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II. rész JOGSZABÁLYOK

A Kormány rendeletei

A Kormány
153/2008. (VI. 6.) Korm.

rendelete
a Budapest Ferihegy Nemzetközi Repülõtér

rövid távú fejlesztése projekthez tartozó egyes
közigazgatási hatósági ügyek

kiemelt jelentõségû üggyé nyilvánításáról

A Kormány a nemzetgazdasági szempontból kiemelt je-
lentõségû beruházások megvalósításának gyorsításáról és
egyszerûsítésérõl szóló 2006. évi LIII. törvény 12. §-a
(5) bekezdésének a) és b) pontjában kapott felhatalmazás
alapján, az Alkotmány 35. §-a (1) bekezdésének b) pontjá-
ban meghatározott feladatkörében eljárva a következõket
rendeli el:

1. §

(1) A Kormány kiemelt jelentõségû üggyé nyilvánítja az
1. mellékletben felsorolt közigazgatási hatósági ügyeket, ame-
lyek alapját a Budapest Ferihegy Nemzetközi Repülõtér rövid
távú fejlesztése projekthez tartozó beruházások képezik.

(2) Az egyes beruházások megvalósításával összefüggõ
hatósági eljárásokban eljáró hatóságokat az 1. melléklet
állapítja meg.

(3) Abban az esetben, ha az 1. mellékletben meghatározott
ügyfajtára vonatkozó különös eljárási szabály alapján az adott
ügyben szakhatóság közremûködése szükséges, a szakható-
ságként közremûködõ szervet a 2. melléklet határozza meg.

2. §

Ez a rendelet a kihirdetését követõ 15. napon lép hatály-
ba, rendelkezéseit a hatálybalépését követõen indult eljá-
rásokban kell alkalmazni.

Gyurcsány Ferenc s. k.,
miniszterelnök

5196 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2008/85. szám

1. melléklet a 153/2008. (VI. 6.) Korm. rendelethez

A kiemelt jelentõségû ügyek, az azokhoz tartozó egyes építmények,
az építmények engedélyezési eljárásai,

az egyes eljárások lefolytatására kijelölt elsõ- és másodfokú engedélyezõ hatóságok

Budapest Ferihegy Nemzetközi Repülõtér rövid távú fejlesztése projekt

Építmény Azonosító Szükséges engedély
Elsõfokú engedélyezõ

hatóság
Másodfokú engedélyezõ

hatóság

1. A 2A és 2B terminál
közötti összekötõ épü-
let építése

Budapest, XVIII. kerület
156755 hrsz.,
Vecsés 072/50 hrsz.,
Vecsés 072/3 hrsz.

építésügyi hatósági
engedély

Közép-magyarországi
Regionális Közigaz-
gatási Hivatal

építésügyért felelõs
miniszter

vízjogi engedély Közép-Duna-Völgyi
Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és
Vízügyi Felügyelõség

Országos Környezet-
védelmi, Természet-
védelmi és Vízügyi
Fõfelügyelõség

a környezeti hatás-
vizsgálati és az egysé-
ges környezeti
engedélyezési eljárás-
ról szóló 314/2005.
(XII. 25.) Korm.
rendelet 5. §
(2) bekezdése
dc) pontja szerinti
határozat vagy
környezetvédelmi
engedély

Közép-Duna-Völgyi
Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és
Vízügyi Felügyelõség

Országos Környezet-
védelmi, Természet-
védelmi
és Vízügyi
Fõfelügyelõség
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Építmény Azonosító Szükséges engedély
Elsõfokú engedélyezõ

hatóság
Másodfokú engedélyezõ

hatóság

2. 2A terminálból kiin-
duló 1 új pillér építése

Budapest, XVIII. ker.
156755 hrsz.

építésügyi hatósági
engedélyek

Közép-magyarországi
Regionális Közigaz-
gatási Hivatal

építésügyért felelõs
miniszter

vízjogi engedély Közép-Duna-Völgyi
Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és
Vízügyi Felügyelõség

Országos Környezet-
védelmi, Természet-
védelmi
és Vízügyi
Fõfelügyelõség

a környezeti hatás-
vizsgálati és az egysé-
ges környezeti
engedélyezési eljárás-
ról szóló 314/2005.
(XII. 25.) Korm. ren-
delet 5. §
(2) bekezdése
dc) pontja szerinti
határozat vagy
környezetvédelmi
engedély

Közép-Duna-Völgyi
Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és
Vízügyi Felügyelõség

Országos Környezet-
védelmi, Természet-
védelmi
és Vízügyi
Fõfelügyelõség

3. 2B terminálból kiin-
duló 1 új pillér építése

Budapest, XVIII. ker.
156755 hrsz.

építésügyi hatósági
engedélyek

Közép-magyarországi
Regionális Közigaz-
gatási Hivatal

építésügyért felelõs
miniszter

vízjogi engedély Közép-Duna-Völgyi
Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és
Vízügyi Felügyelõség

Országos Környezet-
védelmi, Természet-
védelmi
és Vízügyi
Fõfelügyelõség

a környezeti hatás-
vizsgálati és az egysé-
ges környezeti
engedélyezési eljárás-
ról szóló 314/2005.
(XII. 25.) Korm. ren-
delet 5. §
(2) bekezdése
dc) pontja szerinti
határozat vagy
környezetvédelmi
engedély

Közép-Duna-Völgyi
Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és
Vízügyi Felügyelõség

Országos Környezet-
védelmi, Természet-
védelmi
és Vízügyi
Fõfelügyelõség

4. Terminálépület-távoli
és -közeli repülõ-
gép-állóhelyek átszer-
vezése és új
repülõgép-állóhelyek
kialakítása a 2. utas-
forgalmi mûszaki elõ-
téren (apron)

Budapest, XVIII. ker.
156757 hrsz., 156756 hrsz.,
156755 hrsz., 156754 hrsz.,
156753 hrsz., 156742 hrsz.,
156741 hrsz., 156740 hrsz.,
156739 hrsz., 156738 hrsz.,
Vecsés 072/3 hrsz.,
072/50 hrsz., 072/53 hrsz.

