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V. A Kor mány tag ja i nak
ren de le tei

A Miniszterelnöki Hivatalt vezetõ miniszter 
és a közlekedési, hírközlési

és energiaügyi miniszter
6/2008. (XI. 27.) MeHVM–KHEM

együttes rendelete

a televíziókészülékek digitális mûsorok vételére való
alkalmasságának megjelölésérõl

A mû sor ter jesz tés és a di gi tá lis át ál lás sza bá lya i ról
 szóló 2007. évi LXXIV. tör vény 53. § (3) be kez dé sé ben
fog lalt fel ha tal ma zás alap ján – a Mi nisz ter el nö ki Hi va talt
ve ze tõ mi nisz ter fel adat- és ha tás kö ré rõl szó ló 29/2008.
(II. 19.) Korm. ren de let 1. § e) pont já ban meg ha tá ro zott
fel adat kör ben, és a köz le ke dé si és hír köz lé si és ener gia -
ügyi mi nisz ter fel adat- és ha tás kö ré rõl szó ló 133/2008.
(V. 14.) Korm. ren de let 1. § d) pont já ban meg ha tá ro zott
fel adat kör ben el jár va – a kö vet ke zõ ket ren del jük el:

1. §

(1) E ren de let al kal ma zá sá ban 
a) di gi tá lis ve võ de kó der: a mû sor ter jesz tés és a di gi tá -

lis át ál lás sza bá lya i ról szó ló 2007. évi LXXIV. tör vény
(a to váb bi ak ban: Dtv.) 5. § 7. pont já ban meg je lölt ve võ de -
kó der;

b) MPEG-4/AVC (H.264) di gi tá lis ve võ de kó der: olyan
di gi tá lis ve võ de kó der, amely meg fe lel a mel lék let ben fog -
lalt kö ve tel mé nyek nek.

(2) Az (1) be kez dés ben nem sze rep lõ fo gal ma kat a Dtv.
5. §-ával össz hang ban kell ér tel mez ni.

2. §

(1) A kis ke res ke del mi for ga lom ba ke rü lõ esz kö zök kö -
zül az MPEG-4/AVC (H.264) di gi tá lis ve võ de kó de re ken,
va la mint az ilyen de kód erek kel el lá tott te le ví zió ké szü lé -
ke ken, to váb bá ezek cso ma go lá sán egy ér tel mû en és jól
 olvashatóan fel kell tün tet ni az „A ké szü lék al kal mas a
 magyarországi föld fel szí ni, sza bad hoz zá fé ré sû di gi tá lis
te le ví zi ós mû sor szó rás vé te lé re” fel ira tot.

(2) Az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott fel ira tot az
(1) be kez dés ben meg ha tá ro zott esz kö zök re vo nat ko zó hir -

de tés ben, tá jé koz ta tó ki ad vány ban is meg kell je le ní te ni.
Rá di ós hir de té sek ben el kell han goz nia az „A ké szü lék
 alkalmas a ma gyar or szá gi föld fel szí ni, sza bad hoz zá fé ré sû 
di gi tá lis te le ví zi ós mû sor szó rás vé te lé re” mon dat nak.

(3) Nem kell az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott fel ira tot
a di gi tá lis ve võ de kó de ren fel tün tet ni, ha arra a ter mék kis
mé re te miatt nincs mód.

(4) Az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott esz kö zö kön
 kívüli, kis ke res ke del mi for ga lom ba ke rü lõ esz kö zö kön, és 
az ezek re vo nat ko zó hir de té sek ben az (1) be kez dés sze -
rinti fel irat nem tün tet he tõ fel. Rá di ós hir de té sek ben a
(2) be kez dés sze rin ti mon dat nem han goz hat el.

3. §

(1) A 2. § (1) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott esz kö zö kön
kí vü li, kis ke res ke del mi for ga lom ba ke rü lõ te le ví zió ké szü -
lék és di gi tá lis ve võ de kó der for gal ma zó já nak a vá sár lás
elõtt kö zért he tõ, egy ér tel mû írá sos tá jé koz ta tót kell nyom -
ta tott for má ban át ad nia a vevõ ré szé re. Elekt ro ni kus ke res -
ke del mi szol gál ta tás nyúj tá sa ese tén az egyes ké szü lé kek
áb rá ja mel lett elekt ro ni ku san kell el he lyez ni a tájékoz -
tatót.

(2) Az (1) be kez dés sze rin ti tá jé koz ta tó nak te le ví zió ké -
szü lék ese té ben tar tal maz nia kell azt az in for má ci ót, hogy
az ki zá ró lag kü lön di gi tá lis ve võ de kó der csat la koz ta tá sá -
val vá lik al kal mas sá a ma gyar or szá gi föld fel szí ni, sza bad
hoz zá fé ré sû di gi tá lis te le ví zi ós mû sor szó rás vé te lé re.

(3) Az (1) be kez dés sze rin ti tá jé koz ta tó nak di gi tá lis ve -
võ de kó der ese té ben tar tal maz nia kell azt az in for má ci ót,
hogy a ké szü lék te le ví zió ké szü lék hez csat la koz tat va sem
al kal mas a ma gyar or szá gi föld fel szí ni, sza bad hoz zá fé ré sû 
di gi tá lis te le ví zi ós mû sor szó rás vé te lé re.

(4) A 2. § (1) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott esz kö zö kön
kí vü li, kis ke res ke del mi for ga lom ba ke rü lõ te le ví zió ké szü -
lék és di gi tá lis ve võ de kó der re vo nat ko zó hir de té sek nek,
tá jé koz ta tó ki ad vá nyok nak tar tal maz ni uk kell a (2) és
(3) be kez dé se sze rin ti in for má ci ó kat is.

4. §

(1) Ez a ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ nyol ca dik na pon
lép ha tály ba.

(2) Ez a ren de let 2012. de cem ber 31-én ha tá lyát vesz ti.

