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 II. rész JOGSZABÁLYOK

A Kor mány ren de le tei

A Kormány
143/2008. (V. 20.) Korm.

rendelete

az államháztartás mûködési rendjérõl szóló
217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet módosításáról

A Kor mány az ál lam ház tar tás ról szó ló 1992. évi
XXXVIII. tör vény 124. § (2) be kez dés u) pont já ban ka pott 
fel ha tal ma zás alap ján, az Al kot mány 35. § (1) be kez dés
b) pont já ban meg ha tá ro zott fel adat kör ében el jár va a kö -
vet ke zõ ket ren de li el:

1. §

Az ál lam ház tar tás mû kö dé si rend jé rõl szó ló 217/1998.
(XII. 30.) Korm. ren de let 145/A. § (5) be kez dé se he lyé be
a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(5) A költ ség ve té si szerv ve ze tõ je kö te les sza bá lyoz ni
a sza bály ta lan sá gok ke ze lé sé nek el já rás rend jét, amely
– a mi nisz té ri u mok, a Mi nisz ter el nö ki Hi va tal és a kor -
mány hi va ta lok ki vé te lé vel – e ren de let 10. § (4) be kez dé -
sé ben fog lalt szer ve ze ti és mû kö dé si sza bály zat mellék -
letét ké pe zi.”

2. §

Ez a ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ na pon lép ha tály ba,
és az azt kö ve tõ na pon ha tá lyát vesz ti.

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

A Kor mány tag ja i nak
ren de le tei

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter
13/2008. (V. 20.) KvVM

rendelete

a Rudabányai õshominida-lelõhely természetvédelmi
terület természetvédelmi kezelési tervérõl

A ter mé szet vé del mé rõl szó ló 1996. évi LIII. tör vény
85. § b) pont já ban ka pott fel ha tal ma zás alap ján, a kör nye -

zet vé del mi és víz ügyi mi nisz ter fel adat- és ha tás kö ré rõl
szó ló 165/2006. (VII. 28.) Korm. ren de let 1. § b) pont já -
ban meg ha tá ro zott fel adat kö röm ben el jár va a kö vet ke zõ -
ket ren de lem el:

1. §

Az Or szá gos Ter mé szet vé del mi Hi va tal el nö ké nek
16/1977. OTvH szá mú ha tá ro za tá val vé det té nyil vá ní tott,
va la mint a Ru da bá nyai õs ho mi ni da-le lõ hely ter mé szet vé -
del mi te rü let vé dett sé gé nek fenn tar tá sá ról szó ló 69/2007.
(X. 18.) KvVM ren de let tel fenn tar tott vé dett sé gû Ru da bá -
nyai õs ho mi ni da-le lõ hely ter mé szet vé del mi te rü let ter mé -
szet vé del mi ke ze lé si ter vét a mel lék let sze rint ál la pí tom
meg.

2. §

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

Bu da pest, 2008. áp ri lis 30.

Dr. Fo dor Gá bor s. k.,
kör nye zet vé del mi és víz ügyi mi nisz ter

Melléklet
a 13/2008. (V. 20.) KvVM rendelethez

A Rudabányai õshominida-lelõhely természetvédelmi
terület természetvédelmi kezelési terve

 
1. Ter mé szet vé del mi cél ki tû zé sek

– A te rü le ten ta lál ha tó õs ma rad vány-le lõ he lyek nek a
ká ros ter mé sze ti ha tá sok tól és em ber i te vé keny sé gek tõl
való vé del me.

– Az õs ma rad vány-le lõ he lyek tu do má nyos ku ta tá sá -
hoz szük sé ges fel té te lek biz to sí tá sa.

– Az õs ma rad vány-le lõ he lyek nagy kö zön ség szá má ra
tör té nõ be mu ta tá sa.

2. Ter mé szet vé del mi stra té gi ák

– Gaz dál ko dá si cél za tú te vé keny sé gek mel lõ zé se a
 területen. A csak rész te rü le te ket érin tõ – kü lön terv ben ki -
dol go zan dó – re kul ti vá ci ós mun kák le he tõ sé gé nek biz to -
sí tá sa. A te rü let ki vett („ása tá si te rü let”) mû ve lé si ágá nak
meg tar tá sa.

– A le lõ he lye ket kö rül ve võ te rü le ten a fo lya ma tos
 növényborítottság biz to sí tá sa, a pi o nír jel le gû õs ho nos
lom bos fa fa jok tér fog la lá sá nak se gí té se, az ide gen ho nos
fa fa jok (el sõ sor ban az akác) fo ko za tos vissza szo rí tá sa.

– A le lõ he lye ken a föld ta ni és õs lény ta ni ér té kek vé del -
me ér de ké ben a fás szá rú nö vény zet tel jes körû visszaszo -
rítása.
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– A fel ha gyott kül szí ni mû ve lé sû vas érc bá nyá hoz
 kötõdõ táji és kul túr tör té ne ti ér té kek meg õr zé sé nek biz to -
sí tá sa a re kul ti vá ci ós ter vek ben.

– A ter mé szet vé del mi cé lok ér de ké ben szük sé ges
 minimális inf ra struk tú ra ki ala kí tá sa és fenn tar tá sa.

– Az õs ma rad vány-le lõ he lye ken a ter mé szet vé del mi
ke ze lõ vel egyez te tett mó don tör té nõ ku ta tá si te vé keny ség
le he tõ sé gé nek biz to sí tá sa.

– A te rü let lá to gat ha tó sá gá nak biz to sí tá sa, igény ese tén 
spe ci á lis kép zé sek, egye te mi ok ta tá si gya kor la tok stb.
meg va ló sí tá sá val. A nagy kö zön ség ér dek lõ dé sét kielé -
gítõ, va la mint a tu risz ti kai hasz no sí tást és be mu ta tást szol -
gáló be mu ta tó he lyek és tan ös vény ki ala kí tá sa.

3. Ter mé szet vé del mi ke ze lé si mó dok, kor lá to zá sok és
 tilalmak

3.1. Mû ve lé si ág hoz nem köt he tõ ter mé szet vé del mi
 kezelési mó dok, kor lá to zá sok és ti lal mak

Azok kal az in té ze tek kel [Ma gyar Ál la mi Föld ta ni In -
tézet (Bu da pest), Ma gyar Ter mé szet tu do má nyi Mú ze um
(Bu da pest), Bor sod-Aba új-Zemp lén Me gyei Bá nyá szat -
tör té ne ti Mú ze um (Ru da bá nya)] és ön kor mány za tok kal
(Fel sõ te le kes, Ru da bá nya), ame lyek a te rü let tel kap cso la -
tos ter mé szet vé del mi ke ze lé si fel ada tok ba be von ha tók,
együtt mû kö dést kell ki ala kí ta nia a ter mé szet vé del mi
 kezelõnek. A te rü let tel kap cso la tos ter vek rõl meg ha tá ro -
zott idõ kö zön ként egyez te tést kell tar ta ni az együtt mû kö -
dés részt ve võ i nek. Az egyez te té sek so rán meg ha tá ro zott
te vé keny sé ge ket az éves fel adat terv ben meg kell jelení -
teni.