létesítési engedélyek Nemzeti Közlekedési
Hatóság Légiközleke-
dési Igazgatóság

Nemzeti Közlekedési
Hatóság Központi Hi-
vatala

vízjogi engedély Közép-Duna-Völgyi
Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és
Vízügyi Felügyelõség

Országos Környezet-
védelmi, Termé-zet-
védelmi
és Vízügyi
Fõfelügyelõség

a környezeti hatás-
vizsgálati és az egysé-
ges környezeti
engedélyezési eljárás-
ról szóló 314/2005.
(XII. 25.) Korm.
rendelet 5. §
(2) bekezdése
dc) pontja szerinti
határozat vagy
környezetvédelmi
engedély

Közép-Duna-Völgyi
Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és
Vízügyi Felügyelõség

Országos Környezet-
védelmi, Természet-
védelmi
és Vízügyi
Fõfelügyelõség
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Építmény Azonosító Szükséges engedély
Elsõfokú engedélyezõ

hatóság
Másodfokú engedélyezõ

hatóság

5. repülõgép-állások át-
szervezése és bõvítése
az 1. utasforgalmi
mûszaki elõtéren
(apron)

Budapest XVIII. ker.
156716 hrsz., 156717 hrsz.,
156719 hrsz., 156731 hrsz.,
156732 hrsz., 156733 hrsz.,
156734 hrsz., 156735 hrsz.,
156736 hrsz., 156737 hrsz.,
156738 hrsz., 156739 hrsz.

létesítési engedélyek Nemzeti Közlekedési
Hatóság Légiközleke-
dési Igazgatóság

Nemzeti Közlekedési
Hatóság Központi Hi-
vatala

vízjogi engedély Közép-Duna-Völgyi
Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és
Vízügyi Felügyelõség

Országos Környezet-
védelmi, Természet-
védelmi
és Vízügyi
Fõfelügyelõség

a környezeti hatás-
vizsgálati és az egysé-
ges környezeti
engedélyezési eljárás-
ról szóló 314/2005.
(XII. 25.) Korm. ren-
delet 5. § (2) bekezdé-
se dc) pontja szerinti
határozat vagy
környezetvédelmi
engedély

Közép-Duna-Völgyi
Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és
Vízügyi Felügyelõség

Országos Környezet-
védelmi, Természet-
védelmi
és Vízügyi
Fõfelügyelõség

2. melléklet a 153/2008. (VI. 6.) Korm. rendelethez

Az 1. § (3) bekezdésében hivatkozott szakhatóságok

1. Építésügyi hatósági engedélyezési eljárások

Elsõfokú szakhatóság Másodfokú szakhatóság

Környezetvédelem Közép-Duna-Völgyi Környezetvédelmi, Ter-
mészetvédelmi és Vízügyi Felügyelõség

Országos Környezetvédelmi, Természetvé-
delmi és Vízügyi Fõfelügyelõség

Közlekedés:
– közút Nemzeti Közlekedési Hatóság Közép-ma-

gyarországi Regionális Igazgatósága
Nemzeti Közlekedési Hatóság Központi Hi-
vatala

– vasút, hajózás Nemzeti Közlekedési Hatóság Kiemelt
Ügyek Igazgatósága

Nemzeti Közlekedési Hatóság Központi Hi-
vatala

– légiközlekedés Nemzeti Közlekedési Hatóság Légiközleke-
dési Igazgatósága

Nemzeti Közlekedési Hatóság Központi Hi-
vatala

– mûszaki biztonság Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hiva-
tal Budapesti Mérésügyi és Mûszaki Bizton-
sági Hatóság

Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hiva-
tal központi szerve

Földtan Budapesti Bányakapitányság Magyar Bányászati és Földtani Hivatal
Bányászat Budapesti Bányakapitányság Magyar Bányászati és Földtani Hivatal
Rendészet:
– rendõrség:
a) gyorsforgalmi utak esetében
b) az egyéb országos közutak, helyi
közutak és közforgalom elõl el nem
zárt magánutak esetében

a) Országos Rendõr-fõkapitányság
b) Budapesti Rendõr-fõkapitányság

a) igazságügyi és rendészeti miniszter
b) Országos Rendõr-fõkapitányság

– határrendészet Repülõtéri Rendõr Igazgatóság Országos Rendõr-fõkapitányság
– tûzvédelem Országos Katasztrófavédelmi Fõigazgatóság

Repülõtéri Katasztrófavédelmi Igazgatósága
Országos Katasztrófavédelmi Fõigazgatóság

Honvédelem Honvédelmi Minisztérium illetékes szerve,
szervezete

honvédelmi miniszter

Földmûvelésügy:
– talajvédelem Fõvárosi és Pest Megyei Mezõgazdasági

Szakigazgatási Hivatal
Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal Köz-
pontja
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Elsõfokú szakhatóság Másodfokú szakhatóság

– erdõvédelem Fõvárosi és Pest Megyei Mezõgazdasági
Szakigazgatási Hivatal

Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal Köz-
pontja

Kulturális örökségvédelem Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Kö-
zép-Magyarországi Iroda

Kulturális Örökségvédelmi Hivatal elnöke

Egészségügy Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi
Szolgálat Közép-magyarországi Regionális
Intézete

Országos Tisztifõorvosi Hivatal

Hírközlés Nemzeti Hírközlési Hatóság Hivatala Nemzeti Hírközlési Hatóság Tanácsának el-
nöke

Nagyfeszültségû elektromos vezeték,
nyomástartó berendezés, gáz- vagy
olajellátó rendszer, éghetõ folyadé-
kok és olvadék tartályai

Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hiva-
tal
Budapesti Mérésügyi és Mûszaki Biztonsági
Hatóság

Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hiva-
tal központi szerve

2. Létesítési engedélyezési eljárás

Elsõfokú szakhatóság Másodfokú szakhatóság

Rendészet:
– tûzvédelem Országos Katasztrófavédelmi Fõigazgatóság

Repülõtéri Katasztrófavédelmi Igazgatósága
Országos Katasztrófavédelmi Fõigazgatóság

