A la kos ság ener gia fel hasz ná lá sá nak szo ci á lis tá mo ga tá sá ról  szóló 231/2006. (XI. 22.) Korm. ren de let (R.) 10.  §-ának
(2) be kez dé se sze rin ti szám lák da rab szá ma és a jóváírt támogatás:

Jo go sult sá gi ka te gó ria: az R. 3.  § (1) vagy (2) bek.
Össze sen

a) pont ja b) pont ja c) pont ja d) pont ja

1. Tá mo ga tás jó vá írá sá val
ki bo csá tott szám lák 
szá ma (db)

2. Tá mo ga tás jó vá írá sa kor
figye lembe vett, szám lá -
zott hõ mennyi ség (MJ)

tárgy idõ szak ban

jo go sult sá gi idõ -
szak ban össze sen

3. Elõ irány zat ból 
igé nyelt tá mo ga tás (Ft)

tárgy idõ szak ban

jo go sult sá gi idõ -
szak ban össze sen

4. Elõ irány zat nak vissza té -
rí ten dõ tá mo ga tás (Ft)

tárgy idõ szak ban

jo go sult sá gi idõ -
szak ban össze sen

5. Össze sen (a 3. és a
4. pont kü lönb sé ge)

tárgy idõ szak ban

jo go sult sá gi idõ -
szak ban össze sen

Dá tum: ...................... év ........................... hó .......... nap

........................................
szol gál ta tó

(cég sze rû alá írás)
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 VI. rész
KÖZLEMÉNYEK,
HIRDETMÉNYEK

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  kívül –
az aláb bi el ve szett, meg sem mi sült gép jár mû törzs köny vek sor szá mát te szi köz zé:

644602B

531195E

681599C

221299D

714001C

744439D

502246E

077937D

725870A

514061C

407756C

661249D

331484B

718660B

954239B

289924F

454580F

543329B

429943D

928527F

696521A



867543E
105448G
214102F
609192F
092741D
732172F
983484C
869872D
974537A
509288F
294977A
719600C
485886A
100254C
122132C
900058E
530155D
163056E
807649D
509926B
864600A
343387D
348259B
548543D
529551B
773805E
502402B
529778A
610594C
212729D
698598E
440459B
458498F
100587C
413271E
002180F
389831G
083846B
774408F
531961B
879110E
190476D
065354B
920556A
270975C
992715C
718211B
494731C
350820B
716382E
314863C
736412C
096898D
544990D

660216E
893665D
187072D
812688F
332154B
845552A
622290A
243806D
381988B
528161A
322659D
673258D
184910D
370206F
744304A
185648B
803736F
761156A
780375D
217370E
183021G
902872B
795049B
981876B
275056C
245640F
171113F
091453A
497513F
283852A
395008D
317971A
882706C
029150D
413815E
156965A
775688B
542988B
237268E
309301A
779751E
644933B
666533B
173651E
404714C
406828B
719732B
061584C
266293E
760650A
067516G
248300A
189057F
253890D

647141A
916827A
806419C
698573D
320353C
714695A
011930F
819541E
589855E
748652F
093686C
752149A
614697C
193716C
025640G
898808F
649197C
945178D
969275C
282094B
566710A
308572G
630448D
961942A
818423C
377471E
639291C
959235B
195584F
292701F
869455A
326739C
962994D
259937F
051427E
111298B
806742C
824189D
423371B
533915C
254334E
708420A
968839C
038542B
492231E
722511C
310242B
648775A
647942D
838339E
765723B
367638G
417455B
741467E
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875135D
540053A
808215B
323227D
986900D
596088D
017340E
461403E
728441E
747260C
814834C
630925E
512236C
484821B
644358F
239284F
452333B
395017B
283033F
747907D
050777C
750329E
589099F
037463C
183712F
739818D
493155B
878005F
089044B
488792F
765589E
482231B
765261F
429366F
416821E
645021G
979578A
735213E
349119D
033605G
027449C
181310F
272659E
462232G
877815E
530483A
375962B
482840D
134696F
193406E
369025G
473956G
950792A
229531F