A ter mé szet vé del mi ke ze lé si terv az õs lény ta ni fel tá rá -
sok kö zül a vé dett ter mé sze ti te rü let re esõ, a fel tá rá sok sor -
szá mo zá sa sze rint azo no sí tott aláb bi õsmaradvány-lelõ -
helyekre vo nat ko zó an tar tal maz elõ írá so kat.

3.1.1. Föld ta ni, fel szín al ak ta ni ter mé sze ti ér té kek, bar -
lan gok vé del me

– A te rü let vé del mé rõl, rend sze res el len õr zé sé rõl
 folyamatosan gon dos kod ni kell.

Az I. szá mú õs ma rad vány-le lõ hely re vo nat ko zó elõ -
írások

– A lej tõs tö meg moz gá sok (iszap fo lyás, csu szam lás és
su va dás) meg szün te té sé re, mér sék lé sé re ter vet kell ké szí -
te ni, és gon dos kod ni kell az eh hez szük sé ges elõ ze tes vizs -
gá la tok el vég zé sé rõl.

– A lej tõs tö meg moz gá so kat ki vál tó okok meg szün te -
té sét kö ve tõ en egy ol dalt nyi tott, fe dett épít mény lé te sí té -
sé vel kell meg õriz ni a le lõ he lyet.

A II. szá mú õs ma rad vány-le lõ hely re vo nat ko zó elõ -
írások

– A meg ron gá ló dott vé dõ csar no kot hely re kell ál lí ta ni,
hogy a le lõ hely re csa pa dék víz és egyéb rá fo lyó víz ne jut -
has son.

– A le lõ hely fö löt ti domb ol dal ról le fu tó és be szi vár gó
víz el ve ze té sét a már meg lé võ árok nyom vo na lán ki ala kí -

tott új öv árok-rend szer rel kell meg ol da ni a víz nek a bá nya -
gö dör e cél ra ki je lölt mé lyebb te rü le té re tör té nõ el ve ze té se 
ér de ké ben. A le lõ he lyet védõ csar nok le en dõ új te te jé rõl
le fo lyó víz el ve ze té sét e rend szer hez kap cso lód va kell
meg ol da ni.

A VII. szá mú õs ma rad vány-le lõ hely re vo nat ko zó elõ -
írá sok

– A fel tárt te rü let fölé egy olyan, ol dalt nyi tott te tõt kell 
emel ni, amely biz to sít ja, hogy a csa pa dék, va la mint a
 leszivárgó víz ne érje a szik la fe lü le tet.

3.1.2. Élõ he lyek ke ze lé se, fenn tar tá sa
– Az arra al kal mas he lye ken pi o nír jel le gû õs ho nos fa-

és cser je fa jo kat (rez gõ nyár, me zei ju har, mo gyo ró, vad -
kör te stb.) cse me te, il let ve mag út ján kell te le pí te ni, az
 erdõfoltok fo ko za tos – ál lan dó nö vény bo rí tott sá got biz to -
sí tó – át ala kí tá sa ér de ké ben.

3.1.3. Táj- és kul túr tör té ne ti ér té kek
– A te rü le ten ese dé kes fej lesz té sek so rán a bá nya ud va -

rok ra és bá nya ta vak ra való ki lá tást – kü lö nö sen a II. szá -
mú le lõ hely csar no ka mel lõl – to vább ra is biz to sí ta ni kell.

3.1.4. Lá to ga tás
– A te rü le tet át me nõ for ga lom nem érint he ti, a par ko ló

mö göt ti el zárt te rü let re a lá to ga tók nem hajt hat nak be.
– A te rü le tet lá to ga tá sa so rán a par ko ló tól in du ló gya -

log ös vény rõl ti los le tér ni.
– A te rü le ten ke rék pár ral, mo to ros és egyéb jár mû vel

ti los köz le ked ni.

3.1.5. Ok ta tás, be mu ta tás
– Az õs ma rad vány-le lõ he lyek tu risz ti kai és is me ret ter -

jesz té si célú be mu ta tá sát biz to sí ta ni kell.
– A be mu ta tás kul tu rált kö rül mé nye i nek biz to sí tá sa

 érdekében a gép ko csi par ko lót fel kell újí ta ni.
– Föld ta ni tan ös vényt kell ki ala kí ta ni a te rü let bá nyá -

sza ti, föld ta ni, ás vány ta ni, táj ké pi stb. lát ni va ló i nak be mu -
ta tá sá val.

– A te rü le ten a lá to ga tás irá nyí tá sa ér de ké ben gya log -
ös vényt kell ki ala kí ta ni. Az épít mé nyek kel és já ró fe lü let -
tel nem fe dett le lõ he lye ken kí vü li te rü le te ket par ko sí ta ni
kell.

– A be mu ta tó hely és a tan ös vény mû köd te té se mel lett
igény sze rint szer ve zett szak ve ze tést, in for má ci ót kell biz -
to sí ta ni a lá to ga tók szá má ra.

3.1.6. Ku ta tás, vizs gá la tok
– Rend sze rez ni kell va la mennyi, a ter mé szet vé del mi

ke ze lés sel, a te rü let ál la po tá nak fo lya ma tos nyo mon kö ve -
té sé vel kap cso la tos, va la mint a te rü let rend sze res el len õr -
zé se so rán ke let ke zõ ar chív és új ada tot (pa le on to ló gi ai,
ter mé szet föld raj zi, táj tör té ne ti, bi o ti kai ada tok, ant ro po -
gén  hatások, fény ké pek, tér ké pek stb.).

– A te rü le ten ta lál ha tó õs lény ta ni le lõ he lye ken csak
meg fe le lõ fel ké szült sé gû, tu do má nyos igé nyes sé gû re fe -
ren cia mun kák kal ren del ke zõ szak em be rek – rész le tes
 kutatási terv össze ál lí tá sa és a szük sé ges en ge dé lyek be -
szer zé se után – vé gez het nek ku ta tá si te vé keny sé get.
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3.1.7. Te rü let- és föld hasz ná lat
– A te rü le ten csak az õs lény ta ni le lõ he lyek ha té kony

vé del me és a be mu ta tás-ok ta tás-ku ta tás fel ada ta i nak el lá -
tá sa ér de ké ben szük sé ges épít mé nyek, il let ve köz mû vek
he lyez he tõk el.