Kiss Pé ter s. k., Dr. Sza bó Pál s. k.,
a Mi nisz ter el nö ki Hi va talt köz le ke dé si, hír köz lé si

ve ze tõ mi nisz ter és ener gia ügyi mi nisz ter
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Melléklet a 6/2008. (XI. 27.) MeHVM–KHEM együttes rendelethez

I. Alap ve tõ ál ta lá nos kö ve tel mé nyek

A di gi tá lis ve võ de kó der nek al kal mas nak kell len nie min den, a ma gyar or szá gi föld fel szí ni di gi tá lis te le ví zi ós mû sor -
szó rás út ján to váb bí tott ma gyar or szá gi te le ví zió- és rá dió csa tor na tör té nõ vé te lé re, de kó do lá sá ra és ki adá sá ra. En nek
ma gá ban kell fog lal nia azt, hogy a ké szü lék képes

– az összes el ér he tõ SD és HD te le ví zi ós csa tor na vé te lé re, de kó do lá sá ra és ki adá sá ra;
– az összes el ér he tõ rá dió csa tor na vé te lé re, de kó do lá sá ra és ki adá sá ra;
– az összes el ér he tõ DVB fel irat vé te lé re és ki adá sá ra a nézõ igé nye sze rint;
– a 16:9-es és a 4:3-as vi deo jel ki adá sá ra a csat la koz ta tott meg je le ní tõ ré szé re, he lyes for má tum mal, a nézõ igé nye

sze rint.

A di gi tá lis ve võ de kó der ener gia fo gyasz tá si jel lem zõ i nek nor má lis mû kö dés köz ben és ké szen lé ti üzem mód ban meg
kell fe lel ni ük az ipar ág ban el fo ga dott gya kor lat nak.

II. Nyel vi kö ve tel mé nyek

A di gi tá lis ve võ de kó der me nü je ma gyar és an gol nyel ven is le gyen el ér he tõ.

Az elsõ in dí tást vagy a gyá ri ér té kek vissza ál lí tá sát kö ve tõ en elõ ször au to ma ti ku san a nyelv vá lasz tá si ol dal nak kell
meg je len nie, vagy az alap be ál lí tás sze rin ti nyelv nek a ma gyar nak kell len nie.

A di gi tá lis ve võ de kó der me nü je tá mo gas son min den La tin-2 ka rak ter kód ban meg ha tá ro zott kü lön le ges ma gyar
 karaktert [14].

III. A csa tor na ke re sés re vo nat ko zó elõ írá sok

A ké szü lék nek tá mo gat nia kell az au to ma ti kus csa tor na ke re sést. Ha a ké szü lék sem mi lyen csa tor nát nem ta lált, az
 automatikus csa tor na ke re sést leg fel jebb 180 má sod per cen be lül be kell fe jez nie. A ké szü lék nek tá mo gat nia kell a kézi
csa tor na ke re sést, és biz to sí ta ni, hogy a nézõ leg alább a frek ven cia ér té ket és az RF csa tor na szá mot ké zi leg is szerkesz -
teni tud ja.

Ha a ké szü lék az au to ma ti kus vagy a kézi ke re sés so rán több ször is meg ta lál ja ugyan azt a csa tor nát, azt a frek ven ci át
kell el men te nie, ame lyen a leg jobb volt a vett jel mi nõ sé ge. A ké szü lék nek a te le ví zi ós és rá dió csa tor ná kat egy aránt ke -
zel ni kell tud nia.

IV. Csa tor na ke ze lé si kö ve tel mé nyek

A te le ví zi ós és rá di ós csa tor nák lis tá já nak tel jes mér ték ben szer keszt he tõ nek kell len nie a kö vet ke zõ fel té te lek sze rint:
– szer keszt he tõ a csa tor nák lo gi kai szá ma,
– bár mely csa tor na tö röl he tõ,
– a di gi tá lis ve võ de kó der tá mo gat ja a meg lé võ csa tor na lis tá hoz új csa tor nák hoz zá adá sát a ma nu á lis ke re sés funk ci ó -

val a „Csa tor na ke re sés” sza kasz ban le írt sza bá lyok nak meg fe le lõ en,
– az Au to ma ti kus ke re sés funk ci ó val a tel jes csa tor na lis ta vissza ál lít ha tó (a meg lé võ csa tor na lis ta tör lé sét meg -

elõzõen a né zõt a ké szü lék üze net ben fi gyel mez te ti),
– ké szü lék fel ajánl ja a né zõ nek a tel jes csa tor na lis ta tör lé sét (a tör lés meg in dí tá sát meg elõ zõ en a ké szü lék a né zõt

üze net ben fi gyel mez te ti).
– A csa tor na lis ta a szol gál ta tás-le író táb lá zat ban (SDT) [3] fog lal tak nak meg fe le lõ en au to ma ti ku san fris sül. A di gi tá -

lis ve võ de kó der leg alább a ké szü lék be kap cso lá sa kor vagy a mul tip le xek kö zöt ti vál tás kor el len õr zi az SDT-t. Ha az ép -
pen vett és ér vé nyes SDT-ben a ver zió szám (vers ion_num ber) mezõ ér té ke (ame lyet a cur rent_next_in di ca tor je lez) nem
esik egy be a ko ráb ban ta lált ér ték kel, a di gi tá lis ve võ de kó der vagy fel ajánl ja a né zõ nek a csa tor na lis ta mó do sí tá sá nak a
le he tõ sé gét vagy au to ma ti ku san el vég zi a mó do sí tást, és er rõl a né zõt ér te sí ti. A ké szü lék a meg ta lált új csa tor ná kat au to -
ma ti ku san hoz zá ad ja a csa tor na lis tá hoz.
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V. Szü lõi zár ra vo nat ko zó kö ve tel mé nyek

A ké szü lék nek tá mo gat nia kell a szü lõi zár funk ci ót. A be ál lí tá so kat a nézõ ál tal mó do sít ha tó azo no sí tó kód védi.
A ké szü lék nek tud ni kell ke zel ni a pa ren tal_ra ting_desc rip tor (0x55) [3] funk ci ót.

Tit ko sí tott csa tor nák ese tén a szü lõi zár funk ci ót a CA rend sze ren ke resz tül kell ke zel ni. Be ágya zott CA mo dul ese tén
az ECM-ben ta lál ha tó kor ha tár fe lül ír ja a pa ren tal_ra ting_desc rip tor ér té két.

VI. Az Elekt ro ni kus prog ram ka la uz ra (EPG) vo nat ko zó kö ve tel mé nyek

A ké szü lék nek az ese mény-in for má ci ós táb lá zat ban (EIT) át vitt ada tok fel hasz ná lá sá val tá mo gat nia kell az EPG-t.

Az EPG-nek ki kell je lez nie:
– a prog ram cí mét (a short_event_desc rip tor Event_name me zõ je),
– a kez dé si idõt (az EIT start_time me zõ je),
– a prog ram vé gé nek idõ pont ját (az EIT start_time + du ra ti on me zõ je),
– a szü lõi zá rat (pa ren tal_ra ting_desc rip tor vagy az ECM sze rin ti kor ha tár),
– a prog ram rö vid le írá sát (short_event_desc rip tor),
– a prog ram hosszabb le írá sát (ex ten ded_event_desc rip tor).