– határrendészet Repülõtéri Rendõr Igazgatóság Országos Rendõr-fõkapitányság
Környezetvédelem:
– táj- és természetvédelem,
– környezetvédelem

Közép-Duna-Völgyi Környezetvédelmi, Ter-
mészetvédelmi és Vízügyi Felügyelõség

Országos Környezetvédelmi, Természetvé-
delmi és Vízügyi Fõfelügyelõség

Országos Meteorológiai Szolgálat környezetvédelmi és vízügyi miniszter
Földmûvelésügy:
– talajvédelem Fõvárosi és Pest Megyei Mezõgazdasági

Szakigazgatási Hivatal
Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal Köz-
pontja

– erdõvédelem Fõvárosi és Pest Megyei Mezõgazdasági
Szakigazgatási Hivatal

Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal Köz-
pontja

Honvédelem:
– honvédelem Honvédelmi Minisztérium illetékes szerve,

szervezete
honvédelmi miniszter

– az állami repülés biztonsága Nemzeti Közlekedési Hatóság Légiközleke-
dési Igazgatóság

Nemzeti Közlekedési Hatóság Központi Hi-
vatala

Hírközlés Nemzeti Hírközlési Hatóság Hivatala Nemzeti Hírközlési Hatóság Tanácsának el-
nöke

Egészségügy Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi
Szolgálat Közép-magyarországi Regionális
Intézete

Országos Tisztifõorvosi Hivatal

Építésügy Közép-magyarországi Regionális Közigazga-
tási Hivatal

építésügyért felelõs miniszter

3. Vízjogi engedélyezési eljárás

Elsõfokú szakhatóság Másodfokú szakhatóság

Közlekedés:
– közút Nemzeti Közlekedési Hatóság Közép-ma-

gyarországi Regionális Igazgatósága
Nemzeti Közlekedési Hatóság Központi Hi-
vatala

– vasút, hajózás Nemzeti Közlekedési Hatóság Kiemelt
Ügyek Igazgatósága

Nemzeti Közlekedési Hatóság Központi Hi-
vatala

– légiközlekedés Nemzeti Közlekedési Hatóság Légiközleke-
dési Igazgatósága

Nemzeti Közlekedési Hatóság Központi Hi-
vatala

Földtan Budapesti Bányakapitányság Magyar Bányászati és Földtani Hivatal
Bányászat Budapesti Bányakapitányság Magyar Bányászati és Földtani Hivatal
Rendészet:
– rendõrség:

a) gyorsforgalmi utak esetében
b) az egyéb országos közutak, helyi
közutak és közforgalom elõl el nem
zárt magánutak esetében

a) Országos Rendõr-fõkapitányság
b) Budapesti Rendõr-fõkapitányság

a) igazságügyi és rendészeti miniszter
b) Országos Rendõr-fõkapitányság
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Elsõfokú szakhatóság Másodfokú szakhatóság

– határrendészet Repülõtéri Rendõr Igazgatóság Országos Rendõr-fõkapitányság
Tûzvédelem Országos Katasztrófavédelmi Fõigazgatóság

Repülõtéri Katasztrófavédelmi Igazgatósága
Országos Katasztrófavédelmi Fõigazgatóság

Honvédelem Honvédelmi Minisztérium illetékes szerve,
szervezete

honvédelmi miniszter

Földmûvelésügy:
– talajvédelem Fõvárosi és Pest Megyei Mezõgazdasági

Szakigazgatási Hivatal
Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal Köz-
pontja

– erdõvédelem Fõvárosi és Pest Megyei Mezõgazdasági
Szakigazgatási Hivatal

Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal Köz-
pontja

Kulturális örökségvédelem Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Kö-
zép-Magyarországi Iroda

Kulturális Örökségvédelmi Hivatal elnöke

Egészségügy Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi
Szolgálat Közép-magyarországi Regionális
Intézete

Országos Tisztifõorvosi Hivatal

Hírközlés Nemzeti Hírközlési Hatóság Hivatala Nemzeti Hírközlési Hatóság Tanácsának el-
nöke

Mûszaki biztonság Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal
Budapesti Mérésügyi és Mûszaki Biztonsági
Hatóság

Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal
központi szerve

4. Elõzetes vizsgálati eljárás és környezetvédelmi engedélyezési eljárás

Elsõfokú szakhatóság Másodfokú szakhatóság

Környezet- és település-egészségügy Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi
Szolgálat Közép-magyarországi Regioná-
lis Intézete

Országos Tisztifõorvosi Hivatal

Helyi környezet- és természetvédelem érintett települési önkormányzat jegyzõje Közép-magyarországi Regionális Köz-
igazgatási Hivatal

Nukleáris biztonság Országos Atomenergia Hivatal Nukleáris
Biztonsági Igazgatóság

Országos Atomenergia Hivatal fõigazga-
tója

Földmûvelésügy:
– erdõvédelem
– talajvédelem

Fõvárosi és Pest Megyei Mezõgazdasági
Szakigazgatási Hivatal

Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal
központja

Kulturális örökségvédelem Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Kö-
zép-Magyarországi Iroda

Kulturális Örökségvédelmi Hivatal elnöke

Földtani közeg, ásványi nyersanyag védel-
me

Budapesti Bányakapitányság Magyar Bányászati és Földtani Hivatal

Lakosság életének védelme Országos Katasztrófavédelmi Fõigazgató-
ság Repülõtéri Katasztrófavédelmi Igazga-
tósága

Országos Katasztrófavédelmi Fõigazgató-
ság

Építési elõírásokkal való összhang Közép-magyarországi Regionális Köz-
igazgatási Hivatal

építésügyért felelõs miniszter

Településrendezési elõírásokkal való össz-
hang

Közép-magyarországi Regionális Köz-
igazgatási Hivatal

önkormányzati és területfejlesztési minisz-
ter

Területrendezési elvekkel való összhang az Önkormányzati és Területfejlesztési
Minisztérium hatáskörrel rendelkezõ szak-
államtitkára

önkormányzati és területfejlesztési minisz-
ter

Nagyfeszültségû elektromos vezeték, nyo-
mástartó berendezés, gáz- vagy olajellátó
rendszer, éghetõ folyadékok és olvadék
tartályai

Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hi-
vatal
Budapesti Mérésügyi és Mûszaki Bizton-
sági Hatóság

Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hi-
vatal központi szerve

Közlekedés:
– közút Nemzeti Közlekedési Hatóság Közép-ma-

gyarországi Regionális Igazgatósága
Nemzeti Közlekedési Hatóság Központi
Hivatala

– vasút, hajózás Nemzeti Közlekedési Hatóság Kiemelt
Ügyek Igazgatósága

Nemzeti Közlekedési Hatóság Központi
Hivatala

– légiközlekedés Nemzeti Közlekedési Hatóság Légiközle-
kedési Igazgatósága

Nemzeti Közlekedési Hatóság Központi
Hivatala



A Kormány
154/2008. (VI. 6.) Korm.

rendelete
a közmûves ivóvízellátásról és a közmûves

szennyvízelvezetésrõl szóló
38/1995. (IV. 5.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII.
törvény 13. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alap-
ján, az Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pontjában foglalt
feladatkörében eljárva a következõket rendeli el:

1. §

A közmûves ivóvízellátásról és a közmûves szennyvíz-
elvezetésrõl szóló 38/1995. (IV. 5.) Korm. rendelet 19. §
(2) bekezdésében a „nem tagadhatja meg” szövegrész he-
lyébe a „nem tagadhatja meg, és a hitelesítés idejére köte-
les ingyenesen cserekészüléket biztosítani” szöveg lép.

2. §

Ez a rendelet a kihirdetést követõ 8. napon lép hatályba,
és az azt követõ napon hatályát veszti.

Gyurcsány Ferenc s. k.,
miniszterelnök

A Kormány
155/2008. (VI. 6.) Korm.

rendelete
az Útravaló Ösztöndíjprogramról szóló

152/2005. (VIII. 2.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány az Alkotmány 35. §-ának (2) bekezdésében
megállapított eredeti jogalkotói hatáskörében és az Alkot-
mány 35. §-a (1) bekezdésének a) és c) pontjában megha-
tározott feladatkörében eljárva a következõket rendeli el:

1. §

Az Útravaló Ösztöndíjprogramról szóló 152/2005.
(VIII. 2.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 3. §-a
(1) bekezdésének b) pontja helyébe az alábbi rendelkezés
lép:

[(1) Az esélyegyenlõségi ösztöndíjak esetében pályázhat

az a Magyar Köztársaság területén mûködõ közoktatási

intézménnyel tanulói jogviszonyban álló magyar állam-

polgár vagy külföldi állampolgár, aki halmozottan hátrá-

nyos helyzetû vagy családba fogadott vagy átmeneti neve-

lésbe vett vagy ideiglenes hatállyal elhelyezett vagy utó-

gondozásban vagy utógondozói ellátásban részesül vagy

hátrányos helyzetû, és abban a tanévben, amelyre az ösz-

töndíj vonatkozik:]

„b) az Út az érettségihez ösztöndíj esetében érettségit
adó középiskolában érettségit adó képzésben 9–12. évfo-
lyamon, illetve 6 vagy 8 évfolyammal mûködõ középisko-
lában 7–12. évfolyamon vagy két tanítási nyelvû oktatás-
ban 9–13. évfolyamon vagy nyelvi elõkészítõ évfolyamon
9–13. évfolyamon tanul;”

2. §

A Rendelet 4. §-ának helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„4. § (1) Az esélyegyenlõségi ösztöndíjakra a tanuló és a

mentor közösen, közös pályázati ûrlap benyújtásával pá-
lyázhat. A tanuló és a mentor a pályázati ûrlap rá vonatko-
zó részét aláírja. A kiskorú vagy egyébként cselekvõképte-
len vagy korlátozottan cselekvõképes tanuló esetében a
pályázat érvényességének feltétele a tanuló törvényes kép-
viselõjének írásbeli hozzájárulása a tanulónak az Ösztön-
díjprogramban való részvételéhez. A mentor a pályázati
ûrlapon ismerteti az ösztöndíjas idõszakban a tanulóval
közösen folytatandó tevékenységét.

(2) Az esélyegyenlõségi ösztöndíjak esetében a pályá-
zatot az a közoktatási intézmény továbbítja a pályáztató
szervhez a pályázati felhívásban rögzített határidõig,
amellyel a pályázó tanuló tanulói jogviszonyban áll. Tag-
intézmény a székhelyen mûködõ közoktatási intézményen
keresztül továbbíthatja a hozzá érkezett pályázatot. A köz-
oktatási intézmény az általa összegyûjtött pályázato-
kat – beleértve a tagintézményektõl érkezett pályázatokat
is – alprogramonként egy-egy, összesített pályázat formá-
jában továbbítja a pályáztató szervhez. A közoktatási in-
tézmény köteles a tagintézménye által továbbított pályáza-
tokat a pályáztató szervhez továbbítani. A határidõ jog-
vesztõ, a határidõn túl benyújtott, továbbított pályázatokat
a pályáztató szerv további bírálat nélkül elutasítja.

(3) Az esélyegyenlõségi ösztöndíjak esetében a pályá-
zatot a közoktatási intézmény a pályáztató szerv által mû-
ködtetett elektronikus pályázati rendszeren keresztül is to-
vábbíthatja. A közoktatási intézmény a pályáztató szerv
által postai úton megküldött azonosítót felhasználva lép be
az elektronikus pályázati rendszerbe. A pályázat elektroni-
kus úton való továbbítása esetén a közoktatási intézmény a
pályázatot egy példányban postai úton is megküldi a pá-
lyáztató szerv részére. Amennyiben az elektronikusan rög-
zített és a postai úton eljuttatott pályázat egymástól eltér, a
pályáztató szerv 15 napos határidõ tûzésével hiánypótlási
felhívást bocsát ki. Hiánypótlásnak egy alkalommal van
helye, a határidõ elmulasztása esetén igazolásnak helye
nincs.
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(4) Az Út a tudományhoz alprogramban a Magyar Köz-
társaság területén mûködõ közoktatási intézmény pályáz-
hat a keretei között mûködõ egy vagy több kutatócsoport
által megvalósítandó kutatási programmal. A közoktatási
intézmény a pályázatot kutatási programonként külön
nyújtja be a pályáztató szervhez a pályázati felhívásban
rögzített határidõig. Tagintézmény a székhelyen mûködõ
közoktatási intézményen keresztül nyújthat be – kutatási
programonként külön – pályázatot. A közoktatási intéz-
mény köteles a tagintézménye által benyújtott pályázato-
kat a pályáztató szervhez továbbítani. A határidõ jogvesz-
tõ, a határidõn túl benyújtott pályázatokat a pályáztató
szerv további bírálat nélkül elutasítja.