– A te rü le ten sem ipar i, sem bá nyá sza ti te vé keny ség
nem in dít ha tó.

– Re kul ti vá ci ós te vé keny ség csak kü lön e cél ra ké szí -
tett, és a ter mé szet vé del mi ha tó ság, il let ve a ter mé szet vé -
del mi ke ze lõ ál tal is vé le mé nye zett re kul ti vá ci ós terv alap -
ján vé gez he tõ. Az I., II. és VII. szá mú õs lény ta ni le lõ he -
lyek meg õr zé sé nek, il let ve a te rü let egyéb mû tár gya i nak,
épít mé nye i nek vé del mét a re kul ti vá ció köz ben biz to sí ta ni
kell.

– A kom mu ná lis hul la dé kot és a bá nya mû ve lés után
vissza ma radt ron cso kat (be ton-, tég la- és fém épít mé nyek
stb.) el kell bon ta ni és el kell szál lí ta ni a te rü let rõl.

– Az õs lény ta ni le lõ he lyek vé del me ér de ké ben a te rü le -
ten va dá sza ti-vad gaz dál ko dá si lé te sít ményt el he lyez ni
 tilos.

– A je len leg li ge tes fa cso por tok üzem ter ve zett er dõ -
ként való eset le ges fel vé te lét kö ve tõ en az er dõ ke ze lést
– az er dõk re vo nat ko zó ál ta lá nos jog sza bá lyok be tar tá sá -
val – az õs lény ta ni le lõ he lyek meg õr zé sé nek és a ku ta tás -
nak, be mu ta tás nak alá kell ren del ni.

– Az õs lény ta ni le lõ he lye ket védõ meg lé võ öv árok-
rend szert fel kell újí ta ni, fo lya ma to san kar ban kell tar ta ni,
és vizs gá la to kat kell vé gez ni eset le ges újabb víz te re lõ mû -
vek épí té sé nek szük sé ges sé gé rõl.

3.1.8. Ter mé szet vé del mi inf ra struk tú ra
– Épít mé nyek el he lye zé se az õs lény ta ni le lõ he lyek

 maximális vé del mé vel és kí mé le té vel, a ter mé szet vé del -
mi, tu do má nyos és egyéb szem pon to kat egy aránt mér le ge -
lõ épí té si terv do ku men tá ci ók bir to ká ban, ér vé nyes épí tés -
ügyi ha tó sá gi en ge déllyel le het sé ges. A fel me rü lõ igé nyek 
alap ján az aláb bi épít mé nyek lé te sít he tõk, il let ve tar tan -
dók fenn: par ko ló, vé dõ csar nok a II. szá mú le lõ hely fe lett,
vé dõ te tõ az I. és VII. szá mú le lõ hely fe lett, víz el ve ze tõ
 övárok-rendszer, jár dák, ös vé nyek, kor lá tok, pi he nõ pa -
dok, ha tó sá gi tá jé koz ta tó-, in for má ci ós és egyéb táb lák,
hul la dék gyûj tõk. A ne ve zett lé te sít mé nyek épí té se so rán a
kör nye zet be har mo ni ku san il lesz ke dõ épí té sze ti meg ol dá -
so kat, il let ve a ter mé sze tes épí tõ anya gok kal (pl. ter més kõ,
cse rép, tég la, fa) fe dett fe lü le te ket kell elõny ben ré sze sí te -
ni. A lé te sít mé nyek hez ve ze tõ köz mû ve ket – ahol õs lény -
ta ni le lõ he lyet e meg ol dás nem ve szé lyez tet – a fel szín
alatt kell el he lyez ni.

– A II. szá mú le lõ hely fölé emelt, több ször is meg ron -
gált, sta ti kai szem pont ból rossz ál la po tú csar nok te te jét
(a tel jes kö rû fel újí tás so rán vagy az el bon tást kö ve tõ új já -
épí tés kor) olyan anyag gal kell be fed ni, amely biz to sít ja a
 lelõhely vé del mét az idõ já rá si ele mek tõl, il let ve meg fe lel
az elõ zõ be kez dés ben sze rep lõ táj vé del mi szem pon tok -
nak.

Az ok ta tá si és kul tu rá lis mi nisz ter
18/2008. (V. 20.) OKM

ren de le te

az ok ta tá si mi nisz ter ál tal ado má nyoz ha tó szak mai
el is me ré sek rõl szó ló 24/1999. (VI. 25.) OM ren de let

mó do sí tá sá ról

A Ma gyar Köz tár sa ság ki tün te té se i rõl szó ló 1991. évi
XXXI. tör vény 7. §-ának (1) be kez dé sé ben fog lalt fel ha -
tal ma zás alap ján, az ok ta tá si és kul tu rá lis mi nisz ter fel -
adat- és ha tás kö ré rõl szó ló 167/2006. (VII. 28.) Korm. ren -
de let 1. §-ának a) pont já ban meg ha tá ro zott fel adat kö röm -
ben el jár va a kö vet ke zõ ket ren de lem el:

1. §

Az ok ta tá si mi nisz ter ál tal ado má nyoz ha tó szak mai
 elismerésekrõl szó ló 24/1999. (VI. 25.) OM ren de let 1. §
(2) be kez dé sé nek a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(2) A dí jat – amely nek ju ta lom össze ge 1 500 000 Ft/fõ –
éven te, a pe da gó gus nap al kal má ból, leg fel jebb 5 sze mély
kap hat ja.”

2. §

E ren de let a ki hir de té sé nek nap ján lép ha tály ba, és
a  kihirdetését kö ve tõ har min ca dik na pon ha tá lyát vesz ti.

Dr. Hil ler Ist ván s. k.,
ok ta tá si és kul tu rá lis mi nisz ter

 III. rész HATÁROZATOK

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

A Köz tár sa sá gi El nök
127/2008. (V. 20.) KE

határozata

bírák felmentésérõl és bírák kinevezésérõl

Az Al kot mány 48. § (2) be kez dé se, va la mint a bí ró sá -
gok szer ve ze té rõl és igaz ga tá sá ról szó ló 1997. évi
LXVI. tör vény 4. § (1) be kez dé se alap ján, az Or szá gos
Igaz ság szol gál ta tá si Ta nács elõ ter jesz té sé re

