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III. Kormány rendeletek

A Kormány
12/2009. (I. 28.) Korm.

rendelete

a köztisztviselõk képesítési elõ írásairól  szóló
  9/1995. (II. 3.) Korm. rendelet

módosításáról

A Kor mány a köz tiszt vi se lõk jog ál lá sá ról  szóló 1992.
évi XXIII. tör vény (a továb biak ban: Ktv.) 80.  § (1) be kez -
dés a) pont já ban, va la mint a he lyi ön kor mány za tok ról
 szóló 1990. évi LXV. tör vény 95.  § c) pont já ban fog lalt
fel ha tal ma zás alap ján, to váb bá az Al kot mány 35.  § (1) be -
kez dés b) pont já ban meg ál la pí tott fel adat kör ében el jár va a 
kö vet ke zõ ket ren de li el:

1.  §

A köz tiszt vi se lõk ké pe sí té si elõ írásairól  szóló 9/1995.
(II. 3.) Korm. ren de let (a továb biak ban: R.) 3. szá mú mel -
lék let 102. Nyug díj biz to sí tá si szak fel adat-el lá tás pont ban
az „ ; egye te mi vagy fõ is ko lai szin tû vég zett ség és tár sa da -
lom biz to sí tá si, pénz ügyi, vég re haj tó-be haj tói, mun ka -
ügyi, sze mély ügyi, in for ma ti kai vagy szá mí tás tech ni kai
szak ké pe sí tés” szö veg rész ha tá lyát vesz ti.

2.  §

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

(2) E ren de let hatályba lépését köve tõen is ké pe sí tett nek
kell te kin te ni az R. 3. szá mú mel lék let 102. Nyug díj biz to -
sí tá si szak fel adat-el lá tás pont alap ján az I. be so ro lá si osz -
tály ban azo kat, akik a ren de let hatályba lépése elõtt sze rez -
ték meg az egye te mi vagy fõ is ko lai szin tû vég zett sé get és
a tár sa da lom biz to sí tá si, pénz ügyi, vég re haj tó-be haj tói,
mun ka ügyi, sze mély ügyi, in for ma ti kai vagy szá mí tás tech -
ni kai szak ké pe sí tést.

A mi nisz ter el nök he lyett:

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

A Kormány
13/2009. (I. 28.) Korm.

rendelete

a lakáscélú állami támogatásokról  szóló
12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet

módosításáról

A Kor mány a Ma gyar Köz tár sa ság 2000. évi költ ség ve -
té sé rõl  szóló 1999. évi CXXV. tör vény 91.  §-a (1) be kez -
dé sé nek e) pont já ban fog lalt fel ha tal ma zás alap ján, az Al -
kot mány 35.  §-a (1) be kez dé sé nek b) pont já ban fog lalt fel -
adat kör ében, va la mint az Al kot mány 35.  §-a (2) be kez dé -
sé ben meg ál la pí tott ere de ti jog al ko tói ha tás kö ré ben, az
Al kot mány 35.  §-a (1) be kez dé sé nek c) pont já ban meg ál -
la pí tott fel adat kör ében el jár va a kö vet ke zõ ket ren de li el:

1.  §

(1) A la kás cé lú ál la mi tá mo ga tá sok ról  szóló 12/2001.
(I. 31.) Korm. ren de let (a továb biak ban: R.) 12.  §-a (1) be -
kez dé sé nek g) pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[(1) Az ál lam a tá mo ga tott sze mé lyek ré szé re nyúj tott
la kás cé lú jel zá log hi te lek ka ma ta i nak csök ken té se ér de ké -
ben jel zá log-hi tel in té zet ál tal ki bo csá tott jel zá log le vél ka -
mat tá mo ga tá sá val tá mo ga tást nyújt. A tá mo ga tást a ki bo -
csá tó jel zá log-hi tel in té zet azon jel zá log le ve lei után jo go -
sult igény be ven ni, ame lyek kel fi nan szí ro zott jel zá log hi tel- 
ügy let az aláb bi fel té te lek nek együt te sen meg fe lel:]

„g) ügy le ti ka ma ta és a tá mo ga tás idõ tar ta ma alatt – a
szer zõ dés sze gést, va la mint az elõ tör lesz té si dí jat ki vé -
ve – bár mi lyen cí men fel szá mí tott költ ség és egyéb el len -
szol gál ta tás együt tes éves mér té ke leg fel jebb a (4) be kez -
dés sze rint szá mí tott, a szer zõ dés kö tés kor és a ka mat pe ri ó -
dus le jár ta kor ér vé nyes ál lam pa pír ho zam nak vagy re fe -
ren cia ho zam nak a 110%-a, nö vel ve 4 szá za lék pont tal,
csök kent ve a (3) be kez dés sze rin ti ka mat tá mo ga tás sal.”