Ha a nézõ meg nyom ja a táv ve zér lõ „EPG” gomb ját, az EPG-nek ki kell je lez nie az összes el ér he tõ mul tip le xen su gár -
zott va la mennyi csa tor na ese té ben a kért és ren del ke zés re álló in for má ci ó kat a kö vet ke zõ hét nap ra (EIT ada tok az ak -
tuális csa to rná hoz, EIT ada tok más csa tor nák hoz).

A ké szü lék fo lya ma to san el len õr zi és tá rol ja az ese mé nyek re vo nat ko zó in for má ci ó kat. A ké szü lék nyo mon kö ve ti az
EIT szek ci ók ver zió szá mát és di na mi ku san fris sí ti az ese mé nyek re vo nat ko zó ada to kat.

Ha a nézõ meg nyom ja a táv kap cso ló „Info” gomb ját, a ké szü lék nek ki kell je lez nie az ak tu á lis csa tor na je len le gi/kö -
vet ke zõ prog ram já ra vo nat ko zó cím fel ira tot (EIT ac tu al p/f). A je len le gi/kö vet ke zõ prog ram cím fel ira tá nak az ex ten -
ded_event_desc rip tor ada ta i ra kell tá masz kod nia.

Az EPG-nek és a je len le gi/kö vet ke zõ prog ram cím fel ira tá nak tá mo gat nia kell a La tin-2 ka rak ter kód ban de fi ni ált
összes ma gyar ka rak tert. [14]

VII. A te le text re (TXT) vo nat ko zó kö ve tel mé nyek

A ké szü lék nek tud nia kell ke zel ni a transz port jel fo lyam ba (Trans port Stre am [4]) be il lesz tett be ér ke zõ Te le text „Sys -
tem B” adat fo lya mot.

Ha a ké szü lék ren del ke zik be épí tett Te le text bön gé szõ vel [15], tá mo gat nia kell min den spe ci á lis ma gyar ka rak tert.

Ha a ké szü lék ren del ke zik be épí tett te le text bön gé szõ vel, tá mo gat nia kell a te le tex ten ke resz tü li fel ira to zást.

VIII. A táv ve zér lõ re vo nat ko zó elõ írá sok

A táv ve zér lõ gomb ja i val az aláb bi (vagy ezek kel egyen ér té kû) funk ci ók nak kell el ér he tõ nek len ni ük:

On/Stand by: Vál tás az ak tív és a ké szen lé ti üzem mód kö zött.

0–9 szá mok: Al fa nu me ri kus adat be vi tel hez.

Nyíl bil len tyûk: Fel, le, bal ra, jobb ra.

OK/En ter/Se lect: Meg erõ sí ti a ki vá lasz tott funk ci ót vagy lé pést.

Szí nes gom bok: Vö rös, zöld, sár ga, kék, a ké szü lék spe ci fi kus funk ci ók hoz.

Menü: A fõ me nü meg je le ní té se.

Ki lé pés: Egy lé pé ses ki lé pés bár mely me nü ol dal ról, EPG-rõl stb. a tel jes mé re tû TV-kép er nyõ re.
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Vissza/Ret urn: Egy lé pés sel vissza a me nü ol da lon, EPG-n stb.

EPG/Gu i de: Az összes csa tor ná ra vo nat ko zó EPG in for má ci ók meg je le ní té se.

Info/i: A je len le gi/kö vet ke zõ ese mény re, il let ve az ép pen futó prog ram ra vo nat ko zó in for má ci ók meg je le ní té se.

CH (Prog ram) fel/le: Csa tor na vál tás.

Vol fel/le: A hang erõ fel erõ sí té se/le hal kí tá sa.

Néma: El né mí tás.

IX. A fel ira to zás ra vo nat ko zó kö ve tel mé nyek

A ké szü lék nek tud nia kell ke zel ni a su gár zott és a nézõ ál tal igé nyelt DVB fel ira to kat. A ké szü lék nek lis táz nia kell az
összes el ér he tõ fel ira tot, és meg je le ní te nie a nézõ ál tal ki vá lasz tott fel ira tot. A ké szü lék nek tud nia kell ke zel ni
az ISO-639 nyel vi le író funk ci ót (0x0A). A ké szü lék nek az összes kü lön le ges ma gyar ka rak tert tá mo gat nia kell.

X. A több csa tor nás hang ra vo nat ko zó kö ve tel mé nyek 

A ké szü lék nek több csa tor nás hang su gár zá sa ese tén tud nia kell ke zel ni a ki vá lasz tott (TV- vagy rá dió-) prog ram hoz
tar to zó több csa tor nás han got. Több csa tor nás hang ese tén az alap be ál lí tás nak a ma gyar nyel vû hang csa tor ná nak kell len -
nie. A ké szü lék nek lis táz nia kell az összes el ér he tõ hang csa tor nát, és a nézõ ál tal ki vá lasz tott hang csa tor nát adja ki.
A ké szü lék nek tud nia kell ke zel ni az ISO-639 nyel vi le író funk ci ót (0x0A). [2]

XI. Az idõ el to lás ra vo nat ko zó kö ve tel mé nyek

A ké szü lék nek tá mo gat nia kell a kézi idõ el to lást.

XII. A kép ol dal arány ke ze lé sé re vo nat ko zó kö ve tel mé nyek

A ké szü lék nek tud nia kell ke zel ni de kó dol ni, ke zel ni és a meg fe le lõ kép ol dal aránnyal ki ad ni a „Mû sza ki specifiká -
ciók” pont ban ta lál ha tó „Vi deó de kó der” sza kasz ban fel so rolt összes le het sé ges vi deó for má tu mot. A kó dolt vi deó tar tal -
mak ere de ti kép ol dal ará nyát az MPEG-szek ven cia fej rész ben ta lál ha tó kép ol dal arány-jel zõ bit tel kell meg ha tá roz ni.
A de kó dolt és meg je le ní tett képi tar tal mak kép ol dal ará nyát az em lí tett jel zõ bit ér té ke, il let ve a kó dolt képi tar ta lom víz -
szin tes és füg gõ le ges mé re te ha tá roz za meg.