4654 M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 2008/76. szám



le mon dá sá ra te kin tet tel

Pet rás né dr. Brá nyik Györ gyit 2008. jú li us 15-i ha -
tállyal,

nyug ál lo mány ba he lye zés irán ti ké rel mé re

dr. Gáb ri el Évát,

dr. Ha lász Edi tet,

dr. So pov né dr. Bach mann Ka ta lint és

dr. Vas Zol tán nét 2008. de cem ber 31-i ha tállyal,

dr. Gal ló Ani kót 2009. ja nu ár 5-i ha tállyal,

dr. Visz meg Sán dor né dr. Koós Ilo nát 2009. feb ru ár 28-i 
ha tállyal,

a fel sõ kor ha tár el éré se miatt

dr. Bóka Im rét 2009. ja nu ár 25-i ha tállyal,

dr. Fegy ve res Pé tert 2009. már ci us 5-i ha tállyal

bí rói tiszt sé gé bõl fel men tem;

dr. Ér sek Eme sét,

dr. Gyár fás Krisz ti nát,

dr. Ka rucz ka Zol tán Pé tert,

dr. Ka to ná né dr. Be se sek Il di kó Pi ros kát,

dr. Ke rék gyár tó-Ma ráth Gab ri el la Kin gát,

dr. Osz to vits And rás Mi hályt,

dr. Sas Ta mást,

dr. So rok Nor ber tet,

dr. Szen tir may Gab ri el la Jú li át,

dr. Ta kács Il di kót és

Tar soly né dr. Vá ra di Il di kót 2008. jú ni us 1. nap já tól ha -
tá ro zat lan idõ tar tam ra bí ró vá,

dr. Bar ná né dr. Ko vács Ágo tát,

dr. Gyar ma ti Csil lát,

dr. Ka pi tány Ist vánt,

dr. Kár pá ti né dr. Ga ra czi Ani tát,

dr. Ku li sity Má ri át,

Or sy né dr. Nóvé Ág nest és

dr. Var ga Ka ro li na Etel kát a 2008. jú ni us 1. nap já tól
2011. má jus 31. nap já ig ter je dõ idõ tar tam ra bí ró vá

ki ne ve zem.

Bu da pest, 2008. má jus 13.

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

KEH ügy szám: IV-4/02489-1/2008.

A Köz tár sa sá gi El nök
128/2008. (V. 20.) KE

határozata

nyugállományú dantártábornok lefokozásáról

A fegy ve res szer vek hi va tá sos ál lo má nyú tag ja i nak
szol gá la ti vi szo nyá ról szó ló 1996. évi XLIII. tör vény
127. § (5) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott jog kö röm ben,
a Ma gyar Köz tár sa ság Leg fel sõbb Bí ró sá ga Bhar. I.
550/2007. szá mú jog erõs íté le te alap ján, a pol gá ri nem zet -
biz ton sá gi szol gá la to kat irá nyí tó tár ca nél kü li mi nisz ter
elõ ter jesz té sé re, Bács kai Já nos nyug ál lo má nyú dandár -
tábornokot 2008. ja nu ár 22-i ha tállyal le fo ko zom.

Bu da pest, 2008. áp ri lis 28.

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

El len jegy zem:

Bu da pest, 2008. áp ri lis 30.

Dr. Szil vá sy György s. k.,
pol gá ri nem zet biz ton sá gi szol gá la to kat irá nyí tó

tár ca nél kü li mi nisz ter

KEH ügy szám: IV-6/02097/2008.

A Kor mány ha tá ro za tai

A Kormány
1031/2008. (V. 20.) Korm.

határozata

a labdarúgás szervezeti és infrastrukturális
feltételeinek javítását szolgáló hitelfelvételhez

kapcsolódó állami kezességvállalásról

A Kor mány

1. az ál lam ház tar tás ról  szóló 1992. évi XXXVIII. tör -
vény 33.  § (1) be kez dés a) pont já ban ka pott fel ha tal ma zás
alap ján – össz hang ban a Ma gyar Köz tár sa ság 2008. évi
költ ség ve té sé rõl  szóló 2007. évi CLXIX. tör vény 34.  §
(1) be kez dé sé vel –, a lab da rú gás szer ve zet rend sze re mû -
sza ki, tech ni kai és inf ra struk tu rá lis fel té te le i nek ja ví tá sa
ér de ké ben egye di ál la mi ke zes sé get vál lal az Ad ver tum
Ke res ke del mi és Szol gál ta tó Kor lá tolt Fe le lõs sé gû Tár sa -
ság (a to váb bi ak ban: Ad ver tum Kft.) ál tal fel vé tel re ke rü lõ 
5,2 mil li árd fo rint hi tel tõ ke össze gé nek vissza fi ze té sé ért,
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2. az ál lam ál tal vál lalt ke zes ség elõ ké szí té sé nek és a
ke zes ség be vál tá sá nak el já rá si rend jé rõl  szóló 110/2006.
(V. 5.) Korm. ren de let (a to váb bi ak ban: Ren de let) 3.  §
(2) be kez dé sé ben fog lal tak alap ján a nyil vá nos pá lyá zat
ki írá sá tól el te kint és elõ ír ja leg alább há rom aján lat beké -
rését,

3. a ke zes ség vál la lás fel té te le ként szab ja, hogy
a) a hi tel fu tam ide je leg fel jebb 15 év,
b) a hi tel összeg bõl 3,1 mil li árd fo rin tot a Pro fi Liga

Kft.-nek az ál la mi ke zes ség vál la lás mel lett ki bo csá tott,
 hivatásos lab da rú gás fej lesz té si köt vény név ér té ké nek
vissza fi ze té sé bõl ere dõ a Ma gyar Ál lam mal szem ben
fenn ál ló tar to zá sa ren de zé sé re kell for dí ta ni,

c) a hi tel összeg bõl 2,1 mil li árd fo rin tot or szá gos el éré -
sû mé dia rend szer ki épí té sé re és mû köd te té sé re kell for dí -
ta ni,

d) az Ad ver tum Kft.-nek a c) pont sze rin ti rend szer
 mûködtetésébõl szár ma zó éves net tó ár be vé tel leg alább
20%-át – a hi tel szer zõ dés fu tam ide je alatt – az Ön kor -
mány za ti és Te rü let fej lesz té si Mi nisz té ri um, a Nem ze ti
Után pót lás-ne ve lé si és Sport szol gál ta tó In té zet, va la mint
a Ma gyar Lab da rú gó Szö vet ség egyet ér té sé ben ki dol go -
zott lab da rú gás után pót lás-ne ve lé si prog ra mok ra kell for -
dí ta ni,

4. fel ha tal maz za az ön kor mány za ti mi nisz tert a 3. d) pont -
ban fog lalt fel té te lek tel je sí té sé nek el len õr zé sé re,

5. elõ ír ja, hogy a pénz ügy mi nisz ter a ke zes ség vál la lás
fe jé ben az Ad ver tum Kft.-vel szem ben 2 szá za lék ke zes -
ség vál la lá si dí jat kös sön ki,

6. fel ké ri az Ál lam adós ság Ke ze lõ Köz pont Zrt.-t a
Ren de let 7.  § (1) be kez dés b) pont já nak 1. al pont ja sze rin ti 
köz re mû kö dés re.

