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II. rész JOGSZABÁLYOK

A Kormány tagjainak
rendeletei

A gazdasági és közlekedési miniszter
5/2008. (III. 1.) GKM

rendelete
a földgáz közüzemi díjainak megállapításáról szóló

96/2003. (XII. 18.) GKM rendelet,
valamint a földgáz rendszerhasználati díjak

megállapításáról szóló
70/2003. (X. 28.) GKM rendelet módosításáról

A földgázellátásról szóló 2003. évi XLII. törvény 56. §
(1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a
gazdasági és közlekedési miniszter feladat- és hatásköré-
rõl szóló 163/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § g) pont-
jában meghatározott feladatkörömben eljárva – a pénz-
ügyminiszter feladat- és hatáskörérõl szóló 169/2006.
(VII. 28.) Korm. rendelet 1. § b) pontjában meghatározott
feladatkörében eljáró pénzügyminiszterrel egyetértés-
ben – a következõket rendelem el:

1. §

A földgáz közüzemi díjainak megállapításáról szóló
96/2003. (XII. 18.) GKM rendelet 1. számú melléklete he-
lyébe e rendelet 1. számú melléklete lép.

2. §

A földgáz rendszerhasználati díjak megállapításáról
szóló 70/2003. (X. 28.) GKM rendelet (a továbbiakban:
RR.) 1. számú melléklet „2. Elosztási díjrendszer” tábláza-
ta e rendelet 2. számú melléklete szerint módosul.

3. §

Az RR. 7. számú melléklete helyébe e rendelet 3. számú
melléklete lép.

4. §

(1) Ez a rendelet 2008. április 1-jén lép hatályba, és a ha-
tálybalépését követõ napon hatályát veszti.

(2) Hatályát veszti
a) a földgáz közüzemi díjainak megállapításáról szóló

96/2003. (XII. 18.) GKM rendelet módosításáról szóló
108/2005. (XII. 19.) GKM rendelet, a földgáz közüzemi
díjainak megállapításáról szóló 96/2003. (XII. 18.) GKM
rendelet módosításáról szóló 52/2005. (VI. 29.) GKM ren-
delet, a földgáz közüzemi díjainak megállapításáról szóló
96/2003. (XII. 18.) GKM rendelet módosításáról szóló
139/2004. (XII. 16.) GKM rendelet,

b) a földgáz rendszerhasználati díjak megállapításáról
szóló 70/2003. (X. 28.) GKM rendelet módosításáról szóló
108/2003. (XII. 29.) GKM rendelet, a földgáz rendszer-
használati díjak megállapításáról szóló 70/2003. (X. 28.)
GKM rendelet módosításáról szóló 90/2004. (VI. 26.)
GKM rendelet, a földgáz rendszerhasználati díjak megál-
lapításáról szóló 70/2003. (X. 28.) GKM rendelet módosí-
tásáról szóló 48/2005. (VI. 29.) GKM rendelet, a földgáz
rendszerhasználati díjak megállapításáról szóló 70/2003.
(X. 28.) GKM rendelet módosításáról szóló 107/2005.
(XII. 19.) GKM rendelet,

c) a földgáz hatósági díjairól rendelkezõ miniszteri rende-
letek módosításáról szóló 77/2005. (X. 1.) GKM rendelet,

d) az egyes földgáz árakkal, díjakkal kapcsolatos mi-
niszteri rendeletek módosításáról szóló 44/2006. (VI. 30.)
GKM rendelet,

e) a földgáz árakkal, díjakkal kapcsolatos egyes mi-
niszteri rendeletek módosításáról szóló 27/2007. (III. 2.)
GKM rendelet.

Dr. Kákosy Csaba s. k.,
gazdasági és közlekedési miniszter
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1. számú melléklet az 5/2008. (III. 1.) GKM rendelethez

„1. számú melléklet a 96/2003. (XII. 18.) GKM rendelethez

A földgáz legmagasabb közüzemi díjai (áfa és a fogyasztókat közvetlenül terhelõ egyéb adók nélkül)

Sor-
szám

Árszabás Érintett vásárlói kör

Közüzemi teljesítménydíjak
(éves)

Közüzemi (szolgáltatói)
alapdíjak

(éves)
Közüzemi
gázdíjak

Ft/MJ

Viszonteladói
díjkedvez-

mény
Ft/MJ

Ft/MJ/nap Ft/MJ/h Ft Ft/m3/h

I. Nagykereskedõi árszabások

I.1 Viszont-
eladói

szolgáltatók 23,06 2,173 0,458

I.2 Szállító-
vezetéki

szállítóvezetékrõl
ellátott fogyasztók

730 2,140



Sor-
szám

Árszabás Érintett vásárlói kör

Közüzemi teljesítménydíjak
(éves)

Közüzemi (szolgáltatói)
alapdíjak

(éves)
Közüzemi
gázdíjak

Ft/MJ

Viszonteladói
díjkedvez-

mény
Ft/MJ

Ft/MJ/nap Ft/MJ/h Ft Ft/m3/h

II. Szolgáltatói árszabások

II.1 Háztartási Háztartási fogyasztók

A) <20 m3/h gázmérõvel
rendelkezõk

5 064 2,659

B) >20 m3/h gázmérõvel
rendelkezõk

14 400 2,476

C) Gázmérõvel nem
rendelkezõk

2,753

II.2 Nem
háztartási

Nem háztartási
fogyasztók

A) <20 m3/h gázmérõvel
rendelkezõk

5 064 2,659

B) 20–100 m3/h gázmérõ-
vel rendelkezõk

14 400 2,476

C) 101–500 m3/h teljesít-
ménylekötés

1 000 2,228

D) >500 m3/h teljesít-
ménylekötés

1 000 2,208

,,

2. számú melléklet az 5/2008. (III. 1.) GKM rendelethez

A rendszerhasználati díjak megállapításáról szóló 70/2003. (X. 28.) GKM rendelet 1. számú melléklet „2. Elosztási
díjrendszer” táblázata helyébe a következõ rendelkezés lép:

,,2. Elosztási díjrendszer

Díjfizetésre kötelezett rendszerhasználók

Elosztási
átalánydíj

Elosztási
alapdíj

Elosztási
alapdíj

Elosztási
teljesítménydíj

Elosztási
forgalmi díj

Ft/m3 Ft/év Ft/m3/h/év Ft/m3/h/év Ft/m3

a) Gázmérõvel nem rendelkezõ
fogyasztók

9,34

b) 20 m3/h-nál kisebb névleges teljesít-
ményû gázmérõvel rendelkezõ
fogyasztók

5 064 6,38

c) 20–100 m3/h közötti névleges
(össz)teljesítményû mérõvel rendel-
kezõ fogyasztók

7 488 8,12

d) 101–500 m3/h teljesítménylekötésû
fogyasztók

11 892 3,96

e) 500 m3/h feletti teljesítménylekötésû
fogyasztók

14 320 0,54

,,
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3. számú melléklet az 5/2008. (III. 1.) GKM rendelethez

„7. számú melléklet a 70/2003. (XII. 18.) GKM rendelethez

OMSZ mérési pont
megnevezése

OTR/WEM kiadási pont megnevezése

Agárd Dunaújváros 1, Dunaújváros, Dunaújváros 2, Dunaújváros 3, Százhalombatta I–5–2 (DHE),
Kápolnásnyék+Mezõszentgyörgy, Kápolnásnyék, Mezõszentgyörgy, Nádasdladány 1–2+2,
Nádasdladány 2, Nádasdladány 1–1, Szabadegyháza 1+2, Szabadegyháza 1, Szabad-
egyháza 2, DHE 1+2, Százhalombatta I–1 (DHE), Százhalombatta I–2 (DHE), Százhalom-
batta I–3 (DHE), Százhalombatta I–5–1 (DHE), Székesfehérvár, Székesfehérvár 1, Székes-
fehérvár 2, Szabadbattyán 1–1, Szabadbattyán 1–2

Baja Baja, Baja 1, Baja 2, Báta, Bátaszék, Bátmonostor 1–1, Bátmonostor 1–2, Felsõszentiván,
Mohács, Palotabozsok, Szekszárd I+II, Szekszárd I, Szekszárd II, Várdomb

Békéscsaba Békés, Békéscsaba 1+2+Telekgerendás, Békéscsaba 1, Békéscsaba 2, Telekgerendás, Geren -
dás + Békéscsaba 3, Békéscsaba 3, Gyula, Mezõberény, Murony, Sarkad + Méhkerék, Sar -
kad, Méhkerék, Újkígyós

Budapest–Lõrinc Alag 1+2, Alag 1, Alag 2, Budaörs+Budatétény 1, Budaörs, Budatétény 1, Cegléd I+II, Ceg -
léd I, Cegléd II, Ceglédbercel, Csepel 1–2, Csepel 2, Dömsöd, Fót, Gödöllõ 1+2, Gödöllõ 1,
Gödöllõ 2, Gyál, Budapest, Ikarusz 1, Ikarusz 2, Kõbánya 1, Soroksár 1–1, Csepel 1–1,
Budatétény 2, Solymárvölgy 1–1, Rákospalota 1, Hárshegy, Szentendre 1, Százhalom-
batta I–4 (DHE), Kõbánya 2, Rákospalota 2, Majosháza, Makád, Monor, Nagykõrös, Pilis -
vörösvár + Solymárvöly 1–2, Pilisvörösvár, Solymárvölgy 1–2, Pusztavacs, Soroksár 1–2,
Szentendre 2, Szigetszentmiklós, Szigetszentmiklós I, Szigetszentmiklós II, Szõd, Tököl,
Újhartyán, Vác I+III–1–2, Vác I, Vác III–1–2, Vác III–1–1 (DCM), Vecsés 1, Vecsés 2,
Vecsés 3–1, Vecsés 3–2, Zsámbok 2, MOL DUFI, Százhalombatta II–1 (DUFI), Százhalom-
batta II–2 (DUFI), Solymárvölgy 2

Debrecen Balmazújváros, Berettyóújfalu, Bödönhát 1–2, Bödönhát 1–1, Debrecen, Debrecen I–1,
Debrecen I–2, Debrecen II, Debrecen I–3, Ebes, Egyek, Hajdúböszörmény, Hajdúsámson,
Hajdúszoboszló II, Kaba, Mezõsas, Nádudvar, Nagyhegyes, Püspökladány, Sáránd, Téglás,
Tiszacsege

Eger Bélapátfalva, Csány, Eger I+II, Eger I, Eger II, Gyöngyös, Hatvan, Kál, Mátraderecske,
Mezõkövesd, Mezõnagymihály, Nagyfüged, Pétervására, Sámsonháza, Tarnalelesz,
Zagyvaszántó 1, Zagyvaszántó 2, Visonta

Gyõr Bábolna, Bõnyrétalap, Devecser, Devecser 1–2, Devecser 1–1, Gyõr 1+2+Töltéstava,
Gyõr 1, Gyõr 2, Töltéstava, Ikrény, Lovászpatona 1–1, Lovászpatona 1–2, Pápa

Káld Celldömölk, Jánosháza, Káld, Meggyeskovácsi

Kaposvár Babócsa, Dél-Balaton körzet, Balatonszéplak, Balatonboglár, Marcali, Háromfa, Kapos-
vár I+II, Kaposvár I, Kaposvár II, Lengyeltóti, Nagyatád, Öreglak 1–1, Öreglak 1–2,
Somogyjád

Kapuvár Csorna, Fertõszentmiklós, Kapuvár, Répcelak, Újkér

Kecskemét Bugac, Kecskemét I–1+I–2+II+Kerekegyháza, Kecskemét I–1, Kecskemét I–2, Kecske-
mét II, Kerekegyháza, Kiskunfélegyháza I+Városföld Kiskunfélegyháza I, Városföld,
Kiskunfélegyháza II, Lajosmizse

