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 II. rész JOGSZABÁLYOK

A Kor mány ren de le tei

A Kormány
16/2008. (I. 31.) Korm.

rendelete

a kötelezõ egészségbiztosítás ellátásairól  szóló 
1997. évi LXXXIII. tör vény végrehajtásáról  szóló

217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet és az egészségügyi
szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történõ

finanszírozásának részletes szabályairól  szóló
43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet módosításáról

A kö te le zõ egész ség biz to sí tás el lá tá sa i ról  szóló 1997.
évi LXXXIII. tör vény 83.  §-a (2) be kez dé sé nek a), e), f) és
g) pont já ban fog lalt fel ha tal ma zás alap ján, az Al kot mány
35.  §-a (1) be kez dé sé nek b) pont já ban meg ál la pí tott fel -
adat kör ében el jár va a Kor mány az aláb bi a kat ren de li el:

1.  §

A kö te le zõ egész ség biz to sí tás el lá tá sa i ról  szóló 1997.
évi LXXXIII. tör vény vég re haj tá sá ról  szóló 217/1997.
(XII. 1.) Korm. ren de let (a továb biak ban: Vhr.) 3.  §-ának
(1) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ rendelkezés lép:

„(1) A biz to sí tot tat MRI (mág ne ses mag re zo nan cia),
CT (kom pu ter to mog rá fia), DSA (di gi tá lis szubt rak ci ós
an gi og rá fia) vizs gá lat ra ki zá ró lag a já ró be teg-szak el lá tás
és a fek võ be teg-gyógy in té zet szak or vo sa utal hat ja be. A
PET-CT (po zit ron emisszi ós to mog rá fia-kom pu ter to mog -
rá fia) vizs gá lat vá ró lis tá já ra való fel vé tel re a já ró be -
teg-szak el lá tás és a fek võ be teg-gyógy in té zet kli ni kai on -
ko ló gus, he ma to ló gus, ideg se bész, va la mint ne u ro ló gus
szak or vo sa te het ja vas la tot a kü lön jog sza bály sze rin ti in -
di ká ció esetén.”

2.  §

A Vhr. a kö vet ke zõ 5/J.  §-sal egé szül ki:
„5/J.  § (1) A te le pü lé si ön kor mány za tok a biz to sí tot tak

ál tal fi ze tett vi zit díj vissza té rí té sé re az éves költ ség ve té si
tör vények alap ján tá mo ga tás ban ré sze sül nek.

(2) A tá mo ga tá si igényt a te le pü lé si ön kor mány zat jegy -
zõ je az e ren de let 3. szá mú mel lék le te sze rin ti adat la pon

a) az R. 5/H.  §-ának (6) és (8) be kez dé se sze rin ti ha tá -
ro zat meg ho za ta lát, vagy

b) az R. 5/H.  §-ának (7) be kez dé se sze rin ti eset ben a vi -
zit díj vissza fi ze té sét
köve tõen, min den hó nap 10-éig, de leg ké sõbb az adott év
de cem ber 10-éig a Ma gyar Ál lam kincs tár ille té kes

 Regionális Igaz ga tó sá gá hoz (a továb biak ban: Igaz ga tó -
ság) meg kül di.

(3) Amennyi ben a jegy zõ adott év de cem ber 10-ét köve -
tõen hoz ha tá ro za tot, il let ve – a (2) be kez dés b) pont ja sze -
rin ti eset ben – a vissza fi ze tés re adott év de cem ber 10-ét
köve tõen ke rül sor, úgy a tá mo ga tás igény lé sé re a kö vet -
ke zõ költ ség ve té si év ben van le he tõ ség.

(4) Az R. 5/H.  §-ának (7) be kez dé se sze rin ti eset ben az
ön kor mány zat csak olyan mér té kû köz pon ti költ ség ve té si
tá mo ga tást igé nyel het, amely nek vissza té rí té sé re a ma gán -
sze mély az Ebtv. 18/A.  §-ának (14) be kez dé se sze rin ti fel -
té tel alap ján jo go sult.

(5) Az igény lés hez szük sé ges csa tol ni:
a) a (2) be kez dés a) pont ja sze rin ti eset ben a ha tá ro za -

tot, il let ve a Ket. 73.  §-ának (3) be kez dé se al kal ma zá sa
ese tén a ki fi ze té si pénz tár bi zony lat má so la tát,

b) a (2) be kez dés b) pont ja sze rin ti eset ben a biz to sí -
tott nak a Ket. 71.  §-ának (4) be kez dé se sze rint zá ra dé kolt
ké rel mét.

(6) Az Igaz ga tó ság – fi gye lem mel az ál lam ház tar tás ról
 szóló 1992. évi XXXVIII. tör vény 64/B.  §-ának (3) be kez -
dé sé re – öt mun ka na pon be lül meg vizs gál ja a (2)–(5) be -
kez dé sek sze rin ti igény lé sek sza bály sze rû sé gét és – hi á -
nyos ság ész le lé se ese tén – az igény lõ ön kor mány za tot
 hiánypótlásra szó lít ja fel. Hi ány pót lás ra a hi ány pót lá si fel -
szó lí tás kéz hez vé te lé tõl szá mí tott há rom na pon be lül van
le he tõ ség.

(7) Az Igaz ga tó ság a (6) be kez dés ben fog lalt el len õr zé si 
el já rást köve tõen a be ér ke zett igé nye ket min den hó nap
20-áig ré gi ón ként, te le pü lés so ros bon tás ban – e ren de let
4. szá mú mel lék le te sze rin ti adat la pon, elekt ro ni kus for -
má ban is – meg kül di az Ön kor mány za ti és Te rü let fej lesz -
té si Mi nisz té ri um (a továb biak ban: ÖTM) ré szé re.

(8) Az ÖTM az igény lé sek be ér ke zé sét köve tõen so ron
kí vül in téz ke dik a tá mo ga tás fo lyó sí tá sa érdekében.

(9) A tá mo ga tás fel hasz ná lá sát a kü lön jog sza bály ban
erre fel jo go sí tott szer vek ellenõrzik.

(10) A jog ta la nul igény be vett tá mo ga tást az ál lam ház -
tar tás ról  szóló 1992. évi XXXVIII. tör vény 64/B.  §-ának
(2) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott ka mat tal nö velt összeg -
ben vissza kell fi zet ni a köz pon ti költ ség ve tés be.

(11) Az ön kor mány zat a tá mo ga tás fel hasz ná lá sá ról az
adott év de cem ber 31-ei for du ló nap pal, a min den ko ri zár -
szám adás ke re té ben és rend je sze rint kö te les el szá mol ni.”

3.  §

(1) A Vhr. 11.  §-ának (5) be kez dé se he lyé be a követ -
kezõ ren del ke zés lép:

„(5) Azt a biz to sí tot tat, aki a be uta lás ra jo go sult or vos
dön té se alap ján be teg sé ge, egész sé gi ál la po ta  miatt tö meg -
köz le ke dé si esz kö zön utaz ni nem ké pes – mely nek té nyét
és in do kát a be uta lás ra jo go sult or vos az uta zá si utal vá -
nyon fel tün te ti –, uta zá si költ ség té rí tés ként ki lo mé te ren -
ként 21 fo rint il le ti meg. Amennyi ben a biz to sí tott egész -
sé gi ál la po ta  miatt kí sé rõ szük sé ges, a fen ti összeg együt -
te sen il le ti meg a biz to sí tot tat és kí sé rõ jét. Az út vo nal
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hosszá nak meg ha tá ro zá sá nál az adott vi szony lat ban leg rö -
vi debb tá von köz le ke dõ tö meg köz le ke dé si esz köz út vo na -
lát kell figye lembe ven ni. Az uta zá si költ ség meg té rí té sé re 
a (10) be kez dés ben fog lal tak az irány adók az zal, hogy az
uta zá si utal vány hoz a me net je gyet nem kell csatolni.”

(2) A Vhr. 11.  §-ának (12) be kez dé se he lyé be az aláb bi
ren del ke zés lép:

„(12) Nem tö meg köz le ke dé si esz köz zel tör té nõ uta zás
ese tén leg fel jebb 1 kí sé rõ jo go sult az (5) be kez dés ben fog -
lal tak sze rint a kí sé ret tel kap cso lat ban fel me rült uta zá si
költ ség meg té rí té sé re. A kí sé rõt ha za uta zá sa, il let ve a kí -
sért biz to sí tot tért tör té nõ vissza uta zá sa so rán uta zá si költ -
ség té rí tés ként ki lo mé te ren ként 18 fo rint il le ti meg,
amennyi ben a kí sért biz to sí tott egész sé gi ál la po ta, il let ve
el hú zó dó ke ze lé se  miatt rö vid idõn be lül nem tud la kó he -
lyé re tá voz ni. A kí sé rõ ré szé re – a kí sért biz to sí tott nél kü li
uta zás ese tén – ugyan azon nap ra leg fel jebb 2 út (1 oda–
1 vissza) szá mol ha tó el ak kor, ha a kí sé rõ a MEP felé a kí -
sért biz to sí tott el lá tá sá nak igény be vé te lé re vo nat ko zó,
ren del ke zé sé re álló hi va ta los do ku men tum mal iga zol ja az
uta zás szük sé ges sé gé nek in do kát, me lyet a ré szé re ki ál lí -
tott uta zá si utal vá nyon fel kell tün tet ni. Ezen iga zo lás hi á -
nyá ban nyi lat ko za tot kell ten nie a több szö ri uta zás szük sé -
ges sé gé nek in do ká ról. Iga zo lás vagy nyi lat ko zat nél kül,
va la mint va lót lan té nyek köz lé se ese tén té rí tés nem ál la -
pít ha tó meg. A kí sé rõ ré szé re ak kor sem ál la pít ha tó meg
ugyan azon nap ra vo nat ko zó an 2 útra költ ség té rí tés, ha az
egész ség ügyi szol gál ta tó vagy a (6), il let ve (7) be kez dés -
ben meg ha tá ro zott szol gál ta tást nyúj tó in téz mény és biz to -
sí tott la kó he lye egy más tól való tá vol sá ga a 100 kilométert
meghaladja.”

4.  §

(1) E ren de let – a (2) be kez dés ben fog lalt ki vé tel lel –
2008. feb ru ár 1-jén lép ha tály ba az zal, hogy a kí sé rõt a ha -
za uta zá sa, il let ve a kí sért biz to sí tot tért tör té nõ vissza uta -
zá sa vo nat ko zá sá ban 2008. ja nu ár 31-ét köve tõen tör tént
uta zá sok te kin te té ben il le ti meg uta zá si költ ség té rí tés.

(2) Az egész ség ügyi szol gál ta tá sok Egész ség biz to sí tá si
Alap ból tör té nõ fi nan szí ro zá sá nak rész le tes sza bá lya i ról
 szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. ren de let (a továb biak -
ban: Kr.) 6/A. mel lék le te e ren de let 1. szá mú mel lék le té nek
2. pont já val meg ál la pí tott ren del ke zé se az egész ség biz to -
sí tá si pénz tá rak ról  szóló tör vény ha tály ba lé pé sé nek nap -
ján lép ha tály ba.