Fe le lõs: pénz ügy mi nisz ter
ön kor mány za ti mi nisz ter

Ha tár idõ: azon nal

7. E ha tá ro zat a köz zé té te lét kö ve tõ na pon lép ha tály ba.

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

A Mi nisz ter el nök ha tá ro za tai

A Miniszterelnök
27/2008. (V. 20.) ME

határozata

szakállamtitkár megbízatásának megszûnésérõl

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 59.  §-ának (1)–(2) be kez dé se alap ján meg ál la -
pí tom, hogy

dr. Ba racz ka Ma ri an nak, az Egész ség ügyi Miniszté -
rium szak ál lam tit ká rá nak e meg bí za tá sa

2008. má jus 16-i ha tállyal – le mon dá sá val –

meg szû nik.

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

A Miniszterelnök
28/2008. (V. 20.) ME

határozata

szakállamtitkár megbízatásának megszûnésérõl

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 59.  §-ának (1)–(2) be kez dé se alap ján meg ál la -
pí tom, hogy

Gál Ilo ná nak, az Egész ség ügyi Mi nisz té ri um szak ál -
lam tit ká rá nak e meg bí za tá sa

2008. má jus 16-i ha tállyal – le mon dá sá val –

meg szû nik.

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

A Miniszterelnök
29/2008. (V. 20.) ME

határozata

szakállamtitkárok megbízatásának megszûnésérõl

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 60.  § (1) be kez dé se alap ján, a gaz da sá gi és
köz le ke dé si mi nisz ter ja vas la tá ra

Bóna Ákost,
Egye d Gé zát,
dr. Ga ram he gyi Ábelt
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a Gaz da sá gi és Köz le ke dé si Mi nisz té ri um szak ál lam tit -
ká ra it e tiszt sé gük bõl

– 2008. má jus 14-i ha tállyal –

fel men tem.

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

A Miniszterelnök
30/2008. (V. 20.) ME

határozata

szakállamtitkárok megbízatásának megszûnésérõl

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 60.  § (1) be kez dé se alap ján, az ön kor mány za ti
és te rü let fej lesz té si mi nisz ter ja vas la tá ra

dr. Buj do só Sán dort,
El bert Gá bort,
dr. Ko vács Mik lóst,
dr. Sza ló Pé tert,
dr. Vi rág Ru dol fot

az Ön kor mány za ti és Te rü let fej lesz té si Mi nisz té ri um
szak ál lam tit ká ra it e tiszt sé gük bõl

– 2008. má jus 14-i ha tállyal –

fel men tem.

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

A Miniszterelnök
31/2008. (V. 20.) ME

határozata

szakállamtitkárok kinevezésérõl

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 57.  §-ában fog lalt jog kö röm ben az ön kor -
mány za ti mi nisz ter ja vas la tá ra

dr. Buj do só Sán dort,
El bert Gá bort,
dr. Ko vács Mik lóst,
dr. Vi rág Ru dol fot

az Ön kor mány za ti Mi nisz té ri um szak ál lam tit ká rá vá

– 2008. má jus 15-i ha tállyal –

ki ne ve zem.

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

A Miniszterelnök
32/2008. (V. 20.) ME

határozata

szakállamtitkárok kinevezésérõl

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 57.  §-ában fog lalt jog kö röm ben a nem ze ti fej -
lesz té si és gaz da sá gi mi nisz ter ja vas la tá ra

Egye d Gé zát,
dr. Ga ram he gyi Ábelt,
dr. Heil Pé tert,
Mé szá ros né Pe re dy Gab ri el lát,
dr. Sza ló Pé tert

a Nem ze ti Fej lesz té si és Gaz da sá gi Mi nisz té ri um szak -
ál lam tit ká rá vá

– 2008. má jus 15-i ha tállyal –

ki ne ve zem.

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

A Miniszterelnök
33/2008. (V. 20.) ME

határozata

szakállamtitkár kinevezésérõl

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
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LVII. tör vény 57.  §-ában fog lalt jog kö röm ben a köz le ke dé si,
hír köz lé si és ener gia ügyi mi nisz ter ja vas la tá ra

dr. Cse pi La jost

a Köz le ke dé si, Hír köz lé si és Ener gia ügyi Mi nisz té ri um
szak ál lam tit ká rá vá

– 2008. má jus 15-i ha tállyal –

ki ne ve zem.

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

A Miniszterelnök
34/2008. (V. 20.) ME

határozata

szakállamtitkár kinevezésérõl

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 57.  §-ában fog lalt jog kö röm ben az egész ség -
ügyi mi nisz ter ja vas la tá ra

Hor váth Zol tánt

az Egész ség ügyi Mi nisz té ri um szak ál lam tit ká rá vá

– 2008. má jus 19-i ha tállyal –

ki ne ve zem.

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

A Miniszterelnök
35/2008. (V. 20.) ME

határozata

szakállamtitkár kinevezésérõl

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 57.  §-ában fog lalt jog kö röm ben az egész ség -
ügyi mi nisz ter ja vas la tá ra

dr. Med gya szai Me lin da Di á nát

az Egész ség ügyi Mi nisz té ri um szak ál lam tit ká rá vá

– 2008. má jus 20-i ha tállyal –

ki ne ve zem.

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

A Miniszterelnök
36/2008. (V. 20.) ME

határozata

szakállamtitkár kinevezésérõl

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 57.  §-ában fog lalt jog kö röm ben az egész ség -
ügyi mi nisz ter ja vas la tá ra

dr. Por dán End rét

az Egész ség ügyi Mi nisz té ri um szak ál lam tit ká rá vá

– 2008. má jus 19-i ha tállyal –

ki ne ve zem.

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

A Miniszterelnök
37/2008. (V. 20.) ME

határozata

a 25/2008. (V. 8.) ME határozat visszavonásáról,
valamint szakállamtitkár megbízatásának

megszûnésérõl

A szak ál lam tit kár meg bí za tá sa meg szû né sé rõl szó ló
25/2008. (V. 8.) ME ha tá ro za tot vissza vo nom, ez zel egy -
ide jû leg 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 60.  § (1) be kez dé se alap ján, a gaz -
da sá gi és köz le ke dé si mi nisz ter ja vas la tá ra
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Mé szá ros né Pe re dy Gab ri el lát,

a Gaz da sá gi és Köz le ke dé si Mi nisz té ri um szakállam -
titkárát e tiszt sé gé bõl

– 2008. má jus 14-i ha tállyal –

fel men tem.