Kelebia Jánoshalma, Kunfehértó

Kiskunmajsa Csólyospálos, Kiskunhalas, Kiskunmajsa, Pálmonostora, Pusztaszer, Szank
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OMSZ mérési pont
megnevezése

OTR/WEM kiadási pont megnevezése

Miskolc Abaújkér, Center 2–1, Center 2–2, Center 2–3, Járdánháza, Kazincbarcika, Kazincbarcika I,
Kazincbarcika II, Kazincbarcika III–2 (MUCSONY), Kazincbarcika IV (BHE), Borsod-
chem, Kazincbarcika III–1 (BVK), Kazincbarcika V (BVK), Mezõcsát, Miskolc I+II–3+II–4,
Miskolc I, Miskolc II–3, Miskolc II–4, Miskolc II–1, Miskolc II–2, Miskolc II–5, Miskolc III
(HCM), Nemesbikk, Ózd I–1+Ózd II, Ózd I–1, Ózd II, Ózd I–2 (OERG), Rudabánya, Sajó-
keresztúr, Sajószentpéter, Sajóvelezd, Sárospatak, Szerencs, Tiszaújváros I–1–1 (THE),
Tiszaújváros II–3+Kistokaj 1+2, Tiszaújváros II–3, Kistokaj 1, Kistokaj 2, Tiszaújváros
I–1–3, TVK, Tiszaújváros II–1 (TVK), Tiszaújváros II–4 (TVK–ER), Tiszaújváros II–2
(THE), Vadna, Tiszaújváros I–2 (INERT), Tiszaújváros I–1–2 (TIFO)

Mosonmagyaróvár Mosonmagyaróvár, Mosonszentmiklós

Nagykanizsa Becsehely, Csurgó, Gutorfölde, Iharosberény, Lenti 1–1, Lenti 1–2, Magyarszerdahely,
Nagykanizsa 1–1, Nagykanizsa 1–2

Nyíregyháza Anarcs, Balkány, Beregdaróc, Gyõrtelek 1+2, Gyõrtelek 1, Gyõrtelek 2, Ibrány, Kisvarsány
1+2, Kisvarsány 1, Kisvarsány 2, Máriapócs + Nyírmeggyes, Máriapócs, Nyírmeggyes,
Nagyar, Napkor, Nyírbogdány, Nyíregyháza 1+2 + Nyírtelek 1, Nyíregyháza 1, Nyíregy-
háza 2, Nyírtelek 1, Nyírtelek 2, Õr, Petneháza, Tiszalök, Tiszavasvári, Vásárosnamény

Orosháza Gerendás, Kardoskút 1, Kardoskút 2, Nagymágocs, Orosháza I+II–1, Orosháza I, Orosháza
II–1, Orosháza II–2, Orosháza II–3, Pusztaföldvár

Paks Aba+Törökkoppány, Aba, Törökoppány, Fadd 1+2, Fadd 1–1, Fadd 1–2

Pécs Bonyhád, Bonyhád 1–1, Bonyhád 1–2, Maráza, Pécs I–1+I–2+II, Pécs I–1, Pécs I–2, Pécs II,
Pécs III

Pitvaros Battonya, Battonya 1–1, Battonya 1–2, Mezõhegyes, Tótkomlós, Végegyháza

Soltvadkert Kalocsa, Soltvadkert, Tázlár

Sopron Sopron 1+2, Sopron 1, Sopron 2, Sopron 3

Szarvas Ecsegfalva, Szarvas+Endrõd 1–1, Szarvas, Endrõd 1–1

Szécsény Balassagyarmat, Bátonyterenye, Érsekvadkert, Mátraterenye, Pásztó 1, Pásztó 2, Rétság,
Romhány, Salgótarján 1+2, Salgótarján 1, Salgótarján 2, Szécsény, Szigetmonostor, Vác II

Szeged Algyõ I, Algyõ II, Hódmezõvásárhely, Kiszombor, Makó, Óföldeák, Szeged 1+2+Újszeged,
Szeged 1, Szeged 2, Újszeged, Üllés + Kiskundorozsma Üllés 1, Kiskundorozsma, Üllés 2
(KTD)

Szentes Csongrád I, Csongrád II, Szentes I+II, Szentes I, Szentes II

Szentgotthárd Csákánydoroszló, Körmend, Szentgotthárd

Szentkirályszabadja Ajka, Balatonfûzfõ, Berhida, Herend, Keszthely, Kõröshegy, Papkeszi, Pétfürdõ 1, Raposka,
Somogysámson, Sümegcsehi 1–1, Sümegcsehi 1–2, Tapolca, Veszprém I–1+I–2+II (BM),
Veszprém I–1, Veszprém I–2, Veszprém II (BM), Õsi, Pétfürdõ 2

Szolnok Abony, Berekfürdõ, Berekfürdõ 1–1, Berekfürdõ 1–2, Fegyvernek, Jászberény, Jászdózsa,
Karcag, Kenderes I–1, Kisújszállás, Kunszentmárton, Martfû, Mezõtúr + Endrõd 1–2, End-
rõd 1–2, Mezõtúr, Öcsöd, Szajol 1–1, Szolnok, Szolnok I, Szolnok II–1, Szolnok II–2,
Törökszentmiklós I, Törökszentmiklós II, Szajol 1–2, Kenderes I–2 (KTD)

Szombathely Kõszeg, Sárvár, Szombathely, Szombathely 1, Szombathely 2, Szombathely 3, Vasszécsény

Tápiószele Zsámbok 3

Tass Kunadacs, Tass

Tát Dorog 1+2, Dorog 1, Dorog 2, Nyergesújfalu

Tata Almásfüzitõ, Komárom, Nagysáp, Tata, Tatabánya I, Tatabánya II, Zsámbék

Záhony Mándok

Zalaegerszeg Nagylengyel 1–1, Nagylengyel 1–2, Nagylengyel KTD ZRG, Pókaszepetk 1–1, Pókasze-
petk 1–2, Zalaegerszeg 1+2, Zalaegerszeg 1, Zalaegerszeg 2, Nagylengyel KTD NLT,
Nagylengyel KTD NLT–3