(2) Az R. 12.  §-ának (3)–(11) be kez dé se he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép, va la mint a kö vet ke zõ (12) és
(13) be kez dé sek kel egé szül ki:

„(3) A ka mat tá mo ga tás mér té ke meg egye zik

a) új la kás épí té sé nél, vá sár lá sá nál a (4) be kez dés sze -
rint szá mí tott

aa) ál lam pa pír ho zam vagy

ab) re fe ren cia ho zam

60%-ával;

b) hasz nált la kás vá sár lá sá nál, bõ ví té sé nél, kor sze rû sí -
té sé nél a (4) be kez dés sze rint szá mí tott

ba) ál lam pa pír ho zam vagy

bb) re fe ren cia ho zam

40%-ával.

(4) Az (1) be kez dés g) pont ja sze rin ti ügy le ti ka mat,
költ ség és egyéb el len szol gál ta tás, va la mint a ka mat tá mo -
ga tás (3) be kez dés sze rin ti mér té két

3506 M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 2009/11. szám



a) az Ál lam adós ság Ke ze lõ Köz pont Zárt kö rû en Mû -
kö dõ Rész vény tár sa ság (a továb biak ban: ÁKK Zrt.) ál tal
havi rend sze res ség gel köz zé tett, a köz zé té telt meg elõ zõ
há rom nap tá ri hó nap ban tar tott ál lam pa pír-auk ci ó kon ki -
ala kult át lag ho za mok az adott auk ci ón el fo ga dott mennyi -
sé gek kel sú lyo zott szám ta ni át la gá nak figye lembe véte -
lével meg ál la pí tott, a hi tel ügy let hez kap cso ló dó jel zá log -
le vél-so ro zat tal azo nos fu tam idõ re vo nat ko zó ál lam pa pír -
ho zam,

b) az a) pont sze rin ti ál lam pa pír ho zam hi á nyá ban, az
érin tett fu tam idõ te kin te té ben az ÁKK Zrt. ál tal havi rend -
sze res ség gel köz zé tett, az el sõd le ges for gal ma zók ár jegy -
zé si kö te le zett sé ge alap ján ke res ke dé si na pon ként szá mí -
tott és köz zé tett, a hi tel ügy let hez kap cso ló dó jel zá log le -
vél-so ro zat tal azo nos fu tam idõ re vo nat ko zó re fe ren cia ho -
za mok nak a köz zé té telt meg elõ zõ há rom nap tá ri hó nap ra
vo nat ko zó szám ta ni át la gá nak

ala pul vé te lé vel kell meg ha tá roz ni.
(5) Amennyi ben a hi tel ügy let hez kap cso ló dó jel zá log -

le vél-so ro zat tal azo nos fu tam idõ re vo nat ko zó ál lam pa pír -
ho zam vagy re fe ren cia ho zam sincs, ak kor az (1) be kez dés
g) pont ja sze rin ti ügy le ti ka mat, költ ség és egyéb el len -
szol gál ta tás, va la mint a ka mat tá mo ga tás (3) be kez dés sze -
rin ti mér té két a leg kö ze leb bi fu tam idõ re vo nat ko zó ál lam -
pa pír ho zam, en nek hi á nyá ban a leg kö ze leb bi fu tam idõ re
vo nat ko zó re fe ren cia ho zam ala pul vé te lé vel kell meg ha tá -
roz ni az zal, hogy amennyi ben két leg kö ze leb bi fu tam idõ
is fel me rül, ak kor az ezek hez tar to zó ál lam pa pír ho za mok,
vagy re fe ren cia ho za mok szám ta ni át la gát kell figye lembe
ven ni. A (4) be kez dés és je len be kez dés sze rin ti fu tam idõ -
ként a tõ ke pi ac ról  szóló 2001. évi CXX. tör vény 5.  §-a
(1) be kez dé sé nek 56. pont ja sze rin ti hát ra lé võ át la gos fu -
tam idõt kell figye lembe ven ni, ki egé szít ve a (4) be kez dés
b) pont ja vo nat ko zá sá ban az zal, hogy azt az adott há rom
hó na pos idõ szak ba esõ hó na pok ti zen ötö dik nap -
ján – amennyi ben pe dig ez a nap nem ke res ke dé si nap ra
esik, ak kor az ezt kö ve tõ elsõ ke res ke dé si na pon – fenn ál ló 
re fe ren cia ho zam-ér té kek hez tar to zó hát ra lé võ át la gos fu -
tam idõk szám ta ni át la ga ként kell szá mí ta ni. A tá mo ga tás
mér té két fix ka ma to zá sú jel zá log le vél lel biz to sí tott for rás
ese tén a jel zá log le vél ki bo csá tá sa kor ér vé nyes ál lam pa pír -
ho zam vagy re fe ren cia ho zam alap ján kell meg ha tá roz ni a
jel zá log le vél tel jes fu tam ide jé re, de leg fel jebb 20 évre.