(5) A kutatócsoport tagjai egy mentor és legalább kettõ,
de legfeljebb öt – a pályázó közoktatási intézménnyel ta-
nulói jogviszonyban álló – tanuló. A pályázati ûrlapnak a
kutatási programra vonatkozó részét a mentor aláírja. A
pályázat bármelyik, az 1. § (2) bekezdésének d) pontjában
meghatározott tudományterületekhez tartozó kutatási té-
mában benyújtható.

(6) Az Út a tudományhoz alprogramban a közoktatási
intézmény pályázatában igényelheti, hogy ösztöndíjban
részesülhessen a kutatócsoportban részt vevõ tanuló és
mentor. Ebben az esetben a kiskorú vagy egyébként cse-
lekvõképtelen vagy korlátozottan cselekvõképes tanuló
Ösztöndíjprogramban való részvételéhez szükséges a ta-
nuló törvényes képviselõjének írásbeli hozzájárulása. A
mentor kizárólag abban az esetben részesülhet ösztöndíj-
ban, ha a kutatócsoportban részt vevõ valamennyi tanuló
ösztöndíjban részesül. Az igényelt ösztöndíj havi maximu-
mát a pályázati felhívás határozza meg, és az igényelt ösz-
töndíjak kutatócsoporton belüli együttes összege nem ha-
ladhatja meg a megítélt támogatásnak a pályázati felhívás-
ban meghatározott százalékát.

(7) A közoktatási intézmény a pályázat továbbításakor,
benyújtásakor mind az esélyegyenlõségi ösztöndíjak ese-
tében, mind az Út a tudományhoz alprogramban nyilatko-
zik arról, hogy vállalja az e rendeletben foglalt intézményi
feladatok ellátását.”

3. §

(1) A Rendelet 6. §-ának (5) bekezdése helyébe az aláb-
bi rendelkezés lép:

„(5) Az esélyegyenlõségi ösztöndíjak esetében a tanuló
vagy – a kiskorú vagy egyébként cselekvõképtelen vagy
korlátozottan cselekvõképes tanuló esetén – törvényes
képviselõje a pályázati ûrlapon nyilatkozik a halmozottan
hátrányos helyzet megállapításához szükséges legmaga-
sabb iskolai végzettség, a pályázóval egy háztartásban
élõk száma, valamint a pályázó háztartásában élõknek az
(1) bekezdés d) pontjában meghatározott jövedelme tekin-
tetében. Az ideiglenes hatállyal elhelyezett, átmeneti ne-
velésbe vagy tartós nevelésbe vett, utógondozásban, utó-
gondozói ellátásban vagy árvaellátásban részesülõ pályá-

zó esetében a pályázóval egy háztartásban élõk számáról,
valamint a pályázó háztartásában élõknek az (1) bekezdés
d) pontjában meghatározott jövedelmérõl nem kell nyilat-
kozni. Az esélyegyenlõségi ösztöndíjak esetében a nagy-
korú tanuló vagy – cselekvõképtelen vagy korlátozottan
cselekvõképes tanuló esetén – törvényes képviselõje a pá-
lyázati ûrlapon nyilatkozik arról, hogy a tanuló rendszeres
gyermekvédelmi kedvezményre jogosult, illetve – a
23. életév betöltését követõen – arról, hogy a háztartásban
(családban) az egy fõre jutó havi jövedelem összege nem
haladja meg a gyermekek védelmérõl és a gyámügyi igaz-
gatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 19. § (2) bekezdé-
sében meghatározott mértéket.”

(2) A Rendelet 6. §-ának (7) bekezdése az alábbi
d) ponttal egészül ki:

[(7) A közoktatási intézmény az esélyegyenlõségi ösz-

töndíjak esetében a pályázati ûrlapon nyilatkozik:]

„d) az Út a szakmához ösztöndíj esetében az általa okta-
tott hiányszakmákról.”

4. §

A Rendelet 7. §-ának (1) bekezdése helyébe az alábbi
rendelkezés lép:

„(1) Az esélyegyenlõségi ösztöndíjak esetében a mentor
feladata, hogy segítse a tanulót a tanulásban és a pályavá-
lasztásban. Ennek megfelelõen a mentor a pályázat be-
nyújtásával egyidejûleg vállalja, hogy amennyiben a pá-
lyázaton nyer, különösen az alábbi feladatokat köteles el-
látni:

a) az általa mentorált tanulóval kapcsolatosan egyéni
fejlesztési tervet készít, ez alapján az osztályfõnök és az
érdekelt pedagógusok bevonásával legalább háromhavon-
ta értékeli a tanuló haladását, fejlõdését, illetve az ezeket
hátráltató okokat. Az értékelésre meghívja a tanuló szülõ-
jét, a tanulót, indokolt esetben a gyermekjóléti szolgálat, a
gyámhatóság, illetve a nevelési tanácsadó képviselõjét. Az
értékelés eredményét – kitérve az értékelésen résztvevõk
észrevételeire is – a mentor az f) pontban meghatározott
elõrehaladási naplóban írásban is rögzíti;

b) rendszeresen személyesen kapcsolatot tart az általa
mentorált tanulóval, ezen belül legalább heti 3 órában fog-
lalkozik a mentorált tanuló felkészítésével;

c) rendszeresen személyesen kapcsolatot tart az osz-
tályfõnökkel, illetve szükség esetén a szaktanárokkal;

d) családlátogatáson vesz részt;
e) részt vesz azokon a találkozókon, szemináriumokon