,,
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Az igazságügyi és rendészeti miniszter
6/2008. (III. 1.) IRM

rendelete
a bírósági végrehajtásra vonatkozó egyes

igazságügy-miniszteri rendeletek módosításáról,
valamint a költségmentesség szabályainak

alkalmazásáról

A bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény
(a továbbiakban: Vht.) 307. § (2) bekezdés a)–h) pontjai-
ban és az 5. § tekintetében a polgári perrendtartásról szóló
1952. évi III. törvény (a továbbiakban: Pp.) 395. § (4) be-
kezdés e) és f) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, az
igazságügyi és rendészeti miniszter feladat- és hatásköré-
rõl szóló 164/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § h) pont-
jában kapott feladatkörömben eljárva – a 3. §, az 5. §, a 6. §
(3) bekezdés a) pontja és a 8. § a) pontja tekintetében a
pénzügyminiszter feladat- és hatáskörérõl szóló 169/2006.
(VII. 28.) Korm. rendelet 1. § b) pontjában meghatározott
feladatkörében eljáró pénzügyminiszterrel egyetértés-
ben – a következõket rendelem el:

1. §

(1) A bírósági végrehajtási ügyvitelrõl és pénzkezelés-
rõl szóló 1/2002. (I. 17.) IM rendelet (a továbbiakban:
VÜSZ) a 6. §-t követõen a következõ alcímmel és
6/A. §-sal egészül ki:

„A hivatali elektronikus aláírás-létrehozó eszköz
védelme

6/A. § (1) A kamara olyan hitelesítés-szolgáltatótól sze-
rezheti be a hivatali elektronikus aláírást, amely vállalja a
Vht. 57/A. §-ában meghatározott feltételek teljesítését.

(2) A hitelesítés-szolgáltató által – a hivatali elektroni-
kus aláírás hitelesítése céljából – kibocsátott tanúsítványt
az önálló bírósági végrehajtó hivatalba lépését, illetve az
önálló bírósági végrehajtó-helyettes mûködésének meg-
kezdését megelõzõen a kamara nyilvántartásba veszi és az
önálló bírósági végrehajtónak, önálló bírósági végrehajtó-
helyettesnek átadja.

(3) A végrehajtó köteles biztosítani az általa használt ta-
núsítvány és elektronikus aláírás-létrehozó eszköz védel-
mét, õrzését abból a célból, hogy hivatali elektronikus alá-
írását illetéktelen személy ne használhassa fel, azzal ne
élhessen vissza.

(4) Az önálló bírósági végrehajtó és az önálló bírósági
végrehajtó-helyettes haladéktalanul bejelenti a kamarának
az aláírás-létrehozó eszköz elvesztését, vagy – amennyi-
ben arról tudomást szerzett – azt, hogy az aláírás létrehozá-
sára illetéktelen személy vált képessé.”

(2) A VÜSZ 21/A. § a) pontja helyébe a következõ ren-
delkezés lép:

[A végrehajtói kézbesítési ügy nyilvántartására a
18–21. §-okban foglalt rendelkezéseket kell alkalmazni az-

zal, hogy a nyilvántartás megfelelõ rovataiban a 20. §
(1) bekezdésének a), b), g), j) és l)–p) pontjaiban foglalta-
kon kívül a következõ adatokat kell feltüntetni:]

„a) a kézbesítendõ bírósági vagy földhivatali határozat
száma és a határozatot hozó bíróság (közjegyzõ, földhiva-
tal) elnevezése, neve,”

(3) A VÜSZ 26. §-a a következõ (2) bekezdéssel egé-
szül ki, és a § jelenlegi szövegének számozása (1) bekez-
désre változik:

„(2) Az értékesítést végzõ végrehajtó az értékesítés so-
rán tett intézkedéseirõl (becsértékközlés, árverés kitûzése,
árverési jegyzõkönyv, felosztási terv stb.) az azokat tartal-
mazó iratok megküldésével tájékoztatja a többi végrehaj-
tót.”

(4) A VÜSZ a következõ 28/A. §-sal és 28/B. §-sal egé-
szül ki:

„28/A. § (1) Ha a végrehajtó írásbeli intézkedésként pa-
pír alap helyett elektronikus úton bocsát ki megkeresést
vagy tesz intézkedést, az ilyen megkeresést vagy intézke-
dést tartalmazó elektronikus iratra (a továbbiakban: elekt-
ronikus intézkedés) az írásbeli intézkedésre vonatkozó
rendelkezések az e §-ban foglalt eltérésekkel alkalmazan-
dók.

(2) Az elektronikus intézkedés a 28. § (1) és (2) bekez-
désében foglaltakat tartalmazza azzal az eltéréssel, hogy a
végrehajtó aláírását és bélyegzõjének lenyomatát az elekt-
ronikus intézkedés hivatali elektronikus aláírással való el-
látása helyettesíti.

(3) A végrehajtó az elektronikus intézkedés megtörtén-
tét feltünteti a végrehajtási ügy nyilvántartásában.

(4) A végrehajtó az elektronikus intézkedéseket elektro-
nikus adathordozón tárolja, arról az elektronikus intézke-
dések csak az érintett végrehajtási ügy irataira vonatkozó
õrzési idõ (46/C. §) leteltét követõen törölhetõk. Az elekt-
ronikus intézkedéseket tartalmazó elektronikus dokumen-
tumok õrzésére a végrehajtási ügyek irataira vonatkozó
irattári szabályokat megfelelõen alkalmazni kell.

(5) A végrehajtó a Vht. 47/A. §-ában szabályozott elekt-
ronikus úton történõ adatigénylése során a Vht.
47/A. §-ának (1) bekezdésében felsorolt nyilvántartások-
ban szereplõ adatok beszerzése érdekében a Közigazgatási
és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala
(a továbbiakban: Hivatal) által mûködtetett, a Kormányza-
ti Portálon elérhetõ, a végrehajtók adatigénylését támoga-
tó informatikai keretrendszer (a továbbiakban: JÜB rend-
szer) alkalmazásával kitöltött elektronikus adatlap meg-
küldésével keresi meg a Hivatalt. A végrehajtó az adós la-
kóhelyére és tartózkodási helyére, valamint végrehajtás
alá vonható gépjármûvére vonatkozó adatok beszerzése
céljából is igénybe veheti a JÜB rendszert.