A ké szü lék nek tá mo gat nia kell és a né zõ nek fel kell aján la nia a 16:9, il let ve a 4:3 kép ol dal ará nyú (TV) üzem mó dot
a kö vet ke zõ fel té te lek kel:

Ha a nézõ a 16:9 kép ol dal arányt vá laszt ja, a ké szü lék 16:9 kép ol dal ará nyú je let ad ki, amely a hoz zá kap csolt 16:9 kép -
ará nyú kép er nyõ tel jes fe lü le tét ki töl ti.

Ha a nézõ a 4:3 kép arányt vá laszt ja, a ké szü lék 4:3 kép ol dal ará nyú je let ad ki, amely a hoz zá kap csolt 4:3 kép ol dal ará -
nyú kép er nyõ tel jes fe lü le tét ki töl ti.

Ha a de kó dolt vi deó tar ta lom kép ol dal ará nya nem egye zik meg a ki vá lasz tott TV-üzem mód kép ol dal ará nyá val, a ké -
szü lék a meg je le ní tés hez a ki me ne ti kép je let ki egé szí ti a meg fe le lõ víz szin tes vagy füg gõ le ges fe ke te ki töl tõ sá vok kal.

A ké szü lék kü lön fé le mó do kon le he tõ vé te szi a de kó dolt 16:9 kép ol dal ará nyú képi tar ta lom (1920x1080/50i,
1440x1080/50i, 1280x720/50p) 4:3 ará nyú kép er nyõn meg fe le lõ kép arány ban tör té nõ meg je le ní té sét.

4:3 TV üzem mód ban a ké szü lék kí nál ja fel leg alább az aláb bi le he tõ sé ge ket:
– a kép kö zép sõ ré szé nek ki vá gá sa
– meg je le ní tés al só-fel sõ fe ke te sá vok kal (let ter box).
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XIII. Kö te le zõ mû sza ki spe ci fi ká ci ók

Az aláb bi mû sza ki fel té te lek nek kell meg fe lel ni ük a kö vet ke zõ ké szü lé kek nek:
– Kö zös in ter fész nél kü li MPEG-4 SD FTA ve võ-ké szü lék
– Kö zös in ter fész nél kü li MPEG-4 HD FTA ve võ-ké szü lék
– Kö zös in ter fésszel ren del ke zõ MPEG-4 HD FTA ve võ-ké szü lék
– Be épí tett CA mo dul lal ren del ke zõ MPEG-4 HD ve võ-ké szü lék

Ál ta lá nos ada tok

Be me ne ti fe szült ség (PC-ala pú ké szü lé kek re nem vo nat ko zik) AC 200–250 V, 50 Hz

Üze mi hõ mér sék let leg alább +5…+40 °C

Tá ro lá si hõ mér sék let leg alább –20…+50 °C

Üze mi pá ra tar ta lom leg alább 30…80%

Adat fel dol go zá si erõ for rá sok

Flash me mó ria min. 8 Mby te

RAM min. 128 Mby te

Han go ló egy ség és de mo du lá tor

Be me ne ti csat la ko zó 1 x IEC 169-2, alj zat

Frek ven cia tar to mány 174 … 222 MHz (VHF), 470 … 862 MHz
(UHF)

Be me ne ti jel szint –10 … –70 dBm

Be me ne ti im pe dan cia 75 ohm

De mo du lá tor DVB-T-hez (EN 300 744) al kal mas [1]

Csa tor na-sáv szé les ség 7 MHz (VHF), 8 MHz (UHF)

IFFT üzem mód 2k, 8k

Kons tel lá ció QPSK, 16-QAM, 64-QAM

Vé del mi in ter val lum 1/32, 1/16, 1/8, 1/4

FEC 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8

Transz port jel fo lyam ISO/IEC 13818-1 [2]

Vi deó de kó der

MPEG-2 (ha gyo má nyos fel bon tás)

Meg fe le lés MPEG-2 MP@ML [9]

Kép fel bon tás 720x576, 704x576, 544x576, 352x576

Vi deo sáv szé les ség 0.5 … 10 Mbit/s

Kép for má tum 4:3, 16:9, át kap csol ha tó

Vi deó üzem mód CBR, VBR

MPEG-4 (ha gyo má nyos fel bon tás)

Meg fe le lés MPEG-4 AVC (H.264) MP@L3 [10]

Kép fel bon tás 720x576, 704x576, 544x576, 352x576

Vi deo sáv szé les ség 0,3 … 5 Mbit/s

Kép for má tum 4:3, 16:9 vál to gat ha tó

Vi deó üzem mód CBR, VBR

MPEG-4 (nagy fel bon tás)

Meg fe le lés MPEG-4 AVC (H.264) HP@L4 [10]

Kép fel bon tás 1920x1080/50i, 1440x1080/50i,
1280x720/50p

Vi deo sáv szé les ség Leg fel jebb 15 Mbit/s

20476 M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 2008/168. szám



Kép for má tum 16:09

Vi deó üzem mód CBR, VBR

Au dió de kó der

MPEG-1 La y er 2

Meg fe le lés MPEG-1 La y er 2 [7]

Min ta vé te li frek ven cia 32, 44.1 és 48 kHz

Au dio sáv szé les ség 64 … 384 Mbit/s

Au dió üzem mód Monó, szte reó, ál szte reó

MPEG-4 AAC LC

Meg fe le lés MPEG-4 AAC LC [8]

Min ta vé te li frek ven cia 32, 44.1 és 48 kHz

Au dio sáv szé les ség 32 … 128 Mbit/s

Au dió üzem mód Monó, szte reó, ál szte reó

MPEG-4 HE-AACv1

Meg fe le lés MPEG-4 HE-AACv1 [8]

Min ta vé te li frek ven cia 32, 44.1 és 48 kHz

Au dio sáv szé les ség 32 … 128 Mbit/s

Au dió üzem mód Monó, szte reó, ál szte reó

Dol by Di gi tal

AC-3 át eresz tés (PC-ala pú ké szü lé kek re nem vo nat ko zik) S/PDIF ki me net

AC-3 át eresz té si sáv szé les ség (PC-ala pú ké szü lé kek re nem
 vonatkozik)

leg fel jebb 640 Mbit/s

AC-3 le ke ve rés Szte reó L/R ki me net re

Au dió / Vi deó ki me ne ti csat la ko zók

Di gi tá lis ki me net (PC-ala pú ké szü lé kek re és IDTV-re nem
 vonatkozik)