(3) E ren de let az egész ség biz to sí tá si pénz tá rak ról  szóló
tör vény ha tály ba lé pé sét kö ve tõ har min ca dik na pon ha tá -
lyát vesz ti.

(4) Az egyes, az egész ség ügyet érin tõ kor mány ren de le -
tek nek a vi zit díj és a kór há zi na pi díj be ve ze té sé vel kap -
cso la tos mó do sí tá sá ról  szóló 4/2007. (I. 22.) Korm. ren de -
let 13.  §-a, va la mint 3. és 4. szá mú mel lék le te ha tá lyát
vesz ti.

(5) Az egyes egész ség ügyi tár gyú kor mány ren de le tek
mó do sí tá sá ról szól 364/2007. (XII. 23.) Korm. ren de let
1. szá mú mel lék le té nek 2. pont ja nem lép ha tály ba.

(6) E ren de let hatályba lépésével egy ide jû leg Kr.
43.  §-ának (1) be kez dé sé ben az „1/A.” szö veg rész he lyé be 
az „1.” szö veg rész, 43/A.  §-ának (1) be kez dé sé ben az
„1/B.” szö veg rész he lyé be az „1/A.” szövegrész lép.

(7) A Kr. 6/A., 6/B., 14., 15., 17. és 18. mel lék le te az e
ren de let 1. szá mú mel lék le te sze rint mó do sul.

(8) A Vhr. az e ren de let 2. és 3. szá mú mel lék le te sze rin ti 
3. és 4. mel lék let tel egé szül ki.

A mi nisz ter el nök he lyett:

Kiss Pé ter s. k.,
a Mi nisz ter el nö ki Hi va talt ve ze tõ mi nisz ter

1. számú melléklet
a 16/2008. (I. 31.) Korm. rendelethez

1. A Kr. 6/A. mel lék le te „Ki töl té si út mu ta tó” ré szé nek
37. pont ja a kö vet ke zõ szö veg résszel egészül ki:

„50 = a biz to sí tott Vhr. 25/A.  §-ának (4)–(5) be kez dé se
sze rin ti el lá tá sa nem fe je zõ dött be (össze tar to zó ke ze lé si
so ro zat nem utolsó eseménye)”

2. A Kr. 6/A. mel lék le te „Ki töl té si út mu ta tó” ré szé nek
37. pont ja a kö vet ke zõ szö veg résszel egészül ki:

„60 = a Vhr. 25/A.  §-ának (6) be kez dés alap ján az el szá -
mo lá si nyi lat ko za tot nem kell ki ál lí ta ni.”

3. A Kr. 6/B. mel lék le te „El szá mo lá si nyi lat ko zat” ré -
sze a kö vet ke zõ szö veg résszel egészül ki:

„50 = a biz to sí tott Vhr. 25/A.  §-ának (4)–(5) be kez dé se
sze rin ti el lá tá sa nem fe je zõ dött be (össze tar to zó ke ze lé si
so ro zat nem utolsó eseménye)”

4. A Kr. 14. mel lék le te „Ki töl té si út mu ta tó” ré szé nek
32. pont ja a kö vet ke zõ szö veg résszel egé szül ki:

„50 = a biz to sí tott Vhr. 25/A.  §-ának (4)–(5) be kez dé se
sze rin ti el lá tá sa nem fe je zõ dött be (má sik osz tá lyon foly ta -
tó dik az el lá tás, kú ra sze rû el lá tás, rész szám la)”

5. A Kr. 15. mel lék le te a kö vet ke zõ 20. pont tal egé szül ki:

„20. El szá mo lá si nyi lat ko zat”

6. A Kr. 17. mel lék le te a kö vet ke zõ 25. pont tal egé szül ki:

„25. El szá mo lá si nyi lat ko zat”

7. A Kr. 18. mel lék le te a kö vet ke zõ 40. pont tal egé szül ki:

„40. El szá mo lá si nyi lat ko zat”
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2. számú melléklet a 16/2008. (I. 31.) Korm. rendelethez

„3. melléklet a 217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelethez

1. Te le pü lé si ön kor mány zat KSH azo no sí tó ja
2. Te le pü lé si ön kor mány zat neve
3. Vissza té rí tés ben ré sze sü lõk szá ma (fõ)
4. A (3) pont sze rin ti ma gán sze mé lyek ré szé re vissza té rí tett/vissza té rí ten dõ

vi zit díj össze ge
5. Igé nyelt tá mo ga tás össze ge

A tá mo ga tá si össze get szám ként kér jük fel tün tet ni, ti ze des jel és Ft be írás nélkül.

Sor szám Az igé nyelt tá mo ga tást meg ala po zó bi zony la tok sor szá mai

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

................................................ ................................................
jegy zõ pol gár mes ter

P. H.”

3. számú melléklet a 16/2008. (I. 31.) Korm. rendelethez

„4. melléklet a 217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelethez

Az önkormányzatok által visszatérítendõ/visszatérített vizitdíj ..... évi támogatása

Ré gió neve: ..................................................

Sor szám Ön kor mány zat KSH kód ja Ön kor mány zat neve
Tá mo ga tás ban ré sze sü lõk szá ma

(fõ)
Igé nyelt tá mo ga tás össze ge

1 2 3 4 5

Össze sen:

A tá mo ga tá si össze get szám ként kér jük fel tün tet ni, ti ze des jel és Ft be írás nélkül.”
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A Kormány
17/2008. (I. 31.) Korm.

rendelete

a Kistérségi Koordinációs Hálózatról  szóló 
344/2007. (XII. 19.) Korm. rendelet módosításáról

A Kor mány a te rü let- és fej lesz tés po li ti ka egyes szak po li -
ti kai cél jai kis tér sé gi szin tû meg va ló su lá sá nak elõ se gí té sé re,
az Al kot mány 35.  §-ának (2) be kez dé sé ben ka pott ere de ti
jog al ko tói jog kö ré ben, a kö vet ke zõ ket ren de li el:

1.  §

(1) A Kis tér sé gi Ko or di ná ci ós Há ló zat ról  szóló
344/2007. (XII. 19.) Korm. ren de let (a továb biak ban: R.)
5.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés
lép:

„(1) A kis tér sé gek ben – a (2) és a (3) be kez dés ben fog -
lal tak ki vé te lé vel – kis tér sé gen ként egy kis tér sé gi ko or di -
ná tor mû kö dik.”

(2) Az R. 5.  §-a a kö vet ke zõ új (3) be kez dés sel egé szül
ki, és ez zel egy ide jû leg a je len le gi (3) be kez dés szá mo zá sa 
(4) be kez dés re vál to zik:

„(3) Az (1) és (2) be kez dés ben meg ha tá ro zott re gi o ná lis 
össz lét szám, va la mint a 4.  § (1) be kez dé sé ben meg ha tá ro -
zott tit kár sá gi re gi o ná lis össz lét szám – a re gi o ná lis há ló za -
ti igaz ga tó kez de mé nye zé sé re a fej lesz tés po li ti ká ért fe le -
lõs mi nisz ter ál tal ho zott dön tés alap ján – in do kolt eset ben
át cso por to sít ha tó a há ló za ti és tit kár sá gi össz lét szám vál -
to zat lan sá ga és az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott mi ni má -
lis lét szám vál to zat la nul ha gyá sa mellett.”

2.  §

Az R. 7.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:
„7.  § (1) A Há ló zat mun ka tár sa mun ka vég zés re irá nyu ló 

egyéb és to váb bi jog vi szonyt – tu do má nyos, ok ta tói, mû -
vé sze ti, lek to ri, szer kesz tõi, va la mint jogi ol ta lom alá esõ
szel le mi te vé keny ség, to váb bá a köz ér de kû ön kén tes te vé -
keny ség ki vé te lé vel – csak a mun kál ta tói jog kör gya kor ló -
já nak en ge dé lyé vel lé te sít het.

(2) A Há ló zat mun ka tár sa nem foly tat hat olyan te vé -
keny sé get, nem ta nú sít hat olyan ma ga tar tást, amely hi va -
ta lá hoz mél tat lan, vagy amely pár tat lan, be fo lyás tól men -
tes te vé keny sé gét ve szé lyez tet né.

(3) A Há ló zat mun ka tár sa párt ban tiszt sé get nem vi sel -
het, párt ne vé ben vagy ér de ké ben köz sze rep lést nem vál -
lal hat.

(4) A Há ló zat mun ka tár sa nem le het:
a) or szág gyû lé si kép vi se lõ;
b) fõ pol gár mes ter, fõ pol gár mes ter-he lyet tes, me gyei

köz gyû lés el nö ke, al el nö ke, pol gár mes ter, al pol gár mes ter, 
he lyi ön kor mány za ti, il let ve ki sebb sé gi ön kor mány za ti
kép vi se lõ;

c) a me gyei köz gyû lés hi va ta lá nak, a pol gár mes te ri hi -
va tal nak vagy a kör jegy zõ ség nek a köz tiszt vi se lõ je;

d) az ön kor mány za ti tár su lás vagy a több cé lú kis tér sé gi 
tár su lás ve ze tõ je vagy al kal ma zott ja;

e) a kis tér sé gi, tér sé gi, re gi o ná lis fej lesz té si ta nács, va -
la mint me gyei te rü let fej lesz té si ta nács mun ka szer ve ze té -
nek ve ze tõ je, il let ve a kis tér sé gi, tér sé gi ta nács, va la mint a
me gyei te rü let fej lesz té si ta nács mun ka szer ve ze té nek al -
kal ma zott ja.

(5) Nem le het a Há ló zat mun ka tár sa, aki nek kö ze li hoz -
zá tar to zó ja

a) or szág gyû lé si kép vi se lõ, vagy
b) a Há ló zat mun ka tár sá nak ille té kességi te rü le té vel

érin tett ter ve zé si-sta tisz ti kai ré gió, il let ve a Köz pon ti Fej -
lesz té si Prog ram iro da mun ka tár sa ese té ben az or szág
egész te rü le te te kin te té ben a (4) be kez dés b) pont ja ha tá lya 
alá esik.

(6) A Há ló zat mun ka tár sa és an nak kö ze li hoz zá tar to zó -
ja nem le het pá lyá za tí ró szer ve zet nek sem mi lyen há nyad -
ban köz ve tett vagy köz vet len tu laj do no sa, ve ze tõ tiszt ség -
vi se lõ je, fel ügye lõ bi zott sá gá nak tag ja, to váb bá pályázat -
író szer ve zet tel nem áll hat sem mi lyen mun ka vég zés re irá -
nyu ló jog vi szony ban.

(7) A Há ló zat mun ka tár sa nem le het pá lyá zó szer ve zet -
nek sem mi lyen há nyad ban köz ve tett vagy köz vet len tu laj -
do no sa, ve ze tõ tiszt ség vi se lõ je, fel ügye lõ bi zott sá gá nak
tag ja, to váb bá pá lyá zó szer ve zet tel nem áll hat sem mi lyen
mun ka vég zés re irá nyu ló jog vi szony ban.