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

A Miniszterelnök
38/2008. (V. 20.) ME

határozata

szakállamtitkár megbízatásának megszûnésérõl

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 60.  § (1) be kez dé se alap ján, a nem ze ti fej lesz -
té si és gaz da sá gi mi nisz ter javaslatára

Mé szá ros né Pe re dy Gab ri el lát,

a Nem ze ti Fej lesz té si és Gaz da sá gi Mi nisz té ri um szak -
ál lam tit ká rát e tiszt sé gé bõl

– 2008. má jus 31-i ha tállyal – 

fel men tem.

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

 VI. rész
KÖZLEMÉNYEK,
HIRDETMÉNYEK

A Magyar Nemzeti Bank
1/2008. (MK 76.) MNB

k ö z  l e  m é n y e
a Ma gyar Nem ze ti Bank szol gá la ti ti tok kö ri

jegy zé ké rõl

A Ma gyar Nem ze ti Bank nak az ál lam ti tok ról és a szol -
gá la ti ti tok ról szó ló 1995. évi LXV. tör vény 6. §-ának
(1) be kez dé se alap ján meg ál la pí tott szol gá la ti ti tok kö rét
– a tör vény 4. §-ának (4) be kez dé se ér tel mé ben – a kö vet -
ke zõk sze rint köz zé te szem:

1. A jegy bank biz ton ság tech ni kai rend sze re i re vo nat -
ko zó le írá sok, in téz ke dé sek, a rend sze rek hez való hoz zá -
fé rést szol gá ló ada tok és egyéb in for má ci ók, a biz ton ság -
tech ni kai rend sze rek üze mel te té se so rán ke let ke zett kép-
és hang fel vé te lek, az ese mény ada tok, az õr zé si, il let ve
 védelmi ter vek és szol gá la ti uta sí tá sok.

Ér vé nyes sé gi idõ: leg fel jebb a mi nõ sí tés tõl szá mí tott
20 év.

2. A jegy bank mû kö dé se szem pont já ból ki e mel ten fon -
tos lé te sít mé nyek ren del te té sé vel, el he lye zé sé vel, vé del mi 
be ren de zé sé vel és mû kö dé sé vel kap cso la tos ada tok és
 dokumentációk.

Ér vé nyes sé gi idõ: leg fel jebb a mi nõ sí tés tõl szá mí tott
20 év.

3. Kü lön bö zõ ér té kek nek (bank jegy, érme, ér ték pa pír
stb.) a Ma gyar Nem ze ti Bank ál tal, il let ve a Ma gyar Nem -
ze ti Bank ré szé re szer zõ dé ses part ne re ál tal tör té nõ szál lí -
tá sá val kap cso la tos ada tok, in for má ci ók (a szál lí tás igé -
nye, mód ja, idõ pont ja, a szál lí tás út vo na la, a szál lít mány -
biz to sí tás terv e).

Ér vé nyes sé gi idõ: leg fel jebb a mi nõ sí tés tõl szá mí tott
2 év.

4. A pénz- és ér ték szál lí tó gép jár mû vek vé del mi és biz -
ton sá gi rend sze re i re, azok ele me i re vo nat ko zó ada tok,
 információk.

Ér vé nyes sé gi idõ: leg fel jebb a mi nõ sí tés tõl szá mí tott
20 év.

5. A bank je gyek és ér mék gyár tá sá hoz hasz nált anya -
gok spe ci fi ká ci ó já val, il let ve a bank je gyek és ér mék gyár -
tá si tech no ló gi á já nak le írá sá val kap cso la tos ada tok, in for -
má ci ók.

Ér vé nyes sé gi idõ: leg fel jebb a mi nõ sí tés tõl szá mí tott
20 év.

6. Rend kí vü li mér té kû vagy idõ zí té sû mo ne tá ris po li ti -
kai lé pés re vo nat ko zó ja vas lat és dön tés.

Ér vé nyes sé gi idõ: az erre vo nat ko zó mo ne tá ris ta nács
dön tés nyil vá nos ság ra ho za ta lá ig, de leg fel jebb a mi nõ sí -
tés tõl szá mí tott 10 év.

7. A Ma gyar Nem ze ti Bank Bel sõ el len õr zé se ál tal
 készített je len té sek, amennyi ben azok a Ma gyar Nem ze ti
Bank szol gá la ti ti tok kö ré be tar to zó ada to kat, in for má ci ó -
kat tar tal maz nak.

Ér vé nyes sé gi idõ: leg fel jebb a mi nõ sí tés tõl szá mí tott
2 év.

E köz le mény meg je le né sé vel egy ide jû leg ha tá lyát
 veszti a Ma gyar Nem ze ti Bank szol gá la ti ti tok kö ri jegy zé -
ké rõl  szóló 1/2007. (MK 87.) MNB köz le mény.

Si mor And rás s. k.,
a Ma gyar Nem ze ti Bank el nö ke
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Az Adó- és Pénzügyi Ellenõrzési Hivatal
k ö z l e m é n y e

a 2008. június 1-je és június 30-a között
 alkalmazható üzemanyagárakról

A sze mé lyi jö ve de lem adó ról szó ló – több ször mó do sí -
tott – 1995. évi CXVII. tör vény 82. § (2) be kez dé se arra
kö te le zi az A dó- és Pénz ügyi El len õr zé si Hi va talt, hogy
ha von ta te gye köz zé a tárgy hó nap ban a fo gyasz tá si nor ma
sze rin ti üzem anyag költ ség-el szá mo lás sal kap cso la to san
al kal maz ha tó üzem anyag árat.

Ól mo zat lan mo tor ben zin:
 ESZ–95 ól mo zat lan mo tor ben zin 302 Ft/l

Gáz olaj 317 Ft/l

Ke ve rék 325 Ft/l

LPG au tó gáz 187 Ft/l

Ha a sze mé lyi jö ve de lem adó tör vény ha tá lya alá tar to zó
ma gán sze mély az üzem anyag költ sé get a köz le mény ben
sze rep lõ árak sze rint szá mol ja el, nem szük sé ges az üzem -
anyag ról szám lát be sze rez ni.