és egyéb rendezvényeken, amelyeket a pályáztató szerv
vagy az általa megbízott személyek az Ösztöndíjprogram
sikeres lebonyolítása érdekében szerveznek;

f) a pályáztató szerv által elõre megadott formátumban
a mentorált tanuló tanulmányi elõmenetelének nyomon
követését, valamint a mentorálás során alkalmazott peda-
gógiai eszközök hatékonyságának vizsgálatát lehetõvé
tevõ egyéni elõrehaladási naplót vezet.”
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5. §

(1) A Rendelet 9. §-ának (2)–(3) bekezdése helyébe az
alábbi rendelkezés lép:

„(2) A mentor ösztöndíjának a pályázati felhívásban
meghatározott részére – a (3) bekezdésben foglaltakat ki-
véve – akkor válik jogosulttá, ha

a) az Út a középiskolába ösztöndíj esetében az általa
mentorált 7. évfolyamos tanuló felsõbb évfolyamba lép, a
8. évfolyamos tanuló pedig érettségit adó középiskolába
nyer felvételt;

b) az Út az érettségihez ösztöndíj esetében az általa
mentorált tanuló felsõbb évfolyamba lép, illetve sikeres
érettségi vizsgát tesz;

c) az Út a szakmához ösztöndíj esetében az általa men-
torált, felzárkóztató oktatásban részt vevõ tanuló 9. évfo-
lyamba, a 9. évfolyamos szakiskolai tanuló a 10. évfo-
lyamba vagy a 10. évfolyamos tanuló szakképzõ évfo-
lyamba lép, és hiányszakmára iskolázták be, vagy a szak-
képzõ évfolyamon hiányszakmára beiskolázott tanuló fel-
sõbb évfolyamba lép, vagy sikeres szakmai vizsgát tesz.

(3) A mentor ösztöndíjának a (2) bekezdésben meghatá-
rozott részére nem válik jogosulttá, ha

a) az általa mentorált tanulót évismétlésre kötelezik;
b) az általa mentorált tanuló javítóvizsgát tesz függet-

lenül attól, hogy a javítóvizsga sikeres-e;
c) az általa mentorált tanuló – a középiskolában 9. év-

folyamon, illetve a szakiskolában felzárkóztató oktatásban
vagy 9. évfolyamon tanulókat kivéve – tanév végi tanul-
mányi átlagában az ösztöndíjas jogviszony tanévében fél
jegyes vagy azt meghaladó mértékû romlás áll be a 6. §
(6) bekezdésének j) pontjában meghatározott tanulmányi
átlaghoz képest.”

(2) A Rendelet 9. §-ának (8) bekezdése helyébe az aláb-
bi rendelkezés lép:

„(8) Amennyiben a korábban esélyegyenlõségi ösztön-
díjban részesült tanuló és mentora a soron következõ tan-
évben együtt és ugyanabban az alprogramban folytatni kí-
vánja az ösztöndíjas jogviszonyt, új pályázatot nem kell
benyújtaniuk. A tanuló vagy – a kiskorú vagy egyébként
cselekvõképtelen vagy korlátozottan cselekvõképes ta-
nuló esetén – törvényes képviselõje és a mentor az ösztön-
díjas jogviszony fenntartására vonatkozó szándékát írás-
ban jelzi a közoktatási intézmény felé, és egyidejûleg nyi-
latkozik arról, hogy a korábbi pályázatban hivatkozott – az
ösztöndíjas jogviszony alapjául szolgáló – feltételek to-
vábbra is fennállnak. A közoktatási intézmény a (9) bekez-
désben meghatározott beszámoló megküldésével egyide-
jûleg továbbítja a fenti szándéknyilatkozatokat a pályázta-
tó szerv felé, és egyidejûleg, a pályázat benyújtására elõírt
módon nyilatkozik arról, hogy az ösztöndíjas tanuló és
mentora az alprogramban való részvétel feltételeinek meg-
felel-e. A pályáztató szerv a fenti nyilatkozatok megvizs-
gálásán túl mérlegeli azt is, hogy a tanuló és a mentor kö-
zös tevékenységének eredményei – a mentor által a (9) be-
kezdés szerint benyújtott elõrehaladási napló alapján – in-

dokolttá teszik-e az ösztöndíjas jogviszony fenntartását.
Amennyiben a korábban esélyegyenlõségi ösztöndíjban
részesült tanuló és mentora más alprogramban kíván részt
venni, a fenti rendelkezés nem alkalmazható, új pályázatot
kell benyújtaniuk.”

(3) A Rendelet 9. §-ának (10) bekezdése helyébe az
alábbi rendelkezés lép:

„(10) A közoktatási intézmény a fel nem használt, vala-
mint a támogatási szerzõdésben, illetve az ösztöndíjszer-
zõdésben foglaltak szerint visszafizetendõ ösztöndíjat a
beszámolás, elszámolás benyújtásával egyidejûleg köteles
a pályáztató szervnek visszafizetni.”

(4) A Rendelet 9. §-ának (12) bekezdése az alábbi szö-
veggel egészül ki:

„Az a közoktatási intézmény, amellyel a tanuló koráb-
ban tanulói jogviszonyban állt, írásban figyelmezteti a ta-
nulót az ösztöndíjas jogviszony fennmaradásának a jelen
bekezdésben meghatározott feltételeire. A figyelmeztetés
megtörténtét a tanuló vagy – a kiskorú vagy egyébként
cselekvõképtelen vagy korlátozottan cselekvõképes ta-
nuló esetén – törvényes képviselõje aláírásával ellátott
nyilatkozatban kell rögzíteni.”