(8) A Há ló zat mun ka tár sa és an nak kö ze li hoz zá tar to zó -
ja nem ve het részt gaz da sá gi tár sa ság ve ze tõ tiszt ség vi se -
lõ je ként, vagy az zal fog lal koz ta tás ra irá nyu ló jog vi szony -
ban ál ló ként, vagy egyé ni vál lal ko zó ként, vagy ese ti meg -
bí zás ként a há ló za ti mun ka társ ille té kességi te rü le té vel
érin tett ter ve zé si-sta tisz ti kai ré gi ó ban a fej lesz té si for rá -
sok el nye ré sét le he tõ vé tevõ pá lyá zat írásában.

(9) A Há ló zat mun ka tár sá nak kö ze li hoz zá tar to zó ja
nem áll hat a há ló za ti mun ka társ ille té kességi te rü le té vel
érin tett ter ve zé si-sta tisz ti kai ré gi ó ban fej lesz té si for rá sok
el nye ré se ér de ké ben pá lyá zó szer ve zet tel tu laj do no si jog -
vi szony ban vagy mun ka vi szony ban, il let ve mun ka vég zés -
re irá nyu ló egyéb jog vi szony ban.

(10) Az össze fér he tet len hely ze tet az érin tett sze mély -
nek an nak fel me rü lé sé tõl szá mí tott leg ké sõbb 15 na pon
be lül a mun kál ta tói jog kör gya kor ló já nak írás ban be kell
je len te nie. A mun kál ta tói jog kör gya kor ló ja az érin tett
sze mélyt 30 na pos ha tár idõ vel az össze fér he tet len ség
meg szün te té sé re hív ja fel. A ha tár idõ ered mény te len el tel -
te, va la mint az össze fér he tet len ség fen ti ha tár idõ ben tör té -
nõ és az érin tett sze mély ön hi bá já ból be kö vet ke zett el ma -
ra dá sa ese tén a mun kál ta tói jo gok gya kor ló ja a mun ka vi -
szonyt azon na li ha tállyal meg szün te ti.”

3.  §

Ez a ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ na pon lép ha tály ba,
és a hatályba lépését kö ve tõ na pon ha tá lyát veszti.

A mi nisz ter el nök he lyett:

Kiss Pé ter s. k.,
a Mi nisz ter el nö ki Hi va talt ve ze tõ mi nisz ter
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A Kor mány tag ja i nak
ren de le tei

A Miniszterelnök
1/2008. (I. 31.) ME

rendelete

a Miniszterelnöki Kabinetirodát vezetõ államtitkár
kijelölésérõl

A köz pon ti ál lam igaz ga tá si szer vek rõl, va la mint a Kor -
mány tag jai és az ál lam tit ká rok jog ál lá sá ról  szóló 2006.
évi LVII. tör vény (a továb biak ban: Tv.) 76.  §-ának (3) be -
kez dé sé ben ka pott fel ha tal ma zás alap ján – fi gye lem mel a
Tv. 30.  §-ában és az 53.  §-ának (3)–(4) be kez dé sé ben fog -
lal tak ra – a kö vet ke zõ ket ren de lem el:

1.  §

A Mi nisz ter el nö ki Ka bi net iro da ve ze té sé re Fi csor Ádá -
mot, a Mi nisz ter el nö ki Hi va tal ál lam tit ká rát je lö löm ki.

2.  §

Ez a ren de let 2008. feb ru ár 1-jén lép ha tály ba; egy ide jû -
leg a Mi nisz ter el nö ki Ka bi net iro dát ve ze tõ ál lam tit kár ki -
je lö lé sé rõl  szóló 1/2007. (III. 14.) ME ren de let a ha tá lyát
vesz ti.

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

 III. rész HATÁROZATOK

Az Al kot mány bí ró ság
ha tá ro za tai

Az Alkotmánybíróság
11/2008. (I. 31.) AB

határozata

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

Az Al kot mány bí ró ság jog sza bály alkot mány elle nessé -
gének utó la gos vizs gá la tá ra irá nyu ló in dít vány tár gyá ban
meg hoz ta a kö vet ke zõ

határozatot:

Az Al kot mány bí ró ság meg ál la pít ja, hogy Bu da pest Fõ -
vá ros XIX. Ke rü let Kis pest Ön kor mány zat Kép vi se lõ-tes -
tü le te ál tal al ko tott, a Kis pest Ke rü le ti Vá ros ren de zé si és
Épí té si Sza bály za tá ról  szóló 43/2000. (XI. 24.) sz. ren de let 
mó do sí tá sá ról  szóló 11/2005. (IV. 18.) sz. ren de let tör -
vénysértõ, ezért azt meg sem mi sí ti. A meg sem mi sí tés kö -
vet kez té ben a 43/2000. (XI. 24.) sz. ren de let mó do sí tá sá -
ról  szóló 5. szá mú mel lék let a 11/2005. (IV. 18.) sz. ren de -
let ál tal be ik ta tott mó do sí tá sok – 3/A.  §; 7.  § (5)–(6) be -
kez dés – nél kül ma rad ha tály ban.

Az Al kot mány bí ró ság ezt a ha tá ro za tát a Ma gyar Köz -
löny ben köz zé te szi.

INDOKOLÁS

I.

Bu da pest Fõ vá ros Köz igaz ga tá si Hi va ta lá nak ve ze tõ je
– mi u tán Kis pest Ön kor mány za tá nak kép vi se lõ-tes tü le te
tör vényességi ész re vé te lé vel nem ér tett egyet – a he lyi ön -
kor mány za tok ról  szóló 1990. évi LXV. tör vény (a továb -
biak ban: Ötv.) 99.  § (2) be kez dés a) pont já ban fog lalt ha -
tás kö ré ben el jár va az Al kot mány bí ró ság hoz for dult.
2006. ok tó ber 30-án kelt in dít vá nyá ban Kis pest Ke rü le ti
Vá ros ren de zé si és Épí té si Sza bály za tá ról  szóló 43/2000.
(XI. 24.) sz. ren de let (a továb biak ban: Ör.) 5. sz. mel lék le -
tét kép zõ, 4/2002. (II. 22.) sz. ren de le tet mó do sí tó
11/2005. (IV. 18.) sz. ren de let (a továb biak ban: Ör1.) tör -
vényellenességének meg ál la pí tá sát és meg sem mi sí té sét
kér te.

Az Ör1. az in dít vá nyo zó ál lás pont ja sze rint azért tör -
vénysértõ, mert a ren de let meg al ko tá sa so rán nem meg -
fele lõen foly tat ták le az épí tett kör nye zet ala kí tá sá ról és
vé del mé rõl  szóló 1997. évi LXXVIII. tör vény (a továb -
biak ban: Ét.) 9.  § (2)–(6) be kez dé sé ben sza bá lyo zott
egyez te té si el já rást: a vé le mé nye zé si el já rás be fe je zé se
elõtt tet te köz zé az ön kor mány zat a sza bá lyo zá si ter vet,
ami nek kö vet kez té ben a vé le mé nyek és azok in do ko lá sá -
nak köz lé sé re még nem volt le he tõ ség; a Köz le ke dé si Fel -
ügye let a vé le mé nye zés hez nem ka pott meg fe le lõ anya got; 
a le foly ta tott egyez te tés rõl nem ké szült jegy zõ könyv csak
em lé kez te tõ, amely nem tar tal maz za az el fo ga dott és el
nem fo ga dott vé le mé nye ket azok in do ko lá sá val együtt;
nem ke rült sor to váb bá az SZMSZ sze rin ti la kos sá gi fó rum 
meg tar tá sá ra; va la mint a Kö zép-Du na-Völ gyi Kör nye zet -
vé del mi Ter mé szet vé del mi és Víz ügyi Fel ügye lõ ség elõ -
ze tes vé le mé nye há rom hó nap pal a sza bá lyo zá si terv el fo -
ga dá sát köve tõen kelt, így an nak figye lembevételére nem
ke rült sor. Mind ezek alap ján a kép vi se lõ-tes tü let nem tett
ele get az Ét. 9.  § (7) be kez dé sé ben fog lal tak nak, ami kor
dön tött az Ör. el fo ga dá sá ról.

A hi va tal ve ze tõ in dít vá nyát az aláb bi ak kal tá masz tot ta
alá:
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Bu da pest Fõ vá ros XIX. Ke rü let Kis pest Ön kor mány za -
ta Vá ros po li ti kai és Fej lesz té si Bi zott sá ga 14/2005.
(II. 16.) VPFB.h. szá mú ha tá ro za tá val a ha tá lyos sza bá lyo -
zá si terv be fek te tõi ér de kek nek meg fe le lõ mó do sí tá sát
aján lot ta el fo ga dás ra a kép vi se lõ-tes tü let nek. A sza bá lyo -
zá si terv mó do sí tá sá ra vo nat ko zó elõ ter jesz tést a pol gár -
mes ter 2005. áp ri lis 4-én el is ké szí tet te, amely nek mel lék -
le tét ké pez te a Fõ vá ro si Köz le ke dé si Fel ügye let 2004.
már ci us 10. nap ján kelt vé le mé nye, amely sze rint
„[a] meg kül dött mó do sí tott sza bá lyo zá si terv köz le ke dés -
ter ve zõ je nem iga zolt, pót lá sa szük sé ges”, a par ko lá si
hely zet tel nem fog lal ko zik a terv ki e lé gí tõ en, ké rik
„a BFFH Köz le ke dé si Ügy osz tállyal tar tan dó terv egyez te -
tés do ku men tu ma i nak meg kül dé sét”, to váb bá megemlí -
tésre ke rült, hogy a ko ráb bi sza bá lyo zá si terv kap csán sem
kap ták meg ész re vé te le ik re a ter ve zõi vá la szo kat.

A Fõ vá ro si Ön kor mány zat vé le mé nye a tár gyi ke rü le ti
sza bá lyo zá si terv rõl 2005. már ci us 29-én ke rült ik ta tás ra
az Ön kor mány zat nál; ez szin tén tar tal ma zott né hány ész -
re vé telt.

Ezen vé le mé nyek bir to ká ban a Kö zép-Ma gyar or szá gi
Te rü le ti Fõ épí té szi Iro da a Fõ vá ro si Köz le ke dé si Fel ügye -
let és a Fõ vá ro si Ön kor mány zat el té rõ vé le mé nye  miatt
– az Ét. 9.  § (4) be kez dé se ál tal kö te le zõ en elõ írt – egyez -
tetési el já rás le foly ta tá sá ra hív ta fel az ön kor mány zat
figyelmé t, mi vel en nek hi á nyá ban a te rü le ti fõ épí tész nem
ad hat szak mai vé le ményt. Az egyez te té si el já rá sok (2005.
áp ri lis 12. és 13. nap ján) ered mé nye ként a Fõ vá ro si
 Önkormányzat vé le mé nyé re adott fõ épí té szi vá la szo kat a
Vá ros ren de zé si Ügy osz tály kép vi se lõ je tu do má sul vet te, a 
Köz le ke dé si Fel ügye let azon ban to vább ra sem tar tot ta
elfogad hatónak: nem ér tett egyet a te rü let felhasználá -
sának in ten zi tás-nö ve lé sé vel, to váb bá vé le mé nye sze rint
a há ló za ti fej lesz té si terv sem meg fe le lõ.