Adó- és Pénz ügyi El len õr zé si Hi va tal

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 egyházak 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 rin ti fel hasz ná lá sá ról szó ló
1996. évi CXXVI. tör vény (a to váb bi ak ban: Tv.) 4/A.
§-ának (2) be kez dé sében fog lal tak nak meg fe le lõ en az
Adó- és Pénz ügyi  Ellenõrzési Hi va tal a Tv. 4/A. § (1) be -
kez dé se sze rin ti ked vez mé nye zet tek ré szé re a kö vet ke zõ
tech ni kai szá mo kat adja, ame lyek re elsõ al ka lom mal a
2009. év ben le het ren del kez ni:

Sor szám Ked vez mé nye zett Tech ni kai szám

1. Bol dog Te réz Anya Ke resz -
tény Egy ház

1744

2. Bét Orim Re form Zsi dó
Hit köz ség

1751

Adó- és Pénz ügyi El len õr zé si Hi va tal
el nö ke
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A Bé kés Me gyei Me zõ gaz da sá gi Szak igaz ga tá si Hi va tal
(5600 Bé kés csa ba, Két egy há zi u. 2.)

h i r d e t m é n y e

A Bé kés Me gyei Me zõ gaz da sá gi Szak igaz ga tá si Hi va tal – a föld ren de zõ és föld ki adó bi zott sá gok ról szó ló 1993. évi
II. tör vény 4/B. § (5) be kez dé se alap ján –

n y i l  v á  n o s  s o r  s o  l á s t

tart a Bat to nya Dó zsa Mg. Szö vet ke zet hasz ná la tá ban levõ föl dek ki adá sa cél já ból.

A sor so lás he lye: Bat to nya,  Eper u. 23.

A sor so lás ide je: 2008. jú ni us 20., 10 óra.

Hely raj zi szám Mû ve lé si ág AK ér ték A te rü let hasz no sí tá sá ra vo nat ko zó kor lá to zás

2770/2 gyep 7,59 Fõ u. 2770/2 hrsz.

2869 gyep, erdõ 30,10 Béke u. 2869 hrsz.

4045/5 gyep 3,34

4045/6 gyep 67,55

4402 szán tó 62,27

018/7 gyep 5,19

022/43 erdõ 4,75

028/15 szán tó 13,98



Hely raj zi szám Mû ve lé si ág AK ér ték A te rü let hasz no sí tá sá ra vo nat ko zó kor lá to zás

037/13 szán tó 10,30

087/8 gyep 11,89

0104/16 szán tó 41,98

0107/2 gyep 0,42

0107/4 szán tó 20,34

0190/3 szán tó, gyep 53,88 5388/41059 tul. há nyad

0275/41 szán tó 5,16

5652 kert 4,39

5675 kert 5,02

A sor so lá son a szö vet ke zet ben még ki nem adott rész arány-föld tu laj don nal ren del ke zõ sze mé lyek ve het nek részt.

A sor so lás nyil vá nos, azon bár ki je len le het.

A sor so lá son bár mely ok ból meg nem je le nõ jo go sult, ké sõbb a mu lasz tás ra hi vat koz va, sem mi fé le jo got nem ér vé -
nye sít het, eb bõl az ok ból a sor so lás ered mé nye nem vál toz tat ha tó meg.

Aki nek a nyil vá nos sor so lás jo gos ér de két érin ti vagy sér ti, tör vény sér tés re hi vat ko zás sal a sor so lást kö ve tõ 48 órán
be lül a Me zõ gaz da sá gi Szak igaz ga tá si Hi va tal Köz pont nak  cím zett, de a Bé kés Me gyei Me zõ gaz da sá gi Szak igaz ga tá si
Hi va tal hoz (5600 Bé kés csa ba, Két egy há zi út 2.) be nyúj tott ki fo gás sal él het. 

Sza bó Ist ván s. k.,
fõ igaz ga tó
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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 el-
ren del te, 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 Köz löny Lap- és Könyv ki adó cí mén (Bu da pest VIII., So mo gyi Bé la
u. 6.; pos tacím: 1394 Bu dapest 62, Pf: 357) vagy a 318-6668 fax számán.
Éves elõ fizetési dí ja 2008. év re: 26 460 Ft áfával.
Példányonként meg vásárolható a Bu dapest VII., Rá kóczi út 30. ( bejárat a Dohány u. és Nyár u. sar kán) szám alat ti
Köz löny Cent rum ban (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 lapot .................  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 Köz löny Lap- és Könyv ki adó nak a szám lán fel tün te tett pénz for gal mi jel zõ szá má ra
 átutaljuk.

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

                         ......................................................................
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ELÕFIZETÉSI  FELHÍVÁS

A Mi nisz ter el nö ki Hi va tal és az Ön kor mány za ti és Területfejlesztési Mi nisz té ri um 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 rész e az ön kor mány za to kat érin tõ, új on nan ki hir de tett jog sza bá lyo kat (tör vények, rende-
letek – 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 Köz löny Lap- és Könyv ki adó (1085 Bu-
dapest, Somo gyi Bé la u. 6.) cí mén (pos tacím: 1394 Bu dapest 62., Pf. 357) vagy a 318-6669 fax számán.
2008. évi éves elõ fizetés dí ja: 6552 Ft áfával; féléves elõ fizetés: 3276 Ft áfával.

Példányonként meg vásárolható a Bu dapest VII., Rá kóczi út 30. ( bejárat a Dohány u. és Nyár u. sar kán) szám alat ti
Köz löny Cent rum ban (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
 internetcímen.

MEGRENDELÕLAP

Meg ren del jük az Ön kor mány za tok Köz lö nye címû lapot .................  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  napon be lül a Ma gyar Köz löny Lap- és Könyv ki adó nak a szám lán fel tün te tett pénz for gal mi jel zõ szá má ra
 átutaljuk.

Kel te zés: ………………………………………

                         ……………………………………………
     cég szerû aláírás
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A Ma gyar Köz löny Lap- és Könyvki 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
c. 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 ál lam pol-
gár 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 Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Jo gi Köny ves bolt já ban (1085
Budapest, So mogyi B. 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-ma il:
koz lony cent rum@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 Közlöny Lap- és Könyvkiadónak a számlán fel tüntetett pénz forgalmi
jel zõ szá má ra át uta lom.

Kel te zés: ………………………………………

                         ………………………………………
cégszerû aláírás
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A Ma gyar Köz löny Lap- és Könyvkiadó
ki adá sá ban meg je le nik a

MAGYAR HIVATALOS JOGSZABÁLYTÁR DVD

Tar ta lom
On li ne adat bá zis és nap i adat fris sí té si szol gál ta tás
A MAGYAR HIVATALOS JOGSZABÁLYTÁR DVD ha vi fris sí té sû le me ze kö zel 150 000 jog sza bály szö ve get tar tal maz.
Az alap szövegek mel lett egy sé ges szer ke zet ben köz li azok min den ko ri ha tá lyos vál to za tát, ko ráb bi szö veg vál to za ta it, il let ve a
már ha tá lyon kí vül he lye zett jog sza bá lyo kat is, to váb bá az Or szág gyû lés, a köz tár sa sá gi el nök, a Kor mány, a mi nisz ter el nök,
a mi nisz te rek, az  Alkotmánybíróság, a Leg fel sõbb Bí ró ság, az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság stb. ha tá ro za ta it,  állásfoglalásait,
a kü lön bö zõ irány el ve ket és irány mu ta tá so kat, ne ves szer zõk ál tal ké szí tett kommen tárokat, nem zet kö zi szer zõ dé se ket,
 tájékoztatókat, hir det mé nye ket, pá lyá za ti fel hí vá so kat, tör vény ja vas la to kat és  törvényin do ko lá so kat. A szö ve gek és adat-
bázisok köz vet len for rá sai a hi va ta los la pok, így a Ma gyar Köz löny, az ága za ti köz lö nyök, az Al kot mány bí ró ság Határo zatai,
a Ha tá ro za tok Tá ra, to váb bá a Bí ró sá gi Ha tá ro za tok, a Ver seny fel ügye le ti Ér te sí tõ, az Adó és El len õr zé si Ér te sí tõ és a
Verseny bírósági Ha tá ro za tok.