HDMI HDCP-vel

Szte reó L/R STB: 2x RCA anya, SCART és HDMI
 sztereó
IDTV: leg alább a be épí tett hang szó rók hoz
PC-ala pú di gi tá lis ve võ de kó der: bár mely szte -
reó ki me ne ti in ter fész a PC-hez

S/PDIF (PC-ala pú ké szü lé kek re nem vo nat ko zik) Op ti kai és/vagy RCA anya

Szoft ver fris sí tés

He lyi szoft ver bõ ví tés Arra al kal mas in ter fé szen (RS232, USB2.0,
SD kár tya stb.) ke resz tül

Over-The-Air (OTA) (PC-ala pú ké szü lé kek re nem vo nat ko zik) DVB-SSU [6]

CA rend szer

Kö zös in ter fész (PC-ala pú ké szü lé kek re nem vo nat ko zik) Kö zös in ter fész [13] (a fel té te les hoz zá fé ré si
mo dul hoz) 

Chip kár tya ol va só (PC-ala pú ké szü lé kek re nem vo nat ko zik) Be épí tett kár tya ol va só [11] 

Be ágya zott CA mo dul (PC-ala pú ké szü lé kek re nem vo nat ko zik) Be ágya zott Co nax CA mo dul a Co nax
CAS7-hez me mó ria, il let ve chip pá ro sí tás
 nélkül
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Ki egé szí tõ té te lek

Fel hasz ná lói ké zi könyv Ma gyar

Te le pí té si út mu ta tó Ma gyar

Táv ve zér lõ Le írá sa az Ál ta lá nos kö ve tel mé nyek pont ban.  
Hoz zá va ló te le pek kel szál lí tan dó.

XIV. Meg ha tá ro zá sok

Di gi tá lis ve võ de kó der
A DVB-T je lek vé te lé re szol gá ló ké szü lék. A di gi tá lis ve võ de kó der le het STB, IDTV vagy PC ala pú.

STB
Set-Top-Box, ön ál ló di gi tá lis ve võ de kó der, amely az arra al kal mas te le ví zi ót vagy kép er nyõt al kal mas sá te szi a

DVB-T szol gál ta tás vé te lé re.

IDTV
In teg ra ted Di gi tal TV, a DVB-T szol gál ta tás vé te lé re, de kó do lá sá ra és meg je le ní té sé re al kal mas ön ál ló ké szü lék.

PC-ala pú di gi tá lis ve võ de kó der
Olyan di gi tá lis ve võ de kó der, amely a szá mí tó gé pet al kal mas sá te szi a DVB-T szol gál ta tás vé te lé re, de kó do lá sá ra és

meg je le ní té sé re, il let ve ki adá sá ra. A DVB-T szol gál ta tás de kó do lá sát és meg je le ní té sét hard ve res gyor sí tás, il let ve ki zá -
ró lag szoft ve res meg ol dás se gít he ti. USB2.0 in ter fé szen vagy PCI bu szon ke resz tül csat la koz hat a szá mí tó gép hez.

Csa tor na (szol gál ta tás)
Te le ví zió- vagy rá dió csa tor na (szol gál ta tás) a DFT plat for mon, amely az egye di kom bi ná ci ó val ren del ke zik az ori -

ginal_net work_id, a trans port_sre am_id és a ser vi ce_id te kin te té ben.

Több szö rö sen csa tor nák
Olyan csa tor nák, ame lyek ese té ben az ori gi nal_net work_id, a trans port_sre am_id és a ser vi ce_id azo nos.

Új csa tor na
Olyan csa tor na, amely olyan kom bi ná ci ó val ren del ke zik az ori gi nal_net work_id, a trans port_sre am_id és a ser vi ce_id 

te kin te té ben, amely ko ráb ban nem volt el ment ve.

XV. Hi vat ko zá sok

[1]
ETSI EN 300 744, „Di gi tal Vi deo Bro ad cas ting (DVB); Ke ret szer ve zé si struk tú ra, csa tor na kó do lás és mo du lá ció

a  digitális föld fel szí ni te le ví zi ó zás hoz”

[2]
ISO/IEC 13818-1, „In for má ci ós tech no ló gia – Moz gó ké pek és a hoz zá juk tar to zó han gok ál ta lá nos kó do lá sa;

1. rész: Rend sze rek”

[3]
ETSI EN 300 468, „Di gi tal Vi deo Bro ad cas ting (DVB); a DVB rend sze rek ben al kal ma zott szol gál ta tá si in for má ci ók

spe ci fi ká lá sa”

[4]
ETSI EN 300 472, „Di gi tal Vi deo Bro ad cas ting (DVB); az ITU-R Sys tem B Te le text DVB bit fo lya mok ban tör té nõ

 továbbításának mû sza ki le írá sa”

[5]
ETSI EN 300 743, „Di gi tal Vi deo Bro ad cas ting (DVB); Fel irat ke ze lõ rend sze rek”

[6]
ETSI TS 102 006 V1.3.2, „Di gi tal Vi deo Bro ad cas ting (DVB); a DVB rend sze rek ben al kal ma zott rend szer szoft -

ver-fris sí té sek spe ci fi ká ci ó ja”
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[7]
ISO/IEC 13818-3, „In for má ci ós tech no ló gia – Moz gó ké pek és a hoz zá juk tar to zó han gok ál ta lá nos kó do lá sa;

3. rész: Hang”

[8]

ISO/IEC 14496-3, „In for má ci ós tech no ló gia – Au di o vi zu á lis ob jek tu mok kó do lá sa – 3. rész: Hang”

[9]

ISO/IEC 13818-2, „In for má ci ós tech no ló gia – Moz gó ké pek és a hoz zá juk tar to zó han gok ál ta lá nos kó do lá sa;
2. rész: Kép”

[10]

ISO/IEC 14496-10, „In for má ci ós tech no ló gia – Au di o vi zu á lis ob jek tu mok kó do lá sa – 10. rész: To vább fej lesz tett
kép kó do lás”

[11]

ISO 7816: Az in tel li gens kár tya szab vá nya

[12]

ETSI TS 101 154, „Di gi tal Vi deo Bro ad cas ting (DVB); Meg va ló sí tá si út mu ta tá sok a kép- és hang kó do lás használa -
tára az MPEG-2 transz port jel fo lya mon ala pu ló mû sor szó rá si al kal ma zá sok ban”

[13]

EN 50221, „A kö zös in ter fész mû sza ki le írá sa a fel té te les hoz zá fé ré sû és más di gi tá lis vi deó mû sor szó rá si de kó der
 alkalmazásokhoz”

[14]