A Kö zép-Du na-Völ gyi Kör nye zet vé del mi Ter mé szet -
vé del mi és Víz ügyi Fel ügye lõ ség „elõ ze tes vé le mé nye”
2005. jú li us 13-án, há rom hó nap pal az Ör. meg al ko tá sa
után kelt, így an nak figye lembevételére sem ke rül he tett
sor.

A sza bá lyo zá si terv mó do sí tá sá nak a la kos ság szá má ra
való hoz zá fér he tõ vé té te lét a ke rü le ti fõ épí tész ál tal
2005. már ci us 7-én alá írt le ve le ren del te el, ame lyet az ön -
kor mány zat nál már ci us 29-én ik tat tak, amely a kö vet ke zõ -
ket tar tal maz ta: „Mel lé kel ten át ad juk a Kis pest Jó zsef At -
ti la utca – Hu nya di utca – Ady End re utca – Bát ho ry utca
ál tal ha tá rolt te rü let re vo nat ko zó sza bá lyo zá si ter vet ki -
füg gesz tés re. Kér jük, hogy az ér dek lõ dõ la kos ság szá má ra 
te gyék hoz zá fér he tõ vé. A ki füg gesz tés 1 hó na pig tart.”

Az Ör. mó do sí tá sá nak ter ve ze tét a kép vi se lõ-tes tü let
áp ri lis 14-én meg tar tott tes tü le ti ülé sen ke rült na pi rend re
az zal a meg jegy zés sel, hogy „[l]ezá rult a tár gyi sza bá lyo -
zá si terv egyez te té si fo lya ma ta. A ter ve zõ ez zel kap cso la -
tos vá la szát meg küld te”. A ke rü le ti fõ épí tész a jegy zõ -
könyv sze rint az ülé sen el mond ta, hogy „a ter vet a la kos -
ság gal oly mó don egyez tet tük, hogy egy rö vid esszen ci át

tet tünk köz zé a Kis pest Új ság ban és a hon la pun kon, ez ol -
vas ha tó volt ott, és je len tem a kép vi se lõ-tes tü let nek, hogy
ész re vé tel a la kos ság ré szé rõl nem ér ke zett ez zel kap cso -
lat ban”. A kép vi se lõ-tes tü let ezt köve tõen 11/2005.
(IV. 18.) szá mú ön kor mány za ti ren de let ként el fo gad ta az
Ör1.-et.

II.

1. Az Al kot mány in dít vánnyal érin tett ren del ke zé sei:

„44/A.  § (...)

(2) A he lyi kép vi se lõ tes tü let a fel adat kör ében ren de le tet 
al kot hat, amely nem le het el len té tes a ma ga sabb szin tû
jog sza bállyal.”

2. Az Étv.-nek az Ör. meg al ko tá sa kor ha tá lyos ren del -
ke zé sei:

„9.  § (1) A he lyi épí té si sza bály za tot és a te le pü lés ren -
de zé si ter ve ket az or szá gos te le pü lés ren de zé si szak mai
elõ írások figye lembe véte lével, to váb bá a kü lön jog sza -
bály ban meg ha tá ro zott fo gal mak és jel kul csok al kal ma zá -
sá val kell el ké szí te ni.

(2) A he lyi épí té si sza bály zat és a te le pü lés ren de zé si
ter vek ki dol go zá sa so rán:

a) az érin tett ter mé sze tes sze mé lyek, jogi sze mé lyek és
jogi sze mé lyi ség nél kü li szer ve ze tek vé le mény nyil vá ní tá -
si le he tõ sé gét biz to sí ta ni kell, en nek ér de ké ben a hely ben
szo ká sos mó don az érin tet tek tu do má sá ra kell hoz ni ki dol -
go zá suk el ha tá ro zá sát, amely nek ke re té ben

aa) meg kell ha tá roz ni a ren de zés alá vont te rü le tet,

ab) ki kell nyil vá ní ta ni ál ta lá nos cél ját és vár ha tó ha tá -
sát, hogy az érin tet tek az zal kap cso lat ban ja vas la to kat és
ész re vé te le ket te hes se nek;

b) az ál lam igaz ga tá si szer ve ket, va la mint az érin tett te -
le pü lé si ön kor mány za ti szer ve ket az elõ ké szí tés be be kell
von ni úgy, hogy azok a meg ke re sés kéz hez vé te lé tõl szá -
mí tott 15 na pon be lül írá sos ál lás fog la lá suk ban is mer tes -
sék a te le pü lés fej lõ dé se és épí té si rend je szem pont já ból
je len tõs ter ve i ket és in téz ke dé se i ket, va la mint ezek vár ha -
tó idõ be li le fo lyá sát, to váb bá a ha tás kö rük be tar to zó kér -
dé sek ben a jog sza bá lyon ala pu ló kö ve tel mé nye ket;

c) az érin tett te rü let la kos sá gá nak élet kö rül mé nye i ben
be kö vet ke zõ hát rá nyos kö vet kez mé nyek el há rí tá sa vagy
csök ken té se ér de ké ben fi gye lem mel kell len ni az érin tet -
tek ér ték rend jé re, szo ci á lis hely ze té re, ezek vár ha tó vál to -
zá sá ra, to váb bá vizs gál ni kell a la kos ság élet kö rül mé nye it
és igé nye it.

(3) A he lyi épí té si sza bály za tot és a te le pü lés ren de zé si
ter ve ket a meg ál la pí tás, il let ve a jó vá ha gyás elõtt a pol gár -
mes ter nek (fõ pol gár mes ter nek) vé le mé nyez tet nie kell a
kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro zott ál lam igaz ga tá si, az
érin tett te le pü lé si ön kor mány za ti és ér dek-kép vi se le ti
szer vek kel, va la mint tár sa dal mi szer ve ze tek kel, ame lyek
21 na pon be lül ad hat nak írá sos vé le ményt.
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(4) Az el té rõ vé le mé nyek tisz tá zá sa ér de ké ben a pol gár -
mes ter nek (fõ pol gár mes ter nek) egyez te tõ tár gya lást kell
tar ta nia, amely re a hely és az idõ pont meg je lö lé sé vel a vé -
le mé nye zé si el já rás va la mennyi ér de kelt jét a tár gya lás
elõtt leg alább 8 nap pal meg kell hív nia. Az egyez te tõ tár -
gya lás ról jegy zõ köny vet kell ké szí te ni, amely nek tar tal -
maz nia kell va la mennyi el fo ga dott és el nem fo ga dott vé -
le ményt azok in do ko lá sá val együtt.

(5) Azt az ér de kel tet, aki a vé le mé nye zé si el já rás so rán
írás be li vé le ményt nem adott, és az egyez te tõ tár gya lá son
sem vett részt, ki fo gást nem eme lõ vé le mé nye zõ nek kell
te kin te ni.

(6) A vé le mé nye zé si el já rás be fe je zé se után a sza bály -
za tot, ille tõ leg a ter ve ket az el fo ga dá suk elõtt – a
(3)–(4) be kez dés alap ján be ér ke zett, de el nem fo ga dott
vé le mé nyek kel és azok in do ko lá sá val együtt – a pol gár -
mes ter nek (fõ pol gár mes ter nek) leg alább egy hó nap ra a
hely ben szo ká sos mó don köz zé kell ten nie az zal, hogy az
érin tet tek a köz zé té tel ide je alatt azok kal kap cso lat ban
ész re vé telt te het nek, to váb bá meg kell kül de nie szak mai
vé le mé nye zés cél já ból:

a) a fõ vá ros, a fõ vá ro si ke rü let, a me gyei jogú vá ros
igaz ga tá si te rü le té nek egé szé re egy szer re ké szí tett sza -
bály za tot és ter ve ket az ille té kes te rü le ti fõ épí té sze ti iro da
út ján a mi nisz ter nek,

b) egyéb sza bály za tot és ter ve ket a te rü le ti fõ épí tész -
nek.

A mi nisz ter 90, a te rü le ti fõ épí tész 30 na pon be lül ad hat
vé le ményt; ha e ha tár idõn be lül nem nyi lat ko zik, úgy vé le -
mé nyét egyet ér tõ nek kell te kin te ni. A vé le ményt a dön tés -
re jo go sult tes tü let tel is mer tet ni kell.

(7) A he lyi épí té si sza bály zat és a te le pü lés ren de zé si
ter vek a (2)–(6) be kez dés ben elõ írt vé le mé nyez te té si el já -
rás le foly ta tá sa nél kül nem fo gad ha tók el.

(...)
(9) A meg ál la pí tott he lyi épí té si sza bály zat ban és a jó -

vá ha gyott sza bá lyo zá si terv ben fog lal ta kat az érin tett köz -
igaz ga tá si szer vek nek a ha tás kö rü ket érin tõ ügyek ben el -
já rá sa ik so rán ér vé nye sí te ni ük kell. Az (1)–(8) be kez dés -
ben fog lalt ren del ke zé se ket a he lyi épí té si sza bály zat, a te -
le pü lés ren de zé si ter vek vál toz ta tá sa ese tén is al kal maz ni
kell.”

3. Az Ötv. vizs gá lat ba be vont ren del ke zé se:
„16.  § (1) A kép vi se lõ-tes tü let a tör vény ál tal nem sza -

bá lyo zott he lyi tár sa dal mi vi szo nyok ren de zé sé re, to váb bá 
tör vény fel ha tal ma zá sa alap ján, an nak vég re haj tá sá ra ön -
kor mány za ti ren de le tet al kot.”

III.

Az in dít vány meg ala po zott.

1. Az Al kot mány bí ró ság már több ha tá ro za tá ban rá mu -
ta tott arra, hogy az ön kor mány za ti mû kö dés jog sze rû sé gé -

nek vizs gá la ta az Ötv. 98.  §-a sze rint nem az Al kot mány bí -
ró ság, ha nem a köz igaz ga tá si hi va ta lok fel ada ta [lásd pl.
30/1999. (X. 13.) AB ha tá ro zat, ABH 1999, 411, 415.;
38/2001. (X. 19.) AB ha tá ro zat, ABH 2001, 673, 690.]. Az 
Ötv. a köz igaz ga tá si hi va tal ve ze tõ je szá má ra több fé le jogi 
esz közt biz to sít a tör vénysértés meg elõ zé sé re, ki kü szö bö -
lé sé re. Ilyen pél dá ul a jegy zõ nek a kép vi se lõ-tes tü let ülé -
sé rõl ké szült jegy zõ köny vek – az Ötv. 17.  § (2) be kez dé sé -
ben sza bá lyo zott – köz igaz ga tá si hi va tal ve ze tõ jé nek tör -
té nõ meg kül dé se, amely le he tõ sé get te remt a tény ál lás fel -
tá rá sá ra; to váb bá az Ötv. 99.  §-ának (1) be kez dé se ál tal
rög zí tett le he tõ ség a köz igaz ga tá si hi va tal ve ze tõ je szá má -
ra: a tör vénysértés meg szün te té sé nek kez de mé nye zé se ér -
de ké ben az érin tett fel hí vá sa, és vég sõ so ron az Ötv. 99.  §
(2) be kez dés a) pont ja ér tel mé ben a tör vénysértõ ön kor -
mány za ti ren de let fe lül vizs gá la tá nak az Al kot mány bí ró -
ság nál tör té nõ hi va tal ve ze tõ ál ta li kez de mé nye zé se. A
köz igaz ga tá si hi va tal az ön kor mány za ti mû kö dés jog sze -
rû sé gé nek vizs gá la ta so rán vizs gál ja, hogy az ön kor mány -
zat be tar tot ta-e a ren de let al ko tá si el já rás sza bá lya it, ha e
te kin tet ben al kot mány- vagy tör vénysértést ész lel, kez de -
mé nye zi az Al kot mány bí ró ság el já rá sát (lásd pl. az
986/H/1997. AB ha tá ro za tot, ABH 1998, 1038.).