(6) Amennyi ben a ka mat tá mo ga tást jel zá log le vél lel fi -
nan szí ro zott köl csön után ve szik igény be, úgy ah hoz az
ügy let hez a 13.  § sze rin ti ki egé szí tõ ka mat tá mo ga tás nem
ve he tõ igény be.

(7) A jel zá log-hi tel in té zet azon jel zá log le vél ál lo má nya 
után is jo go sult az e § sze rin ti ka mat tá mo ga tást igény be
ven ni, amely

a) hi tel in té zet, il let ve biz to sí tó ál tal nyúj tott köl csön -
ügy le tek meg vá sár lá sát, vagy

b) hi tel in té zet ja vá ra, Ma gyar or szág te rü le tén lévõ in -
gat la non ala pí tott ön ál ló jel zá log jog meg vá sár lá sát

fi nan szí roz za, és a meg vá sá rolt kö ve te lés, il let ve a meg vá -
sá rolt ön ál ló jel zá log jog ál tal biz to sí tott kö ve te lés leg ké -
sõbb a meg vá sár lá sá nak idõ pont já tól min den ben meg fe lel
az (1) be kez dés ben, ki egé szí tõ ka mat tá mo ga tá sú köl csö -
nök ese té ben a (8) be kez dés ben meg ha tá ro zott fel té te lek -
nek.

(8) A ki egé szí tõ ka mat tá mo ga tá sú köl csö nök for rá sá ul
szol gá ló jel zá log le vél-ál lo mány után ak kor ve he tõ igény -
be ka mat tá mo ga tás, ha a tá mo ga tás alap já ul szol gá ló jel zá -
log hi tel-ügy let az (1) be kez dés g) pont já ban, va la mint a
13.  § (1) és (2) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott fel té te lek nek
meg fe lel.

(9) A kö ve te lés vagy ön ál ló jel zá log jog meg vá sár lá sa
 miatt fel me rült költ sé gek meg té rí té sé re a jelzálog-hitel -
intézet a meg vá sár lás idõ pont já ban az érin tett köl csön -
szer zõ dés alap ján fenn ál ló tõ ke tar to zás 0,5%-át fi ze ti meg
a kö ve te lést, il let ve ön ál ló jel zá log jo got el adó hi tel in té zet
szá má ra, ha e hi tel in té zet az ügy fél ál tal fi ze ten dõ ka ma tot
és költ sé get a 12.  §, il le tõ leg a 13.  § alap ján ha tá roz ta meg.
Ezen össze get a jel zá log-hi tel in té zet utó lag igé nyel he ti a
Kincs tár tól.

(10) A ki bo csá tó jel zá log-hi tel in té zet ha von ta igé nyel -
he ti a (3) be kez dés sze rin ti tá mo ga tást, il le tõ leg a (9) be -
kez dés sze rin ti költ ség té rí tést a Kincs tár tól.