ISO/IEC 8859-2, In for má ció tech no ló gia. 8 bi tes (egy báj tos) kó dolt gra fi kus ka rak ter kész le tek. 2. rész: 2. sz. la -
tin ábé cé

[15]

ETS 300 706, „Bõ ví tett Te le text mû sza ki le írás”
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A közlekedési, hírközlési és energiaügyi
miniszter

33/2008. (XI. 27.) KHEM
rendelete

a frekvenciasávok felhasználási szabályainak
megállapításáról szóló

35/2004. (XII. 28.) IHM rendelet módosításáról

Az elekt ro ni kus hír köz lés rõl szó ló 2003. évi C. tör vény
182. §-a (3) be kez dé sé nek a), c) és g) pont já ban ka pott fel -
ha tal ma zás alap ján, a köz le ke dé si, hír köz lé si és ener gia -
ügyi mi nisz ter fel adat- és ha tás kö ré rõl szó ló 133/2008.
(V. 14.) Korm. ren de let 1. §-ának d) 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. §

A frek ven cia sá vok fel hasz ná lá si sza bá lya i nak meg ál la -
pí tá sá ról szó ló 35/2004. (XII. 28.) IHM ren de let (a to váb -
bi ak ban: R.) 2. mel lék le te I. fe je ze te 7.2. pont já nak b) al -
pont ja, és 8.2. pont já nak b) al pont ja ha tá lyát vesz ti.

2. §

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

Dr. Sza bó Pál s. k.,
köz le ke dé si, hír köz lé si és ener gia ügyi mi nisz ter



VI. Az Al kot mány bí ró ság
ha tá ro za tai és vég zé sei

Az Al kot mány bí ró ság
145/2008. (XI. 27.) AB

végzése

Az Al kot mány bí ró ság al kot mány bí ró sá gi vég zés hi va -
tal ból tör té nõ ki ja ví tá sa tár gyá ban meg hoz ta a kö vet ke zõ

végzést:

Az Al kot mány bí ró ság a 133/2008. (XI. 14.) AB vég zés
ren del ke zõ ré szét és az in do ko lás I. ré szé nek elsõ mon da -
tát ki ja vít ja.

1. A ren del ke zõ rész ki ja ví tott szö ve ge a kö vet ke zõ:
„Az Al kot mány bí ró ság az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott -

ság 245/2008. (VIII. 1.) OVB ha tá ro za ta el len be nyúj tott
ki fo gást ér de mi vizs gá lat nél kül vissza uta sít ja.”

2. Az in do ko lás elsõ mon da tá nak ki ja ví tott szö ve ge:
„Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság (a to váb bi ak ban:

OVB) 245/2008. (VIII. 1.) OVB ha tá ro za tá val (a továb -
biakban: OVBh.) úgy dön tött, hogy a ma gán sze mély ál tal
be nyúj tott or szá gos nép sza va zá si kez de mé nye zés alá írás -
gyûj tõ ív min ta pél dá nyá nak hi te le sí té sét meg ta gad ja.”

Az Al kot mány bí ró ság e vég zé sét a Ma gyar Köz löny ben 
köz zé te szi.

INDOKOLÁS

Az Al kot mány bí ró ság ész lel te, hogy a Ma gyar Köz löny 
2008. évi 160. szá má ban köz zé tett vég zé se ren del ke zõ
 részében és in do ko lá sá ban el írá si hiba tör tént. A vég zés
hi bá san je löl te meg a ki fo gás sal tá ma dott OVB ha tá ro zat
szá má ban az el fo ga dás dá tu mát jel zõ ada to kat. A vég zés -
ben a vi ta tott 245/2008. (VIII. 1.) OVB ha tá ro zat
245/2007. (VII. 28.) OVB ha tá ro zat ként ke rült meg je lö -
lés re. Ezért az Al kot mány bí ró ság – az Al kot mány bí ró ság
ide ig le nes ügy rend jé rõl és an nak köz zé té te lé rõl szó ló,
 módosított és egy sé ges szer ke zet be fog lalt 3/2001.
(XII. 3.) Tü. ha tá ro zat 51. §-a alap ján – a ha tá ro zat hi va tal -
ból tör té nõ ki ja ví tá sát ren del te el.

Az Al kot mány bí ró ság e vég zé sé nek köz zé té te lét a ki ja -
ví tott vég zés nek a Ma gyar Köz löny ben tör tént köz zé té te -
lé re te kin tet tel ren del te el.

Dr. Pa czo lay Pé ter s. k.,
az Al kot mány bí ró ság el nö ke

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

Dr. Hol ló And rás s. k., Dr. Kiss Lász ló s. k.,
elõ adó al kot mány bí ró al kot mány bí ró

Dr. Ko vács Pé ter s. k., Dr. Len ko vics Bar na bás s. k.,
al kot mány bí ró al kot mány bí ró

Dr. Lé vay Mik lós s. k., Dr. Tró csá nyi Lász ló s. k.,
al kot mány bí ró al kot mány bí ró

Al kot mány bí ró sá gi ügy szám: 1006/H/2008/2.

Az Al kot mány bí ró ság
146/2008. (XI. 27.) AB

végzése

Az Al kot mány bí ró ság al kot mány bí ró sá gi vég zés hi va -
tal ból tör té nõ ki ja ví tá sa tár gyá ban meg hoz ta a kö vet ke zõ

végzést:

Az Al kot mány bí ró ság a 134/2008. (XI. 14.) AB vég zés
ren del ke zõ ré szét és az in do ko lás I. ré szé nek elsõ mon da -
tát ki ja vít ja.

1. A ren del ke zõ rész ki ja ví tott szö ve ge a kö vet ke zõ:
„Az Al kot mány bí ró ság az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott -

ság 246/2008. (VIII. 1.) OVB ha tá ro za ta el len be nyúj tott
ki fo gást ér de mi vizs gá lat nél kül vissza uta sít ja.”

2. Az in do ko lás elsõ mon da tá nak ki ja ví tott szö ve ge:
„Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság (a to váb bi ak ban:

OVB) 246/2008. (VIII. 1.) OVB ha tá ro za tá val (a továb -
biakban: OVBh.) úgy dön tött, hogy a ma gán sze mély ál tal
be nyúj tott or szá gos nép sza va zá si kez de mé nye zés alá írás -
gyûj tõ ív min ta pél dá nyá nak hi te le sí té sét meg ta gad ja.”
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Az Al kot mány bí ró ság e vég zé sét a Ma gyar Köz löny ben 
köz zé te szi.