Az Al kot mány bí ró ság ha tás kö re az Al kot mány bí ró ság -
ról  szóló 1989. évi XXXII. tör vény (a továb biak ban:
Abtv.) 1.  § b) pont ja ér tel mé ben a jog sza bá lyok, va la mint
az ál la mi irá nyí tás egyéb jogi esz kö zei alkot mány elle -
nességének vizs gá la tá ra ter jed ki. Az Abtv. 1.  §-ának
h) pont ja azon ban le he tõ vé te szi, hogy az Abtv.-ben meg -
ha tá ro zott ha tás kö rö kön kí vül az Al kot mány bí ró ság szá -
má ra tör vény egyéb ha tás kö rö ket is meg ál la pít son. Ezen
ren del ke zés alap ján az Ötv. 99.  §-a (2) be kez dés a) pont ja
az Al kot mány bí ró ság nál kez de mé nye zé si jo got biz to sít a
köz igaz ga tá si hi va tal ve ze tõ jé nek a tör vénysértõ ön kor -
mány za ti ren de le tek fe lül vizs gá la tá ra és meg sem mi sí té sé -
re. Aho gyan azt az Al kot mány bí ró ság 30/1999. (X. 13.)
AB ha tá ro za tá ban is meg ál la pí tot ta: „Az Abtv. és az Ötv.
vo nat ko zó ren del ke zé se i nek össze ve té se alap ján meg ál la -
pít ha tó, hogy a tör vényi sza bá lyo zás kü lön ke ze li az alkot -
mány elle nesség [Abtv. 1.  § b) pont] és az ön kor mány za ti
ren de let tör vényellenességének [Ötv. 99.  § (2) be kez dés
a) pont ja] vizs gá la tát. Az elõb bi eset ben az Al kot mány bí -
ró ság el já rá sát az Abtv. 21.  § (2) be kez dé se sze rint bár ki
in dít vá nyoz hat ja, az utób bi eset ben az el já rás kez de mé -
nye zõ je a köz igaz ga tá si hi va tal ve ze tõ je.” (ABH 1999,
411, 414.)

A je len ügy ben a köz igaz ga tá si hi va tal ve ze tõ je az Ötv.
99.  §-a (2) be kez dés a) pont já ban szá má ra biz to sí tott tör -
vényességi el len õr zé si jog kö ré ben el jár va for dult az Al -
kot mány bí ró ság hoz, mi u tán ész lel te, hogy a Bu da pest Fõ -
vá ros XIX. Ke rü let Kis pest Ön kor mány za ta ál tal al ko tott
sza bá lyo zá si terv mó do sí tá sa so rán nem tar tot ta be a tör -
vény ben elõ írt el já rá si ren det.

Az Al kot mány bí ró ság a fent le ír tak alap ján meg ál la pí -
tot ta, hogy az el já rást az arra jo go sult kez de mé nyez te, így
ezt köve tõen meg kezd te az ér de mi vizs gá lat le foly ta tá sát.
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2. A he lyi ön kor mány za to kat az Al kot mány 44/A.  §
(2) be kez dé se, va la mint az Ötv. 16.  § (1) be kez dé sé ben
fog lal tak alap ján meg il le ti a ma ga sabb szin tû jog sza -
bállyal nem el len té tes, he lyi tár sa dal mi vi szo nyo kat sza bá -
lyo zó ren de le tek al ko tá sá nak a joga. En nek alap ján fo gad -
ja el a he lyi ön kor mány zat kép vi se lõ-tes tü le te a sza bá lyo -
zá si ter vet és a he lyi épí té si sza bály za tot az Ét. 7.  § (3) be -
kez dés c) pont já ban elõ ír tak nak ele get téve ren de le ti for -
má ban. „Az ál ta lá nos ren de zé si terv a te le pü lé si ön kor -
mány zat kép vi se lõ-tes tü le té nek sa já tos ak tu sa, amely a te -
le pü lés tár sa dal mi, gaz da sá gi, mû sza ki, ter mé sze ti és öko -
ló gi ai össze füg gé se it figye lembe véve, hosszú táv ra ha tá -
roz za meg a te le pü lés szer ke ze tét és te rü let-fel hasz ná lá sát, 
az épü le tek és más épít mé nyek, to váb bá a mû sza ki inf ra -
struk tu rá lis rend sze rek tér be li el ren de zé sét, a kör nye zet -
vé de lem (a kör nye zet ren de zés) és a táj ren de zés kö ve tel -
mé nye it, a te rü let-fel hasz ná lás és az épí té si te vé keny ség
sza bá lyo zá sá nak el ve it, elõ írásait, az épí té si ha tó sá gi te vé -
keny ség so rán ér vé nye sí ten dõ kö ve tel mé nye ket.”
[42/1992. (VII. 16.) ABH 1992, 369, 371.]

A he lyi ön kor mány za tok ren de let al ko tá si el já rá sát az
egyes igaz ga tá si te rü le te ken ke ret jel leg gel tör vények sza -
bá lyoz zák. Az épí tés ügy, a te le pü lés ren de zés te rü le tén a
sza bá lyo zá si au to nó mia az Ötv. és az Ét. ren del ke zé sei
sze rint kor lá tok hoz kö tött: ért ve ez alatt a ren de let al ko tás
tar tal mát, és a ren de let al ko tá si el já rás le foly ta tá sát is. Az
Ét. 9.  §-a egyi ke ezen tör vényi kor lá tok nak, hi szen a he lyi
épí té si sza bály zat el fo ga dá sá hoz szá mos egyez te té si kö te -
le zett sé get ír elõ, s az érin tett ál lam pol gá rok, szer ve ze tek,
ér dek kép vi se le tek, ha tó sá gok szá má ra vé le mény nyil vá ní -
tá si, ja vas lat té te li, ész re vé te le zé si le he tõ sé get biz to sít,
ame lyek ga ran ci á lis sza bá lyok ként épül nek be az eljá -
rásba.

Az Ét. 6.  §-ában fog lalt ren del ke zé sek alap ján az ön kor -
mány zat kép vi se lõ-tes tü le te ál tal ren de le ti for má ban meg -
al ko tott he lyi épí té si sza bály zat a te le pü lés ren de zé si te vé -
keny ség esz kö ze, amely ben a tes tü let az or szá gos sza bá -
lyok kal össze egyez tet he tõ mó don, az azok ban meg en ge -
dett el té ré sek kel a te le pü lés köz igaz ga tá si te rü le té nek fel -
hasz ná lá sá val, be épí té sé vel, to váb bá a kör nye zet ter mé -
sze ti, táji és épí tett ér té ke i nek vé del mé vel kap cso la tos, a
tel kek hez fû zõ dõ sa já tos he lyi kö ve tel mé nye ket, jo go kat
és kö te le zett sé ge ket ha tá roz za meg. Ezen sza bály za tok
meg al ko tá sá nál, il let ve az Ét. 9.  § (9) be kez dé se ér tel mé -
ben azok mó do sí tá sá nál is, az Ét. 9.  §-ában fog lalt el já rá si
ren det be kell tar ta ni.

A sza bá lyo zás ki dol go zá sá ra a fõ vá ro si ke rü le ti ön kor -
mány za tok nak az Ét 14.  § (3) be kez dé se ad fel ha tal ma zást, 
ami kor ki mond ja, hogy „[a] fõ vá ro si ke rü le ti ön kor mány -
zat nak – a fõ vá ro si épí té si ke ret sza bály zat ke re te in be lül –
a ke rü let egé szé re vo nat ko zó an ke rü le ti épí té si sza bály za -
tot kell meg ál la pí ta nia”.

Az Al kot mány bí ró ság a je len ügy ben hoz zá be nyúj tott
ira tok alap ján meg ál la pí tot ta, hogy Bu da pest Fõ vá ros
XIX. Ke rü let Kis pest Ön kor mány za ta az Ör1. elõ ké szí té se 

so rán több pon ton meg sér tet te az Ét. 9.  § (2)–(6) be kez dé -
se i ben rög zí tett el já rá si sza bá lyo kat.

A hi va tal ve ze tõ ál tal meg kül dött ira tok alap ján meg ál -
la pít ha tó, hogy az ön kor mány zat az Ét. 9.  § (6) be kez dé sé -
vel el len tét ben az Ör1. ter ve ze tét a vé le mé nye zé si el já rás
be fe je zé se elõtt tet te a la kos ság szá má ra hoz zá fér he tõ vé.
A ke rü le ti fõ épí tész Ügy fél szol gá la ti Iro da ve ze tõ jé nek
cím zett, 2005. má jus 7. nap ján kelt, XX.17/32/2005. szá -
mú, már ci us 29. nap ján ik ta tott le ve le kí sé re té ben küld te
meg ki füg gesz tés re a Kis pest Jó zsef At ti la utca – Hu nya di
utca – Ady End re utca – Bát ho ry utca ál tal ha tá rolt te rü let -
re vo nat ko zó sza bá lyo zá si ter vet, mely ben a ki füg gesz tés
idõ tar ta mát az Ét. ren del ke zé sé vel össz hang ban egy hó -
nap ban je löl te meg. Az Ét. 9.  § (6) be kez dé se elõ ír ja, hogy
„[a] vé le mé nye zé si el já rás be fe je zé se után a sza bály za tot,
ille tõ leg a ter ve ket az el fo ga dá suk elõtt – a (3)–(4) be kez -
dés alap ján be ér ke zett, de el nem fo ga dott vé le mé nyek kel
és azok in do ko lá sá val együtt – a pol gár mes ter nek (fõ pol -
gár mes ter nek) leg alább egy hó nap ra a hely ben szo ká sos
mó don köz zé kell ten nie az zal, hogy az érin tet tek a köz zé -
té tel ide je alatt azok kal kap cso lat ban ész re vé telt te het -
nek”.

Amint az a fen ti ek bõl is ki tû nik az Ét. az épí té si sza -
bály zat és a te le pü lés ren de zé si ter vek el fo ga dá sát meg elõ -
zõ en szé les körû egyez te té si me cha niz must in téz mé nye sít. 
Az egyez te tés két irá nyú: egy részt be kell von ni az érin tett
ál lam pol gá ro kat, ér dek-kép vi se le ti szer ve ket, más részt a
kü lön bö zõ ál lam igaz ga tá si szer ve ket [Ét. 9.  § (2) be kez -
dés]. Az ál lam igaz ga tá si szer vek be vo ná sá nak ál ta lá nos
cél ja: a kü lön bö zõ ha tó sá gok ál tal kép vi selt ér de kek (te rü -
let-fel hasz ná lá si, kör nye zet vé del mi, mû em lé ki, köz egész -
ség ügyi, biz ton sá gi stb.) ér vé nye sü lé sé nek biz to sí tá sa
[69/2002. (XII. 17.) AB ha tá ro zat, ABH 2003, 1554,
1559.] a la kos ság be vo ná sá ra pe dig a köz vet len érin tett ség 
okán, a vi tás kér dé sek elõ ze tes ren de zé se vé gett ke rül sor.
Az Ét. 9.  § (7) be kez dé se sze rint a he lyi épí té si sza bály zat
és a te le pü lés ren de zé si ter vek az elõ írt vé le mé nyez te té si és 
szak ha tó sá gi el já rás le foly ta tá sa nél kül nem fogadha -
tók el.