(11) Az (1) be kez dés al kal ma zá sá nál kor sze rû sí tés a la -
kás kom fort fo ko za tá nak nö ve lé se cél já ból víz-, csa tor na-,
elekt ro mos-, gáz köz mû be ve ze té se, il let ve bel sõ há ló za tá -
nak ki épí té se, für dõ szo ba lé te sí té se olyan la kás ban, ahol
még ilyen he lyi ség nincs, köz pon to sí tott fû tés ki ala kí tá sa
vagy cse ré je, be le ért ve a meg újít ha tó ener gia for rá sok (pl.
nap ener gia) al kal ma zá sát is, az épü let szi ge te lé se, be le ért -
ve a hõ-, hang-, il let ve víz szi ge te lé si mun ká la to kat, a kül -
sõ nyí lás zá rók ener gia ta ka ré kos cse ré je, tetõ cse ré je, fel -
újí tá sa, szi ge te lé se. A kor sze rû sí tés ré sze az eh hez köz vet -
le nül kap cso ló dó hely re ál lí tá si mun ka, a kor sze rû sí tés
köz vet len költ sé ge i nek 20%-áig. E mun kák hoz csak az
épí té si ter mé kek mû sza ki kö ve tel mé nye i nek, meg fe le lõ -
ség iga zo lá sá nak, va la mint for ga lom ba ho za ta lá nak és fel -
hasz ná lá sá nak rész le tes sza bá lya i ról  szóló ren de let sze rin -
ti meg fe le lõ sé gi iga zo lás sal ren del ke zõ ter mé ke ket le het
fel hasz nál ni.

(12) A (4) be kez dés sze rin ti – a be té ti ka mat, az ér ték pa -
pí rok ho za ma és a tel jes hi tel díj mu ta tó szá mí tá sá ról és
köz zé té te lé rõl  szóló 41/1997. (III. 5.) Korm. ren de let
6.  §-ának meg fele lõen szá mí tott – ál lam pa pír ho za mo kat,
il let ve re fe ren cia ho za mo kat az ÁKK Zrt. az in ter ne tes
hon lap ján min den hó nap har ma dik mun ka nap já ig köz zé -
te szi. Az e be kez dés sze rin ti ál lam pa pír ho za mok vagy re -
fe ren cia ho za mok alap ján meg ál la pí tott az (1) be kez dés
g) pont ja sze rin ti ügy le ti ka ma tot, költ sé get és egyéb el len -
szol gál ta tást, va la mint a (3) be kez dés sze rin ti ka mat tá mo -
ga tást a köz zé té tel nap tá ri hó nap ját kö ve tõ hó nap ban kell
al kal maz ni.
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(13) A tá mo ga tott köl csön for rá sá ul szol gá ló jel zá log le -
ve lek – ügy le tek so rán tör té nõ – figye lembevételének
rész le tes sza bá lya i ról, va la mint a ka mat tá mo ga tás egy sé -
ges el szá mo lá si rend jé rõl a jel zá log-hi tel in té ze tek a la kás -
po li ti ká ért fe le lõs mi nisz ter rel (a továb biak ban: mi nisz -
ter) – a pénz ügy mi nisz ter jó vá ha gyá sa mel lett – meg ál la -
po dást köt nek.”

2.  §

(1) Az R. 13.  §-ának (2) be kez dé se a kö vet ke zõ c) pont -
tal egé szül ki:

[(2) A ki egé szí tõ ka mat tá mo ga tást csak olyan köl csön -
szer zõ dés hez le het igény be ven ni, amely ben a hi te le zõ
vál lal ja, hogy a tá mo ga tás idõ tar ta ma alatt a ka mat és a
tör lesz tés fo lya mán – a szer zõ dés sze gést, va la mint jel zá -
log le vél lel tör té nõ fi nan szí ro zás ese tén az elõ tör lesz té si
dí jat ki vé ve – bár mi lyen cí men fel szá mí tott költ ség és
egyéb el len szol gál ta tás együt tes éves mér té ke nem ha lad -
ja meg]

„c) az ÁKK Zrt. ál tal havi rend sze res ség gel köz zé tett,
az el sõd le ges for gal ma zók ár jegy zé si kö te le zett sé ge alap -
ján ke res ke dé si na pon ként szá mí tott és köz zé tett re fe ren -
cia ho za mok nak a köz zé té telt meg elõ zõ há rom nap tá ri hó -
nap ra vo nat ko zó szám ta ni át la gá nak 110%-a 4 szá za lék -
pont tal nö velt mér té két, amennyi ben az érin tett fu tam idõ re 
az a) és b) pont ban meg ha tá ro zott mód szer alap ján át lag -
ho zam nem szá mít ha tó.”

(2) Az R. 13.  §-a (3) be kez dé sé nek elsõ mon da ta he lyé -
be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(3) A ki egé szí tõ ka mat tá mo ga tás a (2) be kez dés a) és
b) pont jai sze rint szá mí tott ál lam pa pír ho zam 60%-a, vagy
a (2) be kez dés c) pont ja sze rint szá mí tott re fe ren cia ho zam
60%-a.”