(6) A végrehajtó (5) bekezdésben szabályozott adat-
igénylése a következõket tartalmazza:

a) a végrehajtási ügyszámot, törve az intézkedés sor-
számával,
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b) az adatigénylés teljesítéséhez szükséges, az ellenõr-
zött személyre vonatkozó személyazonosító adatokat, az
általa bemutatott okmány azonosítására szolgáló adatokat,
illetve a lakóhely- és a tartózkodási hely-kutatással, vala-
mint a gépjármûkutatással érintett adósra vonatkozó ada-
tokat,

c) a végrehajtó hivatali elektronikus aláírását.
28/B. § (1) A végrehajtó az általa készített iratról hiteles

másolatot adhat ki. A hiteles másolat kiadmányozására a
végrehajtó és a végrehajtó-helyettes jogosult.

(2) A hiteles másolatot a kiadmányozásra jogosult a
„másolat hiteléül” záradékkal, aláírásával látja el és a vég-
rehajtó bélyegzõjének lenyomatával hitelesíti.

(3) A hiteles másolat kiadását az eredeti okiraton fel kell
tüntetni.”

(5) A VÜSZ 41. §-a a következõ új (2) bekezdéssel egé-
szül ki és ezzel egyidejûleg az eredeti (2) és (3) bekezdés
számozása (3) és (4) bekezdésre változik:

„(2) A végrehajtó köteles biztosítani, hogy a felügyelõ
szerv az ellenõrzés során megbizonyosodjon a végrehajtó
bélyegzõjének, szárazbélyegzõjének és elektronikus alá-
írás-létrehozó eszközének biztonságos õrzésérõl, azok
jogszerû használatáról, továbbá jogszerû használatának
védelmérõl.”

(6) A VÜSZ 43. §-a a következõ új (1) bekezdéssel egé-
szül ki és ezzel egyidejûleg az eredeti (1)–(3) bekezdés
számozása (2)–(4) bekezdésre változik:

„(1) Az önálló bírósági végrehajtó hetente legalább egy
munkanapon köteles ügyfélfogadást tartani oly módon,
hogy az legalább hat óra idõtartamú legyen. A végrehajtó
az ügyfélfogadás idején személyesen – vagy felvilágosítás
adására jogosult alkalmazottja útján – köteles irodájában a
felek és más érdekeltek rendelkezésére állni.”

(7) A VÜSZ 44. §-a helyébe a következõ rendelkezés
lép:

„44. § A végrehajtó a hivatalos eljárása során keletke-
zett iratokon – a 28/A. § (5) bekezdésében meghatározott
elektronikus úton történõ adatigénylés kivételével – és az
azokat tartalmazó levélborítékon köteles feltüntetni a saját
nevét, a végrehajtói iroda elnevezését, irodájának címét és
telefonszámát.”

(8) A VÜSZ 46/A. § (1) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:

„(1) A befejezett végrehajtási ügy iratainak irattárba he-
lyezésekor a végrehajtó a nyilvántartásban feltünteti az
ügyben tett utolsó érdemi intézkedés idõpontját, az õrzési
idõt és az irattári tételszámot, továbbá annak tényét, ha a
végrehajtási ügyben a Vht. 47/A. §-a alapján került sor a
JÜB rendszerben az elektronikus úton történõ adatigény-
lésre. A végrehajtó a megjegyzés rovatban megjelöli azt is,
hogy az iratot az õrzési idõ leteltét követõen selejtezni kell
vagy a levéltárnak át kell adni.”

(9) A VÜSZ 46/C. § (1) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:

„(1) A befejezett végrehajtási ügyek iratait a selejtezés
vagy a levéltárba történõ átadás idõpontjáig kell õrizni (õr-
zési idõ), a (7) bekezdésében meghatározott kivétellel.”

(10) A VÜSZ 46/C. §-a a következõ (7) bekezdéssel
egészül ki:

„(7) A végrehajtó a Vht. 47/A. §-a alapján beszerzett
adatokat tartalmazó iratok kezelése során a Vht. 47. §
(6) bekezdése szerint jár el.”

2. §

(1) A bírósági végrehajtás szervezetérõl szóló 16/2001.
(X. 26.) IM rendelet (a továbbiakban: Bvsz.) 1. § (1) be-
kezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„1. § (1) Az önálló bírósági végrehajtói álláshelyek szá-
ma: 221.”

(2) A Bvsz. 10. §-a a következõ (4) bekezdéssel egészül
ki:

„(4) A pályamunka terjedelme legalább 48 000 karak-
ter, amelybe nem számít bele a fedlap, a tartalomjegyzék, a
felhasznált irodalom jegyzéke, valamint azon mellékletek,
amelyek nem a szakdolgozat szerzõjének szellemi termé-
kei.”

(3) A Bvsz. 21. § (1) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:

„(1) A szakvizsgát az Igazságügyi és Rendészeti Mi-
nisztériumban (a továbbiakban: minisztérium) a Bírósági
Végrehajtási Szakvizsga Bizottság (a továbbiakban: Szak-
vizsga Bizottság) tagjaiból a minisztérium által esetenként
kijelölt vizsgabizottság elõtt kell letenni.”

(4) A Bvsz. 25. §-a a következõ (3) bekezdéssel egészül
ki:

„(3) A szakdolgozat elkészítésére a 10. § (4) bekezdésé-
ben foglaltakat kell alkalmazni azzal, hogy azt 6 példány-
ban kell benyújtani.”