INDOKOLÁS

Az Al kot mány bí ró ság ész lel te, hogy a Ma gyar Köz löny 
2008. évi 160. szá má ban köz zé tett vég zé se ren del ke zõ
 részében és in do ko lá sá ban nyil ván va ló el írá si hiba tör tént. 
A vég zés hi bá san je löl te meg a ki fo gás sal tá ma dott OVB
ha tá ro zat szá má ban az el fo ga dás dá tu mát jel zõ ada to kat.
A vég zés ben a fe lül vizs gált 246/2008. (VIII. 1.) OVB ha -
tá ro zat 246/2007. (VII. 28.) OVB ha tá ro zat ként ke rült
meg je lö lés re. Ezért az Al kot mány bí ró ság – az Al kot mány -
bí ró ság ide ig le nes ügy rend jé rõl és an nak köz zé té te lé rõl
szó ló, mó do sí tott és egy sé ges szer ke zet be fog lalt 3/2001.
(XII. 3.) Tü. ha tá ro zat 51. §-a alap ján – a ha tá ro zat hi va tal -
ból tör té nõ ki ja ví tá sát ren del te el.

Az Al kot mány bí ró ság e vég zé sé nek köz zé té te lét a ki ja -
ví tott vég zés nek a Ma gyar Köz löny ben tör tént köz zé té te -
lé re te kin tet tel ren del te el.

Dr. Pa czo lay Pé ter s. k.,
az Al kot mány bí ró ság el nö ke

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

Dr. Hol ló And rás s. k., Dr. Kiss Lász ló s. k.,
elõ adó al kot mány bí ró al kot mány bí ró

Dr. Ko vács Pé ter s. k., Dr. Len ko vics Bar na bás s. k.,
al kot mány bí ró al kot mány bí ró

Dr. Lé vay Mik lós s. k., Dr. Tró csá nyi Lász ló s. k.,
al kot mány bí ró al kot mány bí ró

Al kot mány bí ró sá gi ügy szám: 1007/H/2008/2.
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A Ma gyar Köz löny Lap- és Könyvkiadó
ki adá sá ban meg je le nik az

EU-JOGSZABÁLYTÁR

Az EU-Jog sza bály tár az Eu ró pai Unió ma gyar ra le for dí tott el sõd le ges (alap szer zõ dé sek, csat la ko zá si ok má nyok) 
és má sod la gos (az Eu ró pai Unió szer vei ál tal al ko tott jo gi ak tu sok) joganyagát tartalmazza.
Az EU-Jog sza bály tár DVD-n a do ku men tu mok több fé le szem pont (év szám, Ce lex-szám, ki bo csá tó stb.) sze rint
ke res he tõk. Az adat bá zis ból meg is mer he tõk a jog anya gok jel lem zõi (meg je le nés ada tai, ki bo csá tó, ha tá lyos ság,
egyéb lé nye ges meg jegy zé sek stb.), va la mint köz vet le nül el ér he tõk azok kap cso la tai más EU-s, illetve magyar
jogszabályokkal.
Az Eu ró pai Unió jo gá ban ke vés bé jár tas fel hasz ná lók szá má ra lé nye ges in for má ci ók kal szol gál nak az EU
Asszisz tens me nü pont ban található ismertetõk.
Az EU Ext ra me nü pont tar tal maz za a ma gyar csat la ko zá si ok mányt, va la mint egyéb ki e mel ke dõ en fon tos eu ró pai 
vo nat ko zá sú dokumentumokat.
Az EU-Jog sza bály tár fel hasz ná ló ba rát ki ala kí tá sa és könnyen ke zel he tõ funk ci ói hasz nos és gyors se gít sé get
nyújtanak min d az EU-jog ban már jár tas, min d az az zal most is merkedõ felhasználók számára.
Az EU-Jogszabálytár és a HIVATALOS JOGSZABÁLYTÁR kö zött is mû ködik az át járhatóság, vagy is ha az
EU-Jog sza bály tár ban ma gyar jog sza bály ra van hi vat ko zás, ak kor azt az EU-Jog sza bály tár ból azonnal meg lehet
nyitni.

Az EU-Jog sza bály tár elõ fi ze té si dí já ból a Hi va ta los Jog sza bály tár elõ fi ze tõi 50% ked vez ményt kap nak.

Éves elõ fi ze té si dí jak

Ön ál ló vál to zat 72 000 Ft + áfa �

5 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 130 000 Ft + áfa �

10 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 160 000 Ft + áfa �

25 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 260 000 Ft + áfa �

50 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 340 000 Ft + áfa �

100 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 590 000 Ft + áfa �

MEGRENDELÕLAP

Meg ren del jük az EU-JOGSZABÁLYTÁR vál to za tát .................  példányban, 2008. ............................................ hónaptól.

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

Meg ren de lés sel kap cso lat ban ér dek lõd ni le het a 06-80-200-723-as zöld szá mun kon és a 266-5095-ös
 telefonszámon.
A meg ren de lé se ket a Ma gyar Köz löny Lap- és Könyvki adó cí mé re (1085 Bu da pest, So mo gyi B. u. 6.,
 faxszámon a 266-8906, il let ve e-ma il-en az ugy fel@mhk.hu-ra) kér jük el jut tat ni.
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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.
(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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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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Tisz telt Elõ fi ze tõk!

Tá jé koz tat juk Önö ket, hogy 2009. ja nu ár 1-jé tõl
a hi va ta los la pok meg je len te té se az aláb bi ak sze rint vál to zik

A Ma gyar Köz löny és a mel lék le tét ké pe zõ Hi va ta los Ér te sí tõ tar tal ma újabb ro va tok kal bõ vül

Ma gyar Köz löny

I. Az Al kot mány és annak mó do sí tá sai

II. Tör vé nyek

III. Kor mány ren de le tek

IV. A Ma gyar Nem ze ti Bank el nö ké nek
ren de le tei

V. A Kormány tag ja i nak ren de le tei

VI. Az Alkot mány bíró ság ha tá ro za tai és
vég zé sei

VII. Jog egy sé gi ha tá ro za tok

VIII. Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság
ál lás fog la lá sai

IX. Határozatok Tára

Hi va ta los Ér te sí tõ

I. Egy sé ges szer ke ze tû jo gi ak tu sok

II. Sta tisz ti kai köz le mé nyek

III. Uta sí tá sok, jo gi irány mu ta tá sok

IV. Ál lás fog la lá sok

V. Sze mély ügyi hí rek

VI. Ala pí tó ok ira tok

VII. Pá lyá za ti fel hí vá sok

VIII. Köz le mé nyek

IX. Hir det mé nyek (a Cég köz löny, az Euró pai
Unió Hi va ta los Lap ja, a Köz be szer zé si
Ér te sí tõ és a Bírósági Határozatok fi gye lé se, 
illetve a tar ta lom jegy zé kek közzététele)

Ha von ta a ki adó DVD-for má tum ban te ma ti zált jog sza bály gyûj te mé nye ket biz to sí t az elõ fi ze tõk nek.