028277A
535435B
857417B
657800G
603956G
332930A
463522D
883210F
335308D
615183G
509114B
632175F
257555D
038229G
484992G
638469A
436510C
441704C
129318G
548748B
771987D
095697E
865910A
649989C
510121G
094698C
184247E
779610C
136077G
271639D
034702D
687765B
620082C
445245G
938429F
031780D
703346F
917359F
274100E
592597B
033716D
097925G
337446F
671792B
097655B
957014B
381486A
938803C
474775C
321272F
693716F
531786G
909580C
234908F

977037B
357159E
757172E
899115A
347950F
533170G
922087A
838089B
084001B
616753E
450017B
924517D
820382B
638067D
964402C
909766A
047689F
227159D
515064C
835758E
207865C
636808D
796784F
474017C
891805A
033993A
684099D
202991D
031162D
707443B
601101E
904175D
536851F
310231A
658760C
693840G
145730B
229334E
230344B
769698C
157072F
005378C
805342A
146362D
608845D
288825B
845927D
023486E
964613C
644765B
602665E
184509G
935448D
128093D
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381591E
404031F
712680E
812746A
266819C
950687F
460867G
443096G
078426B
745605C
262186F
065805B
655546D
430212C
733431G

640080E
398494D
979982A
238113C
945632E
781013F
458522F
166169C
152276C
947725B
108387C
052150A
251148F
564498E
411058C

361177C

104276G

323574G

599052B

315570D

892080B

526329G

493958E

572354D

608679E

755479C

198047A

494215E

778189C

                                Köz le ke dé si Nyil ván tar tó Osz tály
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Szer kesz ti a Mi nisz ter el nö ki Hi va tal, a Szer kesz tõ bi zott ság köz re mû kö dé sé vel. A Szer kesz tõ bi zott ság el nö ke: Gi lyán György.
A szer kesz té sért fe le lõs: Ko vács né dr. Szi lá gyi-Far kas Zsu zsan na. Bu da pest V., Kos suth tér 1–3.
Ki ad ja a Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó. Fe le lõs ki adó: dr. Ko de la Lász ló el nök-ve zér igaz ga tó.
Bu da pest VIII., So mo gyi Bé la u. 6. Te le fon: 266-9290.

Elõ fi ze tés ben meg ren del he tõ a Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó nál
Bu da pest VIII., So mo gyi Bé la u. 6., 1394 Bu da pest 62. Pf. 357, vagy fa xon 318-6668.
Elõ fi ze tés ben ter jesz ti a Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó a FÁMA Rt. köz re mû kö dé sé vel. Te le fon/fax: 266-6567.
In for má ció: tel.: 317-9999, 266-9290/245, 357 mel lék.
Pél dá nyon ként meg vá sá rol ha tó a Bu da pest VII., Rá kó czi út 30. (be já rat a Do hány u. és Nyár u. sar kán) szám alat ti Köz löny
 Centrumban (tel.: 321-5971, fax: 321-5275, e-ma il: koz lony cent rum@mhk.hu), il let ve meg ren del he tõ a ki adó ügy fél szol gá la tán
(fax: 318-6668, 338-4746, e-ma il: koz lony bolt@mhk.hu) vag y a www.mhk.hu/kozlonybolt in ter net cí men.
2006. évi éves elõ fi ze té si díj: 90 216 Ft. Egy pél dány ára: 189 Ft 16 ol dal ter je de le mig, utá na +8 ol da lan ként +168 Ft.
A ki adó az elõ fi ze té si díj év köz be ni eme lé sé nek jo gát fenn tart ja.
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06.3673 – Nyom ja a Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó La jos mi zsei Nyom dá ja. Fe le lõs ve ze tõ: Bur ján Nor bert ve zér igaz ga tó-he lyet tes.