(5) A Bvsz. 28. § b) pontja helyébe a következõ rendel-
kezés lép:

[A bírósági végrehajtói szakvizsga tárgyai a követke-
zõk]

„b) a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás álta-
lános szabályairól, valamint az adózás rendjérõl szóló tör-
vény végrehajtásra vonatkozó rendelkezései,”

(6) A Bvsz. 45. §-a helyébe a következõ rendelkezés
lép:

„45. § A végrehajtási ügyintézõi vizsga lefolytatására,
díjára, a szakdolgozat elkészítésére, a vizsgadíj befizetésé-
re, a vizsgáztatók díjazására és a vizsga elhalasztására a
végrehajtói szakvizsgára vonatkozó rendelkezések meg-
felelõen irányadók.”
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(7) A Bvsz. 1. számú mellékletének III. pontja helyébe a
következõ szövegrész lép:

,,Bács-Kiskun Megyei Bíróság

Bajai Városi Bíróság 2

Kalocsai Városi Bíróság 1

Kecskeméti Városi Bíróság 3

Kiskõrösi Városi Bíróság 1

Kiskunfélegyházi Városi Bíróság 1

Kiskunhalasi Városi Bíróság 1

Kunszentmiklósi Városi Bíróság 1

Összesen: 10”

(8) A Bvsz. 1. számú mellékletének XII. pontja helyébe
a következõ szövegrész lép:

,,Komárom-Esztergom Megyei Bíróság

Esztergomi Városi Bíróság 2

Komáromi Városi Bíróság 1

Tatabányai Városi Bíróság 4

Tatai Városi Bíróság 1

Összesen: 8”

(9) A Bvsz. 1. számú mellékletének XV. pontja helyébe
a következõ szövegrész lép:

,,Somogy Megyei Bíróság

Barcsi Városi Bíróság 2

Fonyódi Városi Bíróság 1

Kaposvári Városi Bíróság 4

Marcali Városi Bíróság 1

Nagyatádi Városi Bíróság 2

Siófoki Városi Bíróság 2

Összesen: 12”

3. §

A bírósági végrehajtói díjszabásról szóló 14/1994.
(IX. 8.) IM rendelet (a továbbiakban: Dsz.) 13. §-a a követ-
kezõ új d) ponttal egészül ki és ezzel egyidejûleg az eredeti
d) pont megjelölése e) pontra változik:

(A végrehajtó készkiadásként számíthatja fel)
„d) – ha a végrehajtási ügy iratainak másolatát a végre-

hajtási üggyel összefüggõ intézkedés megtétele vagy dön-
tés meghozatala érdekében a bíróságnak vagy bírósági
végrehajtónak meg kell küldeni –, a fénymásolat készíté-
sének költségét, mely oldalanként 30 Ft,”

4. §

A bírósági igazolványokról szóló 15/1999. (XI. 10.) IM
rendelet 1. § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelke-
zés lép:

„(3) Az önálló bírósági végrehajtókat, a megyei bírósági
végrehajtókat, az önálló bírósági végrehajtó-helyetteseket,
a megyei bírósági végrehajtó-helyetteseket, az önálló bíró-
sági végrehajtójelölteket és a megyei bírósági végrehajtó-
jelölteket a bírósági végrehajtás szervezetérõl szóló
16/2001. (X. 26.) IM rendelet 55. § (1) és (2) bekezdése
alapján Bírósági végrehajtói, Bírósági végrehajtó-helyet-
tesi, illetve Bírósági végrehajtójelölti igazolvánnyal kell
ellátni.”

5. §

(1) A költségmentesség alkalmazásáról a bírósági eljá-
rásban szóló 6/1986. (VI. 26.) IM rendelet 3. § (1) bekez-
dés a)–h) pontjaiban meghatározott perekben, valamint az
azonos tárgyú, 4. §-ban foglaltak szerinti nemperes eljárá-
sokban, ha az eljárás 2008. január 1-je és 2008. február 5-e
között indult, az állam a felek számára, azok jövedelmi és
vagyoni viszonyaira tekintet nélkül

a) a Pp. 84. §-ában meghatározott teljes költségmentes-
ségnek megfelelõ kedvezményeket biztosít a (3)–(5) be-
kezdésben meghatározott kivételekkel,

b) megtéríti a kedvezménnyel érintett, de a felek által
már megfizetett költségek összegét
a költségmentességre és a költségek viselésére vonatkozó
szabályok megfelelõ alkalmazásával.

(2) A bíróság az (1) bekezdés szerinti kedvezményeket e
rendelet hatálybalépését követõ 30 napon belül hivatalból
állapítja meg, és intézkedik a megfizetett költségek vissza-
térítése iránt, illetve tájékoztatja a felet, hogy a lerótt
illeték visszatérítését kérelmezheti.

(3) Az (1) bekezdésben meghatározott kedvezmény a
vértulajdonság-vizsgálat és a származás megállapításához
szükséges más orvosszakértõi (élettani) vizsgálat költsé-
gének elõlegezése és megfizetése alól, valamint a tör-
vényen alapuló tartással kapcsolatos perekben a tartásra
kötelezett jövedelmének megállapításához szükséges
szakértõi vizsgálat költségének megfizetése alól nem men-
tesít.

(4) Az (1) bekezdésben meghatározott kedvezménnyel
érintett munkaügyi perben a munkáltatót, illetve az (1) be-
kezdésben meghatározott kedvezménnyel érintett bánya-
kár megtérítése iránti perben a bányavállalkozót – per-
vesztességük arányában – kötelezni kell az állam által elõ-
legezett költség és – ha a munkáltatót, illetve a bányavál-
lalkozót személyes illetékmentesség nem illeti meg – a
meg nem fizetett illeték megtérítésére. E perekben, ha a
kár bûncselekménybõl vagy szabálysértésbõl származott
– pervesztessége arányában – a pervesztes felet kell köte-
lezni az állam által elõlegezett költség és a meg nem fize-
tett illeték megfizetésére.

(5) A bûncselekménnyel a személy életében, testi épsé-
gében vagy egészségében okozott kár megtérítése iránti
igény érvényesítése tárgyában 2008. január 1-je és 2008.
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február 5-e között indult perekben a károkozót pervesztes-
sége arányában kötelezni kell az (1) bekezdés szerinti ked-
vezmény folytán le nem rótt eljárási illeték és állam által
elõlegezett költség megfizetésére.