(5) A Rendelet 9. §-ának (13) bekezdése helyébe az
alábbi rendelkezés lép:

„(13) Amennyiben a tanuló vagy a mentor tekintetében
az ösztöndíjra való jogosultság valamely feltétele megszû-
nik, a közoktatási intézmény a tanulóval, valamint annak
mentorával nem köt ösztöndíjszerzõdést, illetve a már
megkötött ösztöndíjszerzõdést – több tanulót mentoráló
mentor esetén az érintett tanulóra vonatkozó rész-
ben – egyoldalúan megszünteti, és errõl a pályáztató szer-
vet 8 munkanapon belül értesíti. A közoktatási intézmény
az ösztöndíjszerzõdést azon hónap utolsó napjával szünte-
ti meg, amely hónapban az ösztöndíjra való jogosultság
feltétele megszûnt.”

(6) A Rendelet 9. §-a (14) bekezdésének elsõ mondata
helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„A tanuló az ösztöndíjszerzõdés megkötését megelõ-
zõen és az ösztöndíjas jogviszony idõtartama alatt az adott
tanévben indokolt esetben – így különösen iskolaváltás
esetén, vagy, ha a mentor feladatát nem vagy nem megfe-
lelõen látja el – két alkalommal mentorváltást kezdemé-
nyezhet a pályáztató szervnél.”

6. §

A Rendelet az alábbi 9/A. §-sal egészül ki:
„9/A. § (1) Amennyiben az esélyegyenlõségi ösztöndíj-

jal rendelkezõ tanuló tanulói jogviszonya 60 napot megha-
ladóan szünetel, a 60. napot követõen a tanuló ösztöndíjas
jogviszonya is szünetel, és sem a tanulót, sem a mentort
nem illeti meg ösztöndíj az ösztöndíjas jogviszony szüne-
telésének idõtartama alatt.
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(2) Ahol e rendelet feltételként az esélyegyenlõségi ösz-
töndíjjal rendelkezõ mentor közoktatási intézményben, ta-
nodában történõ foglalkoztatását elõírja, a mentor foglal-
koztatásra irányuló jogviszonyának szünetelése akkor
nem érinti a tanuló, illetve a mentor ösztöndíjas jogviszo-
nyát, ha a mentor foglalkoztatására irányuló jogviszonya
szünetelésének idõtartama alatt is ellátja az e rendeletben
meghatározott feladatait. Ha a mentor foglalkoztatására
irányuló jogviszonya szünetelésének idõtartama alatt nem
látja el az e rendeletben meghatározott feladatait, a mentor
ösztöndíjas jogviszonya szünetel, és – az ösztöndíjas jog-
viszony szünetelésének idõtartama alatt – a mentor nem,
csak a tanuló jogosult ösztöndíjra.

(3) Amennyiben a mentor ösztöndíjas jogviszonya a
(2) bekezdésben foglaltak szerint, 60 napot meghaladóan
szünetel, errõl értesíti a tanulót és a közoktatási intéz-
ményt, a tanuló pedig haladéktalanul köteles a 9. §
(14)–(15) bekezdésben foglaltak szerint mentorváltást
kezdeményezni.

(4) A tanuló, illetve a mentor ösztöndíjas jogviszo-
nyának szünetelésérõl a közoktatási intézmény a pá-
lyáztató szervet 8 munkanapon belül értesíti. A szünete-
lés az ösztöndíjas jogviszony idõtartamát nem hosszab-
bítja meg.”

7. §

A Rendelet 10. §-ának (6) bekezdése helyébe az alábbi
rendelkezés lép:

„(6) A közoktatási intézmény a fel nem használt, vala-
mint a támogatási szerzõdésben, illetve az ösztöndíjszer-
zõdésben foglaltak szerint visszafizetendõ támogatást,
ösztöndíjat a beszámolás, elszámolás benyújtásával egy-
idejûleg köteles a pályáztató szervnek visszafizetni.”

8. §

(1) A Rendelet 12. §-ának 5. pontja helyébe az alábbi
rendelkezés lép:

[12. § E rendelet alkalmazásában:]

„5. Hátrányos helyzetben lévõ kistérség, település: a
társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból el-
maradott, illetve az országos átlagot jelentõsen meghaladó
munkanélküliséggel sújtott települések jegyzékérõl szóló
240/2006. (XI. 30.) Korm. rendeletben, valamint a kedvez-
ményezett térségek besorolásáról szóló 311/2007.
(XI. 17.) Korm. rendelet 2. számú mellékletében meghatá-
rozott kistérség.”

(2) A Rendelet 12. §-a az alábbi 9. ponttal egészül ki:
[12. § E rendelet alkalmazásában:]

„9. Tagintézmény: a közoktatásról szóló 1993. évi
LXXIX. törvény 121. § (1) bekezdésének 36. pontjában
meghatározott tagintézmény.”

9. §

(1) E rendelet a kihirdetést követõ 3. napon lép hatályba.
E rendeletet a hatálybalépését követõen meghirdetett pá-
lyázatokra és – az 5. § (2) bekezdését kivéve – a hatályba-
lépését követõen létrejött ösztöndíjas jogviszonyokra kell
alkalmazni.

(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejûleg a Rendelet
a) 1. §-a (2) bekezdésének felvezetõ szövegében a

„programokból” szövegrész helyébe az „alprogramokból”
szöveg lép;

b) 1. §-a (2) bekezdésének d) pontjában, 8. §-ában,
11. §-ának (4) bekezdésében és 12. §-ának 4. pontjában a
„program” szövegrész helyébe az „alprogram” szöveg lép;

c) 2. §-ának (4) bekezdésében, 3. §-ának (3) és (6) be-
kezdésében, 6. §-ának (3)–(4) bekezdésében, 7. §-ának
(2) bekezdésében, 10. §-ának (1) és (5) bekezdésében a
„programban” szövegrész helyébe az „alprogramban” szö-
veg lép;

d) 3. §-ának (3) bekezdésében a „a 4. § (4) bekezdésé-
ben” szövegrész helyébe a „a 4. § (5) bekezdésében” szö-
vegrész lép;

e) 9. §-ának (9) bekezdésében a „7. § (1) bekezdésének
e) pontjában” szövegrész helyébe a „7. § (1) bekezdésének
f) pontjában” szövegrész lép;

f) 9. §-ának (15) bekezdésében a „7. § (1) bekezdésé-
nek e) pontjában” szövegrész helyébe a „7. § (1) bekezdé-
sének f) pontjában” szövegrész lép;

g) 10. §-a (1) bekezdésének b) pontjában a „4. § (5) be-
kezdése” szövegrész helyébe a „4. § (6) bekezdése” szö-
vegrész lép.