Az Al kot mány bí ró ság a ko ráb ban ha tá lyos tör vényi
ren del ke zé sek kap csán – de lé nye gét te kint ve a je len le gi
sza bá lyo zás ra is irány adó an – már rá mu ta tott arra, hogy a
te le pü lés ren de zés kö ré ben meg al ko tan dó ön kor mány za ti
nor mák sa já tos ön kor mány za ti ren de le tek, az ér de kelt ál -
lam igaz ga tá si és ér dek kép vi se le ti szer vek kel való egyez -
te tés kö te le zett sé ge és a la kos ság nak az el já rás ba való be -
vo ná sa olyan ga ran ci á lis el já rá si sza bá lyok, ame lye ket
nem kö ve tel meg a jogi sza bá lyo zás a töb bi ön kor mány za ti 
ren de let meg al ko tá sa so rán. [42/1992. (VII. 16.) AB ha tá -
ro zat, ABH 1992, 369, 371.]

Az Al kot mány bí ró ság a be csa tolt ira tok alap ján meg ál -
la pí tot ta, hogy a je len eset ben a vé le mé nye zé si el já rás még 
nem zá rult le sem a le vél kel té nek, sem ik ta tá sá nak idõ -
pont já ban, ezért az ira tok nem áll tak, és nem is áll hat tak
tel jes egé szé ben az érin tet tek ren del ke zés re, így a szak ha -
tó ság ként be vont szer vek ál lás pont ja is me re té nek hi á nyá -
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ban az érin tett la ko sok a va lós hely ze tet, té nye ket nem is -
mer het ték meg, ami a sza bá lyo zá si terv mó do sí tá sá val
kap cso la tos vé le mény al ko tá su kat is je len tõ sen érint het te.
Ugyan ak kor a kép vi se lõ-tes tü let 2005. áp ri lis 14-én
 tárgyalta az Ör. Jó zsef At ti la utca – Hu nya di utca – Ady
End re utca – Bát ho ry utca ál tal ha tá rolt te rü let re vonat -
kozó sza bá lyo zá sá nak mó do sí tá sát tar tal ma zó Ör1.-et, így
a hoz zá fér he tõ vé té tel re kö te le zõ en elõ írt egy hó na pos ha -
tár idõt sem tar tot ta be. Az érin tet tek nek tör té nõ köz zé té tel
pe dig oly mó don tör tént, hogy meg sér tet te az ön kor mány -
zat a Szer ve ze ti és Mû kö dé si Sza bály zat elõ írásait, mi vel
az ab ban elõ írt la kos sá gi fó rum össze hí vá sá ra nem ke rült
sor, ha nem az Ör1. ter ve ze tét ki füg gesz tet ték, to váb bá
„egy rö vid esszen ci át” tet tek köz zé a Kis pest Új ság ban és
az ön kor mány zat hon lap ján.

Mind ezek alap ján az Al kot mány bí ró ság Ör1.-et ma ga -
sabb szin tû jog sza bállyal el len té tes nek és ez ál tal az Al kot -
mány 44/A.  §-ába üt kö zõ nek ta lál ta, és meg sem mi sí tet te.

A meg sem mi sí tés kö vet kez té ben Bu da pest Fõ vá ros
XIX. Ke rü let Kis pest Ön kor mány za ta Kép vi se lõ-tes tü le te
ál tal al ko tott, Kis pest Ke rü le ti Vá ros ren de zé si és Épí té si
Sza bály za tá ról  szóló több ször mó do sí tott 43/2000.
(XI. 24.) sz. ren de let ki egé szí té sé rõl  szóló 5. szá mú mel -
lék let a ren del ke zõ rész ben fog lal tak sze rint a 3/A.  § és a
7.  § (5)–(6) be kez dé se nél kül ma rad ha tály ban.

Meg sér tet te az ön kor mány zat az Ét. 9.  § (4) be kez dé sét
is, mi vel az ab ban elõ írt egyez te tés a Köz le ke dé si Fel -
ügye let tel jo gi lag nem meg fe le lõ mó don folyt le, a Fel -
ügye let ál tal kért anya gok pót lá sa nem tör tént meg, to váb -
bá az Ét. 9.  § (4) be kez dé se ál tal elõ írt jegy zõ könyv sem
ké szült el. Mi vel azon ban a fent vá zolt in do kok alap ján az
Al kot mány bí ró ság az Ör.-t a fen tebb fel so rolt sza bá lyok
meg sér té se  miatt tör vénysértõnek, s így az Al kot mány
44/A.  § (2) be kez dé sé be üt kö zõ nek ítél te, és azt kö vet ke -
ze tes gya kor la tá nak meg fele lõen meg sem mi sí tet te [lásd:
42/1992. (VII. 16.) ABH 1992, 369, 371.; 7/2003. (III. 13.) 
AB ha tá ro zat, ABH 2003, 753, 757.] és kö vet ke ze tes gya -
kor la ta sze rint el te kin tett an nak to váb bi tör vényi ren del ke -
zé sek be való üt kö zé sé nek vizs gá la tá tól. [61/1997.
(XI. 19.) AB ha tá ro zat, ABH 1997, 361, 364.; 16/2000.
(V. 24.) AB ha tá ro zat, ABH 2000, 425, 429.; 56/2001.
(XI. 29.) AB ha tá ro zat, ABH 2001, 478, 482.; 35/2002.
(VII. 19.) AB ha tá ro zat, ABH 199, 229.]

Az Al kot mány bí ró ság a je len ha tá ro zat Ma gyar Köz -
löny ben tör té nõ köz zé té te lét az Al kot mány bí ró ság ról
 szóló 1989. évi XXXII. tör vény 41.  §-a alap ján ren del te el.

Dr. Ba logh Ele mér s. k., Dr. Bra gyo va And rás s. k.,
al kot mány bí ró elõ adó al kot mány bí ró

Dr. Tró csá nyi Lász ló s. k.,
al kot mány bí ró

Al kot mány bí ró sá gi ügy szám: 982/H/2006.

A Köz tár sa sá gi El nök
ha tá ro za tai

A Köztársasági Elnök
36/2008. (I. 31.) KE

határozata

kitüntetés adományozásáról

Az Al kot mány 30/A.  § (1) be kez dé se j) pont ja, va la mint 
a Ma gyar Köz tár sa ság ki tün te té se i rõl  szóló 1991. évi
XXXI. tör vény 2.  § (1) be kez dé se alap ján a mi nisz ter el nök 
elõ ter jesz tésére

a ma gyar–ame ri kai kap cso la tok ala kí tá sa, az ame ri kai
és ha tá ron túli ma gyar ság tá mo ga tá sa ér de ké ben vég zett
te vé keny sé ge el is me ré se ként

Tho mas Pe ter Lan tos-nak, az Ame ri kai Egye sült Ál la -
mok kép vi se lõ jé nek, a Kül ügyi Bi zott ság el nö ké nek a

MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI ÉRDEMREND
NAGYKERESZTJE

(polgári tagozata)

ki tün te tést ado má nyo zom.

Bu da pest, 2008. ja nu ár 24.

Só lyom Lász ló s. k.,
köz tár sa sá gi el nök

El len jegy zem:

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

KEH ügy szám: VIII-1/00590/2008.

A Köztársasági Elnök
37/2008. (I. 31.) KE

határozata

államtitkár felmentésérõl

A köz pon ti ál lam igaz ga tá si szer vek rõl, va la mint a Kor -
mány tag jai és az ál lam tit ká rok jog ál lá sá ról  szóló 2006.
évi LVII. tör vény 49.  §-a alap ján a mi nisz ter el nök elõ ter -
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jesz tésére Gál J. Zol tánt, a Mi nisz ter el nö ki Hi va tal ál lam -
tit ká rát, e tiszt sé gé bõl 2008. ja nu ár 31-ei ha tállyal fel -
mentem.

Bu da pest, 2008. ja nu ár 24.

Só lyom Lász ló s. k.,
köz tár sa sá gi el nök

El len jegy zem:

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

KEH ügy szám: IV-2/00588/2008.

A Köztársasági Elnök
38/2008. (I. 31.) KE

határozata

államtitkári kinevezésrõl

A köz pon ti ál lam igaz ga tá si szer vek rõl, va la mint a Kor -
mány tag jai és az ál lam tit ká rok jog ál lá sá ról  szóló 2006.
évi LVII. tör vény 46.  § (2) be kez dé se alap ján a mi nisz ter -
el nök elõ ter jesz tésére Fi csor Ádá mot 2008. feb ru ár 1-jei
ha tállyal a Mi nisz ter el nö ki Hi va tal ál lam tit ká rá vá kine -
vezem.

Bu da pest, 2008. ja nu ár 24.

Só lyom Lász ló s. k.,
köz tár sa sá gi el nök

El len jegy zem:

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

KEH ügy szám: IV-2/00589/2008.

A kül ügy mi nisz ter
ha tá ro za tai

A külügyminiszter
7/2008. (I. 31.) KüM

határozata

a Magyar Köztársaság Kormánya
és az Amerikai Egyesült Államok Kormánya közötti

ingatlancserérõl szóló Megállapodás
kihirdetésérõl  szóló 2007. évi CXLVIII. törvény

2–3. §-ai hatálybalépésérõl

A 2007. évi CXLVIII. tör vénnyel, a Ma gyar Köz löny
2007. de cem ber 6-ai 169. szá má ban ki hir de tett a Ma gyar
Köz tár sa ság Kor má nya és az Ame ri kai Egye sült Ál la mok
Kor má nya kö zöt ti in gat lan cse ré rõl szó ló Meg ál la po dás
11. cik ke sze rint a Meg ál la po dás azon ké sõb bi ér te sí tés
nap ján lép ha tály ba, ami kor a Szer zõ dõ fe lek írás ban, dip -
lo má ci ai úton, jegy zék vál tás sal tá jé koz tat ják egy mást a
Meg ál la po dás ha tály ba lé pé sé hez szük sé ges bel sõ jogi kö -
ve tel mé nyek tel je sü lé sé rõl.

Az Egyez mény 11. cik ke sze rin ti jegy zék vál tás ra
2008. ja nu ár 3-án ke rült sor.

A fen ti ek re te kin tet tel, össz hang ban a 2007. évi
CXLVIII. tör vény 4. § (3) be kez dé sé vel meg ál la pí tom,
hogy a Ma gyar Köz tár sa ság Kor má nya és az Ame ri kai
Egye sült Ál la mok Kor má nya kö zöt ti in gat lan cse ré rõl
 szóló Meg ál la po dás ki hir de té sé rõl szó ló 2007. évi
CXLVIII. tör vény 2–3. §-ai 2008. ja nu ár 3-án, azaz ket tõ -
ezer-nyolc ja nu ár har ma di kán ha tály ba lép tek.