A jog sza bály gyûj te mé nyek árát az elõ fi ze té si díj tar tal maz za.

2009. ja nu ár 1-jé tõl

– a Bel ügyi Köz löny tar tal maz za a jö võ ben a Sport Ér te sí tõt, a Tu risz ti kai Ér te sí tõt és az Ön kor mány za ti
Köz lönyt,

– a Szo ciá lis Köz löny és a Mun ka ügyi Köz löny – össze vo nást kö ve tõ en – ja nu ár tól Szo ciá lis és Mun ka -
ügyi Közlöny né ven, egy lap ként  jelenik meg,

– az Ok ta tá si Köz löny és a Kul tu rá lis Köz löny elõ fi ze tõi a jö võ ben az Ok ta tá si és Kul tu rá lis Köz lönyben
ta lál hat ják meg a szá muk ra fon tos in for má ci ó kat,

– az Egész ség biz to sí tá si Köz löny az Egész ség ügyi Köz lönybe in teg rá ló dik, az ér dek lõ dõk a jö võ ben az
Egész ség ügyi Köz löny bõl tá jé ko zód hat nak az ez idá ig két lap ban kö zölt in for má ci ók ról.

Bu da pest, 2008. ok tó ber 15.

Magyar Köz löny Lap- és Könyvkiadó Kft.
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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.
A pa pír ala pon ter jesz tett Ma gyar Köz löny a kor mány za ti por tá lon köz zé tett hi te les elekt ro ni kus do ku men tum ol dal hû má so la ta.

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.

HU ISSN 0076—2407
08.3522 – Nyom ja a Ma gyar Köz löny Lap- és Könyv ki adó La jos mi zsei Nyom dá ja. Fe le lõs ve ze tõ: Bur ján Nor bert igaz ga tó.

Elõ fi ze té si bank szám la szám: MKB Bank 10300002–20377199–70213285

Tisz telt Elõ fi ze tõk!

Tá jé koz tat juk Önö ket, hogy a ki adónk ter jesz té sé ben le võ la pok ra és elekt ro ni kus ki ad vá nyok ra szó ló elõ fi ze té sü ket  folyamatosnak
 tekintjük. Csak ak kor kell vál to zást be je len te ni ük a 2009. év re vo nat ko zó elõ fi ze tés re, ha a példány számot, eset leg a cím lis tát
 módosítják, vagy új lap ra sze ret né nek elõ fi zet ni (pon tos szál lí tá si, név- és ut ca cím-meg je lö lés sel).  Értesítjük to váb bá  Önö ket, hogy
2009. ja nu ár 1-jé tõl – az Eitv. össze vo nás ra vo nat ko zó ren del ke zé se it fi gye lem be vé ve – egyes  lapoknál is vál to zá sok ra kell szá mí ta ni.
Kér jük, hogy az eset le ges mó do sí tást (cím- és pél dány szám vál to zás)  szíveskedjenek le vél ben vagy fa xon meg kül de ni. Fel hív juk   szíves
fi gyel mü ket, hogy a lap szállításról ki zárólag az  elõfizetési díj be ér ke zé sét kö ve tõ en in téz ke dünk. Fon tos, hogy az elõ fi ze té si  díjakat
a meg adott 10300002-20377199-70213285 sz. szám lá ra utal ják, il let ve a ki adó ál tal ki kül dött kész pénz-át uta lá si meg bí zá son fi zes sék
be. Kész pén zes be fi ze tés ki zá ró lag a Ma gyar Köz löny Lap- és Könyv ki adó ügy fél szol gá la tán (1085 Bu da pest, So mo gyi Bé la u. 6.) le het sé ges.
( Levélcím: Ma gyar Köz löny Lap- és Könyvkiadó , 1394 Bu da pest, 62. Pf. 357. Fax: 318-6668).

A 2009. évi elõ fi ze té si dí jak
(Az árak az áfát tar tal maz zák.)

Ma gyar Köz löny 151 452 Ft/év

Az Al kot mány bí ró ság Ha tá ro za tai 27 972 Ft/év

Bel ügyi Köz löny 39 564 Ft/év

Egész ség ügyi Köz löny 39 564 Ft/év

Föld mû ve lés ügyi
 és Vi dék fej lesz té si Ér te sí tõ 27 468 Ft/év

Szo ci á lis és Mun ka ügyi Köz löny 39 564 Ft/év

Ok ta tá si és Kul tu rá lis Köz löny 31 500 Ft/év

Pénz ügyi Köz löny 45 108 Ft/év

Ügyész sé gi Köz löny 9 324 Ft/év

L'u do vé no viny 7 308 Ft/év

Ne ue Ze i tung 7 056 Ft/év

A MAGYAR HIVATALOS JOGSZABÁLYTÁR (DVD)
ha tá lyos jog sza bá lyok hi va ta los szá mí tó gé pes gyûj te mé nyé nek 2009. évi éves elõ fi ze té si dí jai

(Ára ink a 20%-os áfát tar tal maz zák.)

Ön ál ló vál to zat 97 200 Ft

 5 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 171 600 Ft

10 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 216 000 Ft

 25 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 351 000 Ft

 50 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 459 000 Ft

100 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 780 000 Ft

AZ EU-JOGSZABÁLYTÁR (DVD)
Az Eu ró pai Unió Jog sza bá lyai gyûj te mé nyé nek 2009. évi éves elõ fi ze té si dí ja

(Ára ink a 20%-os áfát tar tal maz zák.)

Ön ál ló vál to zat 86 400 Ft

 5 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 156 000 Ft

10 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 192 000 Ft

 25 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 312 000 Ft

 50 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 408 000 Ft

100 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 708 000 Ft

Fa csi mi le Ma gyar Köz löny. A hi va ta los lap 2008-as év fo lya ma je le nik meg CD-n az ere de ti kül alak meg õr zé sé vel, de könnyen ke zel he tõ en.
Ára: 18 480 Ft + áfa.