Gyurcsány Ferenc s. k.,
miniszterelnök

A Kormány
156/2008. (VI. 6.) Korm.

rendelete

a Nemzeti Közlekedési Hatóságról szóló
263/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány az Alkotmány 35. § (2) bekezdésében meg-
állapított eredeti jogalkotói hatáskörében, továbbá a vasúti
közlekedésrõl szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény (a to-
vábbiakban: Vtv.) 88. § (1) bekezdés a) és c) pontjában, a
nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV.
törvény 77. § (1) bekezdés b) pontjában, a személyi jöve-
delemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 80. § c) pont-
jában kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. §
(1) bekezdés b) pontjában és 40. § (3) bekezdésében meg-
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határozott feladatkörében eljárva a következõ rendeletet
alkotja:

1. §

A Nemzeti Közlekedési Hatóságról szóló 263/2006.
(XII. 20.) Korm. rendelet a következõ új 6/A. §-sal és az
azt megelõzõ alcímmel egészül ki:

„A vasúti igazgatási szerv kijelölése

6/A. § (1) A Kormány vasúti igazgatási szervként a Ha-
tóságot jelöli ki.

(2) A vasúti igazgatási szerv hatáskörébe utalt ügyek-
ben a Központi Hivatal jár el.

(3) A vasúti közlekedésrõl szóló 2005. évi CLXXXIII.
törvény 69. § (1) bekezdését a Hatóságnak azokra a ható-
sági ügyeire kell alkalmazni, amelynek során vasúti igaz-
gatási szervként jár el.

(4) A Hatóság mint vasúti igazgatási szerv független a
vasúti társaságoktól és a Vasúti Pályakapacitás-elosztó
Szervezettõl.”

2. §

(1) Ez a rendelet 2008. július 1-jén lép hatályba.

(2) Hatályát veszti
a) az adómentes természetbeni juttatásnak minõsülõ, fo-

gyasztói árkiegészítést nem tartalmazó közlekedési és pos-
tai kedvezményekrõl szóló 179/1994. (XII. 28.) Korm.
rendelet 2. § b) pontjában az „és a Magyar Vasúti Hivatal”
szövegrész,

b) a biztonsági okmányok védelmének rendjérõl szóló
86/1996. (VI. 14.) Korm. rendelet 1. számú melléklet III.
1.95. pontjában az „és a Magyar Vasúti Hivatal” szöveg-
rész,

c) a Magyar Vasúti Hivatalról szóló 275/2006.
(XII. 23.) Korm. rendelet,

d) a közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter
feladat- és hatáskörérõl szóló 133/2008. (V. 14.) Korm.
rendelet 4. § (1) bekezdés c) pontja.

(3) A vasúti piacfelügyeleti bírság mértékére és alkal-
mazására vonatkozó részletes szabályokról szóló 8/2006.
(I. 13.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdésében a „Magyar
Vasúti Hivatal (a továbbiakban: Hivatal)” szövegrész he-
lyébe a „vasúti igazgatási szerv” szöveg, 1. § (3) bekezdé-
sében a „Hivatal” szövegrészek helyébe a „vasúti igazga-
tási szerv” szöveg, 3. § (3) bekezdésében a „Hivatalnak”
szövegrész helyébe a „vasúti igazgatási szervnek” szöveg,
3. § (4) bekezdésében az „a Hivatalnak a Magyar Állam-
kincstár által vezetett 10032000-00289256-00000000 szá-
mú számlájára” szövegrész helyébe az „a Magyar Állam-
kincstárnál vezetett számlára” szöveg lép, valamint hatá-
lyát veszti a 3. § (4) bekezdés második mondata.

(4) A Magyar Vasúti Hivatal elnökének vezetõi megbí-
zását (kinevezését) a Magyar Vasúti Hivatalt e rendelet ha-
tálybalépését megelõzõ napon irányító miniszter – átszer-
vezésre való tekintettel, a köztisztviselõk jogállásáról
szóló 1992. évi XXIII. törvény (a továbbiakban: Ktv.)
31. § (11) és (15) bekezdésére is tekintettel – visszavonja.

(5) A Magyar Vasúti Hivatal jogutódja – a Ktv. 14. §
(1) bekezdés c) pontjának alkalmazása szempontjából
is – a Nemzeti Közlekedési Hatóság.

Gyurcsány Ferenc s. k.,
miniszterelnök

III. rész HATÁROZATOK

A Kormány határozatai

A Kormány
1038/2008. (VI. 6.) Korm.

határozata

egyes kormányhatározatok módosításáról

1. Hatályát veszti a köztisztviselõk jogállásáról szóló
1992. évi XXIII. törvény hatálya alá tartozó szervek jegy-
zékérõl szóló 1085/2004. (VIII. 27.) Korm. határozat mel-
lékletének II. pontjában a „Magyar Vasúti Hivatal” szö-
vegrész.

2. A Miniszterelnöki Hivatalban, a minisztériumokban,
az igazgatási és az igazgatás jellegû tevékenységet ellátó
központi költségvetési szerveknél foglalkoztatottak lét-
számáról szóló 2057/2008. (V. 14.) Korm. határozat (a to-
vábbiakban: H.) 2. számú mellékletében a 6.7. pont helyé-
be a következõ rendelkezés lép:

6.7. Nemzeti Közlekedési Hatóság 1861

3. Hatályát veszti a H. 2. számú mellékletének 6.5. pontja.

4. Hatályát veszti a vasúti közlekedéspolitika stratégiai
kérdéseirõl szóló 2185/2005. (IX. 9.) Korm. határozat.

5. Ez a határozat 2008. július 1-jén lép hatályba és az azt
követõ napon hatályát veszti.

Gyurcsány Ferenc s. k.,
miniszterelnök
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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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