Dr. Göncz Kin ga s. k.,
kül ügy mi nisz ter

A külügyminiszter
8/2008. (I. 31.) KüM

határozata

a Magyar Köztársaság Kormánya 
és az Észt Köztársaság Kormánya között az egymás

nevében a vízumok kiadásában, valamint 
a biometrikus adatok gyûjtésében diplomáciai 
és konzuli képviseleteik útján történõ kölcsönös

eljárásról szóló Megállapodás
 és az annak kihirdetésérõl szóló 

2007. évi CLXXVI. törvény 2–3. §-a hatálybalépésérõl,
valamint a törvény 4. §-a és 5. §-a (4) bekezdésének

hatályvesztésérõl

A 2007. évi CLXXVI. tör vénnyel a Ma gyar Köz löny
2007. de cem ber 28-ai szá má ban ki hir de tett, a Ma gyar
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Köz tár sa ság Kor má nya és az Észt Köz tár sa ság Kor má nya
kö zött az egy más ne vé ben a ví zu mok ki adá sá ban, va la -
mint a bio met ri kus ada tok gyûj té sé ben dip lo má ci ai és
kon zu li kép vi se le te ik út ján tör té nõ köl csö nös el já rás ról
szó ló Meg ál la po dás az 5. cikk ér tel mé ben azt kö ve tõ hó -
nap elsõ nap ján lép ha tály ba, amelyben a Fe lek diplomá -
ciai úton tá jé koz tat ják egy mást ar ról, hogy a ha tály ba lé -
pés hez szük sé ges al kot má nyos fel té te lek tel je sül tek.

Az Észt Fél 2007. de cem ber 27-ei kel te zé sû jegy zé ké -
ben tá jé koz tat ta a Ma gyar Fe let a ha tály ba lé pés hez szük -
sé ges bel sõ jogi el já rás le foly ta tá sá ról, a Ma gyar Fél ha -
son ló tar tal mú, 2008. ja nu ár 9-én kelt jegy zé két 2008. ja -
nu ár 10-én adta át az Észt Félnek.

A fen ti ek re te kin tet tel, össz hang ban a 2007. évi
CLXXVI. tör vény 5. §-ának (5) be kez dé sé vel meg ál la pí -
tom, hogy a Ma gyar Köz tár sa ság Kor má nya és az Észt
Köz tár sa ság Kor má nya kö zött az egy más ne vé ben a ví zu -
mok ki adá sá ban, va la mint a bio met ri kus ada tok gyûj té sé -
ben dip lo má ci ai és kon zu li kép vi se le te ik út ján tör té nõ köl -
csö nös el já rás ról szó ló Meg ál la po dás, va la mint az azt ki -
hir de tõ 2007. évi CLXXVI. tör vény 2–3. §-ai a jegy zék -
vál tást kö ve tõ hó nap elsõ nap ján, 2008. február 1-jén, azaz 
kettõezer-nyolc február elsején lépnek hatályba.

Te kin tet tel arra, hogy a Ma gyar Köz tár sa ság Kor má nya
és az Észt Köz tár sa ság Kor má nya kö zött az egy más ne vé -
ben a ví zu mok ki adá sá ban, va la mint a bio met ri kus ada tok
gyûj té sé ben dip lo má ci ai és kon zu li kép vi se le te ik út ján
tör té nõ köl csö nös el já rás ról szó ló Meg ál la po dás ki hir de té -
sé rõl szó ló 2007. évi CLXXVI. tör vény 5. §-ának (3) be -
kez dé se ér tel mé ben a tör vény 4. §-a és 5. §-ának (4) be kez -
dé se a Meg ál la po dás ha tály balé pé sé nek nap ján ha tá lyu kat
vesz tik, össz hang ban a tör vény 5. §-ának (3) és (5) be kez -
dé se i vel meg ál la pí tom, hogy a Ma gyar Köz tár sa ság Kor -
má nya és az Észt Köz tár sa ság Kor má nya kö zött az egy más 
ne vé ben a ví zu mok ki adá sá ban, va la mint a bio met ri kus
ada tok gyûj té sé ben dip lo má ci ai és kon zu li kép vi se le te ik
út ján tör té nõ köl csö nös el já rás ról szó ló Meg ál la po dás ki -

hir de té sé rõl szóló 2007. évi CLXXVI. törvény 4. §-a és
5. §-ának (4) bekezdése 2008. február 1-jén, azaz
kettõezer-nyolc február elsején veszítik hatályukat.

Dr. Göncz Kin ga s. k.,
kül ügy mi nisz ter

 VI. rész
KÖZLEMÉNYEK,
HIRDETMÉNYEK

Az Adó- és Pénzügyi Ellenõrzési Hivatal elnökének

k ö z l e m é n y e

a személyi jövedelemadó meghatározott részének
felhasználásáról rendelkezõ magánszemély

nyilatkozatára igényt tartó egyház részére történõ
technikai szám kiadásáról

A sze mé lyi jö ve de lem adó meg ha tá ro zott ré szé nek az
adó zó ren del ke zé se sze rinti fel hasz ná lás áról szó ló 1996.
évi CXXVI. tör vény (a to váb bi ak ban: Tv.) 4/A. §-ának
(2) be kez dé sé ben fog lal tak nak meg fe le lõ en az Adó- és
Pénz ügyi Elle nõr zé si Hi va tal a Tv. 4/A. § (1) be kez dé se
sze rin ti ked vez mé nye zett részére a következõ technikai
számot adja:

Sor szám Ked vez mé nye zett Tech ni kai szám

1. Mant ra Ma gyar or szá gi 
Budd his ta Egy ház

1706

Adó- és Pénzügyi Ellenõrzési Hivatal 
elnöke
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ELÕFIZETÉSI FELHÍVÁS

A jog al ko tás ról szó ló 1987. évi XI. tör vény ren del ke zik – töb bek kö zött – a Ma gyar Köz tár sa ság  Kormánya hi va ta los
lap já nak, a Ha tá ro za tok Tá rának meg je len te té sé rõl.
A Ha tá ro za tok Tá rát szer kesz ti a Mi nisz ter el nö ki Hi va tal a Szer kesz tõ bi zott ság köz re mû kö dé sé vel, éven te mint egy
60 al ka lom mal je le nik meg.
A Ha tá ro za tok Tá ra a Kor mány nak azo kat a ha tá ro za ta it (két ez res) köz li, ame lyek nek köz zé té te lét a Kor mány
 elrendelte, to váb bá tar tal maz za a mi nisz ter el nök ha tá ro za ta it, a Mi nisz ter el nö ki Hi va talt  vezetõ mi nisz ter ha tá ro za -
ta it, va la mint a mi nisz té ri u mok, az or szá gos ha tás kö rû szer vek, az ön kor mány za tok köz le mé nye it, hir det mé nye it,
kü lön fé le tá jé koz ta tó it, to váb bá azo kat a köz le mé nye ket stb., ame lye ket a Mi nisz ter el nö ki Hi va talt ve ze tõ mi nisz ter
en ge dé lyez.

A Ha tá ro za tok Tá ra meg ren del he tõ a Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó cí mén (Bu da pest VIII., So mogyi Béla u. 6.;
postacím: 1394 Bu dapest 62, Pf. 357) vagy a 318-6668 fax számán.
Éves elõ fizetési dí ja 2008. év re: 26 460 Ft áfá val.
Példányonként meg vásárolható a Bu dapest VII., Rá kóczi út 30. (be járat a Do hány u. és Nyár u. sar kán) szám alat ti
Köz löny  Centrumban (te l.: 321-5971, fax: 321-5275, e-ma il: koz lony cent rum@mhk.hu), il let ve meg ren del he tõ
a  kiadó ügy fél szol gá la tán (fax: 318-6668, 338-4746, e-ma il: koz lony bolt@mhk.hu) vagy a www.mhk.hu/koz lony bolt
in ter net cí men.

MEGRENDELÕLAP
Meg ren de lem a

HATÁROZATOK TÁRA

címû la pot .................  példányban.

A meg ren de lõ (cég) ne ve: ...............................................................................................................................

Cí me (vá ros, irá nyí tó szám): ............................................................................................................................

Ut ca, ház szám: ...............................................................................................................................................

Az ügy in té zõ ne ve, te le fon szá ma: ..................................................................................................................

A meg ren de lõ (cég) bank szám la szá ma: ........................................................................................................

2008. évi elõ fi ze té si díj egy év re: 26 460 Ft  áfá val.

fél év re: 13 230 Ft  áfá val.

Csek ket ké rek a be fi ze tés hez

Kér jük, a négy zet be tör té nõ X be je lö lés sel je lez ze az elõ fi ze tés idõ tar ta mát!

A meg ren delt pél dá nyok el len ér té két a pos ta költ ség gel együtt, a szál lí tást kö ve tõ szám la kézhez vétele után,
8 napo n be lül a Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó nak a szám lán fel tün te tett pénz for gal mi jel zõ szá má ra át utal juk.

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

                         ......................................................................
                               cég szerû aláírás
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ELÕFIZETÉSI  FELHÍVÁS

A Mi nisz ter el nö ki Hi va tal, va la mint az Ön kor mány za ti és Terü let fej lesz té si Minisztérium kö zös szer-
kesz té sé ben ha von ta meg je le nõ

ÖNKORMÁNYZATOK KÖZLÖNYE

az ön kor mány za tok szá má ra mû kö dé sük so rán hasz nos és nél kü löz he tet len tá jé ko zó dá si for rás.
A ki ad vány el sõ há rom ré sze az ön kor mány za to kat érin tõ, új on nan ki hir de tett jog sza bá lyo kat (tör-
vények, ren de le tek – ide ért ve az ön kor mány za ti ren de le te ket is –, al kot mány bí ró sá gi és egyéb
 határozatok) köz li. Ne gye dik fõ ré sze köz le mé nye ket, pá lyá za ti fel hí vá so kat és tá jé koz ta tá so kat (szak-
tár cák köz le mé nyei, az Ál la mi Szám ve võ szék aján lá sai, az ön kor mány za tok ál tal el nyer he tõ támoga-
tások pá lyá za ti fel té te lei, az ön kor mány za tok éves pénz ügyi be szá mo lói, ala pí tó ok ira tok stb.) tar tal-
maz.

Az Ön kor mány za tok Köz lö nye elõ fi ze tés ben meg ren del he tõ a Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó
(1085 Bu da pest, So mogyi Bé la u. 6.) cí mén (pos tacím: 1394 Bu dapest 62., Pf. 357) vagy a 318-6668 fax -
szá mán.
2008. évi éves elõfizetés dí ja: 6552 Ft áfával; fél éves elõ fizetés: 3276 Ft áfá val.

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.  sarkán)
szám alat ti Köz löny  Centrumban (tel.: 321-5971, fax: 321-5275, e-ma il: kozlonycentrum@mhk.hu), il letve
meg ren del he tõ a ki adó ügy fél szol gá la tán (fax: 318-6668, 338-4746, e-ma il: koz lony bolt@mhk.hu) vagy
a www.mhk.hu/koz lony bolt in ter net cí men.