A HIVATALOS JOGSZABÁLYTÁR elõ fi ze tõi szá má ra a jog sza bá lyok na pon ta ak tu a li zált on li ne adat bá zi sa in gye ne sen ér he tõ
el, to váb bá le he tõ ség van a ha von ta meg kül dött DVD-adat bá zis nap i rend sze res sé gû ak tu a li zá lá sá ra, in ter net rõl le töl tött adat-
cso mag se gít sé gé vel. E két szol gál ta tás se gít sé gé vel a jogszabály- változások fo lya ma to san nyo mon kö vet he tõk.

Sok ol da lú ság
A HIVATALOS JOGSZABÁLYTÁR jog sza bály-szol gál ta tá sát többféle  keresési le he tõ ség te szi tel jes sé. A ké nyel mes el iga zo -
dást tá mo gat ja a szö veg be épí tett hi vat ko zá sok rend szer e ( tartalmilag kap cso ló dó más jog sza bá lyok, jog egy sé gi ha tá ro za tok,
bí ró sá gi és ver seny ta ná csi ha tá ro za tok, APEH- irány mutatások) és a jog anya gok bel sõ fel épí té sé nek és kül sõ kap cso la ta i nak
in ter ak tív áb rá zo lá sa is.
A HIVATALOS JOGSZABÁLYTÁR és az EU-Jog sza bály tár kö zött az át jár ha tó ság biz to sí tott, vagy is ha a ma gyar jog sza bály-
ban hi vat ko zás ta lál ha tó uni ós jog sza bály ra, ak kor azt köz vet le nül meg le het nyit ni a HIVATALOS JOGSZABÁLYTÁRBÓL.
Az alap prog ra mot ki egé szí tõ DVD-JOGSZABÁLYTÁR Asszisz tens a kü lön bö zõ adat ál lo má nyok (Szol gál ta tá sok  Jegyzéke,
ma gyar és an gol nyel vû TEÁOR, Ke res ke del mi Vám tarifa Jegy zék stb.) adat bá zis sze rû ke ze lé sé nek se gí tõ je, új don ság- és
vál to zás fi gye lõ szol gál ta tá sa pe dig le he tõ vé te szi a jog sza bály vál to zá sok ha té kony kö ve té sét. Iratminta tárunkat fo lya ma to san
fris sít jük és bõ vít jük. Ûr lap ki töl tõ prog ra munk a gaz da sá gi tár sa sá gok ala pí tá sá val, mû kö dé sé vel kap cso la tos forma-
nyomtatványok ki töl té sé re és tá ro lá sá ra alkalmas.
(A Jog sza bály tár bár mely szö veg rész le te ki nyom tat ha tó vagy szö veg szer kesz tõ be át emel he tõ.)

Éves elõ fi ze té si dí jak

Ön ál ló vál to zat 81 000 Ft + áfa �

5 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 143 000 Ft + áfa �

10 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 180 000 Ft + áfa �

25 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 292 500 Ft + áfa �

50 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 382 500 Ft + áfa �

100 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 650 000 Ft + áfa �

MEGRENDELÕLAP

Meg ren del jük a MAGYAR HIVATALOS JOGSZABÁLYTÁR DVD vál to za tát .................  példány ban, 2008. ............................... hó naptól.

A meg ren de lõ ne ve: ....................................................................................................................................................................

A meg ren de lõ cí me: ....................................................................................................................................................................

Ügy in té zõ neve: ..........................................................................................................................................................................

Telefonszá ma: .............................................................................................................................................................................

Kül dé si név, cím: .........................................................................................................................................................................

Kel te zés: ………………………………………
                         ………………………………………

                                        cég szerû aláírás
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2008. évi éves elõfizetési díj: 121 212 Ft. Egy példány ára: 250 Ft 16 oldal terjedelemig, utána +8 oldalanként +215 Ft.
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A Ma gyar Köz lönyt szer kesz ti a Mi nisz ter el nö ki Hi va tal, a Szer kesz tõ bi zott ság köz re mû kö dé sé vel. A Szer kesz tõ bi zott ság
 elnöke: dr. Pet ré tei Jó zsef. A szer kesz té sért fe le lõs: dr. Tor dai Csa ba. Bu da pest V., Kos suth tér 1–3.
Ki ad ja a Ma gyar Köz löny Lap- és Könyv ki adó. Fe le lõs ki adó: dr. Ko de la Lász ló el nök-ve zér igaz ga tó.
Bu da pest VIII., So mo gyi Bé la u. 6., www.mhk.hu. Te le fon: 266-9290.

Elõ fi ze tés ben meg ren del he tõ a Ma gyar Köz löny Lap- és Könyv ki adó nál
Bu da pest VIII., So mo gyi Bé la u. 6., 1394 Bu da pest 62. Pf. 357, vagy fa xon 318-6668.
Elõ fi ze tés ben ter jesz ti a Ma gyar Köz löny Lap- és Könyv ki adó a FÁMA ZRt. köz re mû kö dé sé vel.
Te le fon: 235-4554, 266-9290/240, 241 mel lék. Ter jesz tés: tel.: 317-9999, 266-9290/245 mel lék.
Pél dá nyon ként meg vá sá rol ha tó a Bu da pest VII., Rá kó czi út 30. (be já rat a Do hány u. és Nyár u. sar kán) szám alat ti Köz löny
 Centrumban (tel.: 321-5971, fax: 321-5275, e-ma il: koz lony cent rum@mhk.hu), il let ve meg ren del he tõ a ki adó ügy fél szol gá -
la tán (fax: 318-6668, 338-4746, e-ma il: koz lony bolt@mhk.hu) vagy a www.mhk.hu/koz lony bolt in ter net cí men.
2008. évi éves elõ fi ze té si díj: 121 212 Ft. Egy pél dány ára: 250 Ft 16 ol dal ter je de le mig, utá na +8 ol da lan ként +215 Ft.
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