6. §

(1) A Bvsz. 2. §-ában az „igazságügyminiszter” szöveg-
rész helyébe az „igazságügyi és rendészeti miniszter
(a továbbiakban: miniszter)” szöveg, a 10. § (3) bekezdé-
sében, a 12. § (4) bekezdésében, a 25. § (2) bekezdésében
az „Az igazságügyminiszter” szövegrész helyébe az
„A miniszter” szöveg, a 21. § (2) bekezdésében, a 64. §
(2) bekezdésében az „az igazságügyminiszter” szövegrész
helyébe az „a miniszter” szöveg, a 11. § (3) bekezdésében
az „az igazságügyminiszterhez” szövegrész helyébe az
„a miniszterhez” szöveg, a 18. § (2) bekezdésében az „az
igazságügyminisztert” szövegrész helyébe az „a minisz-
tert” szöveg, a 21. § (3) bekezdésében az „az Igazságügyi
Minisztériumnak” szövegrész helyébe az „a minisztérium-
nak” szöveg, a 24. § (1) bekezdésében az „az Igazságügyi
Minisztériumhoz” szövegrész helyébe az „a minisztérium-
hoz” szöveg, a 26. § (1) bekezdésében, a 34. § (2) bekezdé-
sében, a 35. §-ában, a 38. §-ában, a 39. § (2) bekezdésében,
a 72. § (6) bekezdés c) pontjában az „az Igazságügyi Mi-
nisztérium” szövegrész helyébe az „a minisztérium” szö-
veg, a 27. §-ában, az 57. § (3) bekezdésében az „Az Igaz-
ságügyi Minisztérium” szövegrész helyébe az „A minisz-
térium” szöveg, a 29. § (1) bekezdésében az „az Igaz-
ságügyi Minisztériumban” szövegrész helyébe az
„a minisztériumban” szöveg, a 61. § (2) bekezdésében az
„az igazságügyminiszternek” szövegrész helyébe az
„a miniszternek” szöveg lép.

(2) A VÜSZ 43. § (1) bekezdésében a „bírósági iratok”
szövegrész helyébe az „iratok” szöveg lép.

(3) Hatályát veszti
a) a Dsz. 21. § (1) bekezdésében az „elõzetes eljárás

és” szövegrész,
b) a VÜSZ 1. § (2) bekezdésben az „az elõzetes eljárás

(Vht. 31/B. §)” szövegrész,
c) a Bvsz. 5. § (3) bekezdésben az „ , az elõzetes eljárás

(Vht. 31/B. §)” szövegrész.

7. §

(1) E rendelet – a (2) bekezdésben meghatározott kivé-
tellel – a kihirdetését követõ 8. napon lép hatályba.

(2) A 2. § (2), (4) és (6) bekezdése e rendelet kihirdeté-
sét követõ 30. napon lép hatályba.

(3) E rendeletet – a (4) bekezdésben meghatározott ki-
vétellel – a folyamatban lévõ ügyekben is alkalmazni kell.

(4) A 2. § (2) bekezdését a hatálybalépést követõen kiírt
pályázatok elbírálása során, a 2. § (4) és (6) bekezdését pe-
dig a rendelet hatálybalépését követõen benyújtott végre-
hajtói szakvizsgára és végrehajtási ügyintézõi vizsgára bo-
csátás iránti kérelmek elintézése során kell alkalmazni.

(5) A Magyar Bírósági Végrehajtói Kamara a bírósági
végrehajtási ügyvitelrõl és pénzkezelésrõl szóló 1/2002.
(I. 17.) IM rendelet 6/A. § (1) és (2) bekezdésének megfe-
lelõ alkalmazásával a rendelet hatálybalépésétõl számított
60 napon belül gondoskodik a már mûködõ önálló bírósági
végrehajtók és önálló bírósági végrehajtó-helyettesek hi-
vatali elektronikus aláírásának beszerzésérõl, valamint a
tanúsítvány átadásáról és nyilvántartásáról.

8. §

Hatályát veszti
a) a Dsz. 8. § (3) bekezdése, 17. § (1) bekezdés f) pontja

és (3) bekezdése,
b) a VÜSZ 20. § (2) bekezdés d) pontja és 33. § g) pontja,
c) a Bvsz. 22. § (4) bekezdés a) pontja.

9. §

E rendelet kihirdetését követõ 31. napon hatályát veszti
az 1– 4. §, a 6. § és a 8. §. E § a rendelet kihirdetését követõ
32. napon veszti hatályát.

Dr. Draskovics Tibor s. k.,
igazságügyi és rendészeti miniszter

Az önkormányzati és területfejlesztési
miniszter

11/2008. (III. 1.) ÖTM
rendelete

a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvénynek
az országos népszavazási kezdeményezésen

és az országos népi kezdeményezésen történõ
végrehajtásáról

A választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény 153. §
(1) bekezdés c) és e) pontjában foglalt felhatalmazás alap-
ján, az önkormányzati és területfejlesztési miniszter fel-
adat- és hatáskörérõl szóló 168/2006. (VII. 28.) Korm. ren-
delet 1. § k) pontjában megállapított feladatkörömben el-
járva a következõket rendelem el:
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1. §

Ezt a rendeletet kell alkalmazni a választási irodák orszá-
gos népszavazás kezdeményezésével, valamint országos népi
kezdeményezéssel kapcsolatos feladatai végrehajtására.

2. §

Az Országos Választási Iroda (a továbbiakban: OVI) ellát-
ja az Országos Választási Bizottság (a továbbiakban: OVB)
titkársági feladatait.

3. §

Az OVI a hitelesítési záradékkal ellátott aláírásgyûjtõ
ívet személyesen átadja vagy postai úton megküldi a kez-
deményezõnek.