MEGRENDELÕLAP

Meg ren del jük az Ön kor mány za tok Köz lö nye címû la pot .................  példányban.

A meg ren de lõ (cég) ne ve: ...........................................................................................................

Cí me (vá ros, irá nyí tó szám): ........................................................................................................

Ut ca, ház szám: ...........................................................................................................................

Az ügy in té zõ ne ve, te le fon szá ma: ...............................................................................................

A meg ren de lõ (cég) bank szám la szá ma: .....................................................................................

A meg ren delt pél dá nyok el len ér té két a pos ta költ ség gel együtt, a szál lí tást kö ve tõ szám la kézhez-
vétele után, 8 na pon be lül a Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó nak a szám lán fel tün te tett pénz for gal mi
jel zõ szá má ra át utal juk.

Kel te zés: ………………………………………

                         ……………………………………………
                               cég szerû aláírás
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A Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó meg je len tet te

a

Mód szer ta ni út mu ta tó a he lyi ön kor mány za ti ren de le tek szer kesz té sé hez
cí mû ki ad ványt.

Az út mu ta tó cél ja, hogy a he lyi ön kor mány za ti ren de le tek al ko tá sa so rán tör té nõ he lyes al kal ma zá -
sá hoz gya kor la ti se gít sé get nyújt son. Az út mu ta tó sor ra ve szi a jog al ko tás ról szó ló 1987. évi XI. tör-
vény és a kap cso ló dó vég re haj tá si ren de le tek azon ren del ke zé se it, ame lye ket a he lyi ön kor mány -
za ti jog al ko tás nál al kal maz ni kell. Ezen ren del ke zé sek hez fûz gya kor la ti út mu ta tást, ki fe je zet ten
ön kor mány za ti ren de le tek bõl me rí tett he lyes és hely te len példákat.
Je len leg igen nagy az el té rés az egyes me gyék ben, il let ve a me gyé ken be lül az egyes te le pü lé se-
ken hasz nált ön kor mány za ti ren de le tek al ko tá sa so rán al kal ma zott mód sze rek ben, szo ká sok ban.
Er re te kin tet tel né hány köz igaz ga tá si hi va tal min ta ren de le tek kel se gí ti az adott me gyé ben mû kö dõ
te le pü lé sek jegy zõ i nek mun ká ját. Egy sé ges, a he lyi ön kor mány za tok ré szé re ké szü lõ jog sza -
bály-szer kesz té si se géd anya got azon ban még sem az Ön kor mány za ti és Te rü let fej lesz té si Mi nisz-
té ri um, sem az Igaz ság ügyi és Ren dé sze ti Mi nisz té ri um nem adott ki. Ezt a hi ányt pró bál ja rész ben
pó tol ni ez a ki ad vány. Egy re na gyobb ugyan is az igény ar ra, hogy a he lyi ön kor mány za ti ren de le te -
ket is egy sé ges szer kesz té si mód szer rel, egy sé ges szer ke zet ben, elekt ro ni zál va min den állam-
polgár el ér hes se, meg is mer hes se és kö vet ke ze te sen alkalmazhassa.
A fen ti ek re te kin tet tel ajánl juk a ki ad ványt az or szág va la mennyi jegy zõ jé nek, kör jegy zõ jé nek,
 fõjegyzõjének, a pol gár mes te rek nek, me gyei köz gyû lé si el nö kök nek, a kép vi se lõ-tes tü le tek tag ja i -
nak, va la mint a he lyi jog al ko tás elõ ké szí té sé ben részt ve võ hi va ta li mun ka tár sak nak.

A 104 ol da las ki ad vány ára: 1155 Ft áfá val.

Pél dá nyon ként meg vá sá rol ha tó a Köz löny ki adó Jo gi Köny ves bolt já ban (1085 Bu da pest, So mo gyi Béla
u. 6. Tel./fax: 318-8411), va lamint a Budapest VII., Rá kóczi út 30. ( bejárat a Dohány u. és Nyár u. sarkán)
szám alat ti Közlöny Cent rumban (te l.: 321-5971, fax: 321-5275, e-mail: kozlonycentrum@mhk.hu),
illetve meg ren del he tõ a ki adó ügy fél szol gá la tán (fax: 318-6668, 338-4746, e-ma il: koz lony bolt@mhk.hu)
vagy a www.mhk.hu/koz lony bolt in ter net cí men.

MEGRENDELÕLAP

Meg ren del jük a Mód szer ta ni út mu ta tó a he lyi ön kor mány za ti ren de le tek szer kesz té sé hez
cí mû ki ad ványt
(ára: 1155 Ft + pos taköltség), ......................  pél dányban, és kérem jut tassák el az alábbi címre:

A meg ren de lõ (cég) ne ve: ........................................................................................................
Cí me (vá ros, irá nyí tó szám): .....................................................................................................
Ut ca, ház szám: .........................................................................................................................
Ügy in té zõ ne ve, telefonszá ma: ................................................................................................
A meg ren de lõ (cég) bank szám la szá ma: ..................................................................................

A meg ren delt pél dá nyok el len ér té két a pos ta költ ség gel együtt, a szál lí tást kö ve tõ szám la kézhez vétele
után, 8 na pon be lül a Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó nak a szám lán fel tün te tett pénz for gal mi
jel zõ szá má ra át uta lom.

Kel te zés: ………………………………………

                         ………………………………………
cégszerû aláírás
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A Magyar Közlönyt szerkeszti a Miniszterelnöki Hivatal, a Szerkesztõbizottság közremûködésével. A Szerkesztõbizottság
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Budapest VIII., Somogyi Béla u. 6., 1394 Budapest 62. Pf. 357, vagy faxon 318-6668.
Elõfizetésben terjeszti a Magyar Hivatalos Közlönykiadó a FÁMA Rt. közremûködésével. Telefon: 266-6567, 317-9999,
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(fax: 318-6668, 338-4746, e-mail: kozlonybolt@mhk.hu) vagy a www.mhk.hu/kozlonybolt internetcímen.
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Tisztelt Elõfizetõk!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy a kiadónk terjesztésében levõ lapokra és elektronikus kiadványokra szóló elõfizetésüket folyamatosnak
tekintjük. Csak akkor kell változást bejelenteniük a 2008. évre vonatkozó elõfizetésre, ha a példányszámot, esetleg a címlistát
módosítják, vagy új lapra szeretnének elõfizetni (pontos szállítási, név- és utcacím-megjelöléssel). Az esetleges módosítást szívesked-
jenek levélben vagy faxon megküldeni. Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a lapszállításról kizárólag az elõfizetési díj beérkezését
követõen intézkedünk. Fontos, hogy az elõfizetési díjakat a megadott 10300002-20377199-70213285 sz. számlára utalják, illetve
a kiadó által kiküldött készpénz-átutalási megbízáson fizessék be.
Készpénzes befizetés kizárólag a Magyar Hivatalos Közlönykiadó ügyfélszolgálatán (1085 Budapest, Somogyi B. u. 6.) lehetséges. (Levél-
cím: Magyar Hivatalos Közlönykiadó, 1394 Budapest, 62. Pf. 357. Fax: 318-6668).

A 2008. évi elõfizetési díjak
(Az árak az áfát tartalmazzák.)

Magyar Közlöny 121 212 Ft/év
Határozatok Tára 26 460 Ft/év
Önkormányzatok Közlönye 6 552 Ft/év
Az Alkotmánybíróság Határozatai 22 428 Ft/év
Bányászati Közlöny 5 544 Ft/év
Belügyi Közlöny 29 232 Ft/év
Egészségbiztosítási Közlöny 25 452 Ft/év
Egészségügyi Közlöny 31 752 Ft/év
Ellenõrzési Figyelõ 4 284 Ft/év
Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Értesítõ 21 924 Ft/év
Gazdasági Közlöny 26 964 Ft/év
Hírközlési Értesítõ 7 560 Ft/év
Honvédelmi Közlöny 21 420 Ft/év
Igazságügyi Közlöny 18 900 Ft/év
Környezetvédelmi és Vízügyi Értesítõ 17 388 Ft/év
Közigazgatási Szemle 7 400 Ft/év

Közlekedési Értesítõ 28 476 Ft/év
Kulturális Közlöny 21 672 Ft/év
Külgazdasági Értesítõ 23 940 Ft/év
Munkaügyi Közlöny 17 640 Ft/év
Nemzetközi Közlöny 7 400 Ft/év
Oktatási Közlöny 25 200 Ft/év
Pénzügyi Közlöny 35 028 Ft/év
Sportértesítõ 6 048 Ft/év
Statisztikai Közlöny 15 120 Ft/év
Szociális Közlöny 17 892 Ft/év
Turisztikai Értesítõ 14 112 Ft/év
Ügyészségi Közlöny 7 560 Ft/év
Pénzügyi Szemle 22 680 Ft/év
L'udové noviny 5 796 Ft/év
Neue Zeitung 5 544 Ft/év

CD-Cégközlöny
A Cégközlöny hatályos és hiteles céginformációs – az üzleti életben részt vevõk számára nélkülözhetetlen, naprakész – adatbázisát tartalmazó,
heti rendszerességgel megjelenõ lap lemez formátumban 2008. január 1-jétõl elõfizethetõ. Az éves elõfizetés díja a 20%-os áfával: 141 696 Ft.

Közbeszerzési Értesítõ
A hetente több száz, minden szakterületre kiterjedõ közbeszerzési felhívás részletes leírását és feltételeit tartalmazó Közbeszerzési Értesítõ címû
hivatalos lap révén az elõfizetõk a leggyorsabban, autentikus forrásból értesülhetnek a pályázatokról. Az Értesítõ – a tervezett formátumváltás
miatt – a 2008. évben fél évre fizethetõ elõ. A féléves elõfizetés díja áfával: 64 260 Ft.

A MAGYAR HIVATALOS JOGSZABÁLYTÁR (DVD)
hatályos jogszabályok hivatalos számítógépes gyûjteményének 2008. évi éves elõfizetési díjai:

(Áraink a 20%-os áfát tartalmazzák.)

Önálló változat 97 200 Ft
5 munkahelyes hálózati változat 171 600 Ft

10 munkahelyes hálózati változat 216 000 Ft

25 munkahelyes hálózati változat 351 000 Ft
50 munkahelyes hálózati változat 459 000 Ft

100 munkahelyes hálózati változat 780 000 Ft

Az EU-JOGSZABÁLYTÁR (DVD)
Az Európai Unió Jogszabályai gyûjteményének 2008. évi éves elõfizetési díja

(Áraink a 20%-os áfát tartalmazzák.)

Önálló változat 86 400 Ft
5 munkahelyes hálózati változat 156 000 Ft

10 munkahelyes hálózati változat 192 000 Ft

25 munkahelyes hálózati változat 312 000 Ft
50 munkahelyes hálózati változat 408 000 Ft

100 munkahelyes hálózati változat 708 000 Ft

Facsimile Magyar Közlöny. A hivatalos lap 2007-es évfolyama jelenik meg CD-n az eredeti külalak megõrzésével, de könnyen kezelhetõen. Ára: 18 480 Ft + áfa.