4. §

(1) Az OVI az aláírásgyûjtõ ívek benyújtásakor, vala-
mint a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény
118/A. § (1) bekezdésében meghatározott esetben gondos-
kodik a zárt csomagban benyújtott aláírásgyûjtõ ívek átvé-
telérõl és biztonságos megõrzésérõl. Az átvételi jegyzõ-
könyvben fel kell tüntetni az aláírások benyújtójának az
aláírások számára vagy az aláírásgyûjtõ ívek számára vo-
natkozó nyilatkozatát.

(2) Az OVI a Közigazgatási és Elektronikus Közszol-
gáltatások Központi Hivatala útján statisztikai és matema-

tikai módszerek alkalmazásával, szükség esetén az aláírá-
sok tételes vizsgálatával adatokat szolgáltat az OVB-nek
az érvényesnek tekinthetõ aláírások számának megállapí-
tásához.

5. §

A helyi választási iroda vezetõje – az OVB döntése
alapján – közremûködik az aláírásgyûjtõ ívet aláíró válasz-
tópolgárok személyazonosságának ellenõrzésében: ha az
aláírás eredetiségét illetõen kétség merült fel, a választó-
polgár nyilatkozatát kéri arra vonatkozóan, hogy az alá-
írásgyûjtõ ívet aláírta-e, majd a nyilatkozatot továbbítja az
OVB-nek.

6. §

Az aláírásgyûjtõ ív mintáját e rendelet melléklete álla-
pítja meg.

7. §

Ez a rendelet a kihirdetését követõ harmadik napon lép
hatályba.

Bajnai Gordon s. k.,
önkormányzati és területfejlesztési miniszter
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ALÁÍRÁSGY JT  ÍV 

országos népszavazás kit zését kezdeményezzük/
Alulírottak 

országos népi kezdeményezést támogatunk 
az alábbi kérdésben:

(a népszavazásra bocsátandó kérdés szövege, illetve a népi kezdeményezés tárgya) 

 Olvasható családi és utónév Személyi azonosító Lakcím Saját kez  aláírás 

 -       -     1.  

 -       -     2.  

 -       -     3.  

 -       -     4.  

 -       -     5.  

 -       -     6.  

 -       -     7.  

 -       -     8.  

 -       -     9.  

 -       -     10.  

 -       -     11.  

 -       -     12.  

 -       -     13.  

 -       -     14.  

 -       -     15.  

Egy választópolgár a kezdeményezést csak egy aláírással támogathatja! 

................................................................. 
az aláírást gy jt  polgár aláírása 

Az Országos Választási Bizottság az aláírásgy jt  ívet 
…………….……..…. számú határozatával hitelesítette. 
Budapest, ……… év …… hó …… nap. 

P. H.  ……………………………………..

Országos Választási Iroda vezet je



 III. rész HATÁROZATOK

A Kor mány ha tá ro za tai

A Kormány
1011/2008. (III. 1.) Korm.

határozata

a „Pécs Európa Kulturális Fõvárosa 2010” 
kiemelt projekt megvalósításával kapcsolatos

kormányzati feladatok összehangolásáról

A Kor mány a „Pécs Eu ró pa Kul tu rá lis Fõ vá ro sa 2010”
ki emelt pro jekt meg va ló sí tá sá hoz szük sé ges fel ada tok,
prog ra mok kor mány za ti szin tû össze han go lá sá ról a kö vet -
ke zõ ha tá ro za tot hoz za:

1. A Kor mány a „Pécs Eu ró pa Kul tu rá lis Fõ vá ro sa
2010” ki emelt pro jekt (a továb biak ban: ki emelt pro jekt)
meg va ló sí tá sá hoz szük sé ges fel ada tok kal, prog ra mok kal
kap cso la tos kor mány za ti te vé keny ség össze han go lá sá ra
tár ca kö zi bi zott sá got (a továb biak ban: bi zott ság) hoz lét re.

2. A bi zott ság
a) fo lya ma to san fi gye lem mel kí sé ri a ki emelt pro jekt

vég re haj tá sá nak elõ re ha la dá sát,
b) köz re mû kö dik az er rõl  szóló je len té sek elõkészíté -

sében,

c) szük ség sze rint ja vas la tot tesz a Mi nisz ter el nö ki
 Hivatalt ve ze tõ mi nisz ter nek a ki emelt pro jekt meg va ló sí -
tá sá hoz szük sé ges to váb bi kor mány za ti in téz ke dé sek re.

3. A bi zott ság el nö ke a Mi nisz ter el nö ki Hi va talt ve ze tõ 
mi nisz ter ál tal ki je lölt sze mély, tag jai az ok ta tá si és kul tu -
rá lis mi nisz ter, az ön kor mány za ti és te rü let fej lesz té si
 miniszter, a pénz ügy mi nisz ter, va la mint a gaz da sá gi és
köz le ke dé si mi nisz ter ál tal ki je lölt egy-egy sze mély.

4. A Kor mány fel ké ri Pécs Me gyei Jogú Vá ros pol gár -
mes te rét, va la mint a Pécs 2010 Me nedzs ment Kht. fõ igaz -
ga tó ját, hogy ve gye nek részt a bi zott ság mun ká já ban.

5. A Mi nisz ter el nö ki Hi va talt ve ze tõ mi nisz ter a bi zott -
ság mun ká já ban ta nács ko zá si jog gal való köz re mû kö dés re 
– szük ség sze rint – to váb bi sze mé lye ket is fel kér het.

6. A Mi nisz ter el nö ki Hi va talt ve ze tõ mi nisz ter – a kor -
mány za ti te vé keny ség össze han go lá sá ért vi selt felelõs -
sége kö ré ben – a bi zott ság szá má ra fel ada tot ha tá roz hat
meg, il let ve irány mu ta tást ad hat.

7. A bi zott ság mû kö dé sé nek rész le tes sza bá lya it a
 Miniszterelnöki Hi va talt ve ze tõ mi nisz ter ál tal jó vá ha -
gyott ügy rend ál la pít ja meg.

8. Ez a ha tá ro zat a köz zé té te lét kö ve tõ má so dik na pon 
lép ha tály ba.

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