(3) Az R. 13.  §-ának (4) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(4) A (2) és (3) be kez dés ben meg ha tá ro zott ka mat- és
költ ség mér té ket a köl csön ka ma ta i nak vál to zá sá nál, és a
hi te le zõ ál tal vá lasz tott ügy le ti vagy üz le ti év for du ló já -
nak nap ján, az ak kor fenn ál ló tõ ke tar to zás ra kell al kal -
maz ni. A (2) be kez dés a) és b) pont ja sze rin ti – a be té ti
ka mat, az ér ték pa pí rok ho za ma és a tel jes hi tel díj mu ta tó
szá mí tá sá ról és köz zé té te lé rõl  szóló 41/1997. (III. 5.)
Korm. ren de let 6.  §-ának meg fele lõen szá mí tott – ál lam -
pa pír át lag ho za mot, va la mint a (2) be kez dés c) pont ja
sze rint szá mí tott re fe ren cia ho za mot az ÁKK Zrt. az in ter -
ne tes hon lap ján min den nap tá ri hó nap har ma dik mun ka -
nap já ig köz zé te szi. Az e be kez dés sze rin ti ál lam pa pír ho -
za mok, vagy re fe ren cia ho za mok alap ján meg ál la pí tott, a
(2) be kez dés sze rin ti ügy le ti ka ma tot, költ sé get és egyéb
el len szol gál ta tást, va la mint a (3) be kez dés sze rin ti ka -

mat tá mo ga tást a köz zé té tel nap tá ri hó nap ját kö ve tõ hó -
nap ban kell al kal maz ni.”

3.  §

(1) Az ön kor mány za ti mi nisz ter fel adat- és ha tás kö ré rõl 
 szóló 132/2008. (V. 14.) Korm. ren de let 1.  §-a a kö vet ke zõ 
i) pont tal egé szül ki:

[Az ön kor mány za ti mi nisz ter (a továb biak ban: mi nisz -
ter) a Kor mány]

„i) ven dég lá tá sért,”
[fe le lõs tag ja.]

(2) A nem ze ti fej lesz té si és gaz da sá gi mi nisz ter fel adat-
és ha tás kö ré rõl  szóló 134/2008. (V. 14.) Korm. ren de let
3.  §-a (2) be kez dé sé nek g) pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren -
del ke zés lép:

[(2) A mi nisz ter az ipar ügye kért való fe le lõs sé ge kö ré -
ben elõ ké szí ti kü lö nö sen]

„g) az áruk és szol gál ta tá sok biz ton sá gi kö ve tel mé nye i -
rõl, vizs gá la tá ról és ta nú sí tá sá ról, va la mint pi ac fel ügye le -
té rõl”
[szó ló jog sza bá lyo kat, to váb bá e tárgy kö rök ben fel ha tal -
ma zás alap ján mi nisz te ri ren de le te ket ad ki.]

4.  §

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

(2) Az R.
a) 13.  §-a (2) be kez dé sé nek a)–b) pont ja i ban az „ÁKK. 

Rt” szö veg rész he lyé be „ÁKK Zrt.”,
b) 18.  §-a (5) be kez dé sé ben a „12.  § (9) be kez dé se”

szö veg rész he lyé be, a „12.  § (11) be kez dé se”, 32/B. §
(4) be kez dé sé ben a „12.  § (8) be kez dé sé ben” szö veg rész
he lyé be a „12.  § (11) be kez dé sé ben”
szö veg rész lép.

(3) Az R. 12.  §-ának e ren de let 1.  §-ának (2) be kez dé sé -
vel meg ál la pí tott (12), va la mint 13.  §-ának e ren de let
2.  §-ának (3) be kez dé sé vel meg ál la pí tott (4) be kez dé se
sze rin ti köz zé té te li kö te le zett ség nek elsõ al ka lom mal e
ren de let hatályba lépését kö ve tõ há rom na pon be lül kell
ele get ten ni, va la mint a köz zé té telt kö ve tõ há rom na pon
be lül kell a hi vat ko zott ren del ke zé sek nek meg fele lõen az
ügy le ti ka mat, költ ség és egyéb el len szol gál ta tás, va la mint 
a ka mat tá mo ga tás mér té két meg ál la pí ta ni és 2009. feb ru ár
1-jé tõl al kal maz ni.

(4) Ha tá lyát vesz ti a nem ze ti fej lesz té si és gaz da sá gi mi -
nisz ter fel adat- és ha tás kö ré rõl  szóló 134/2008. (V. 14.)
Korm. ren de let 3.  §-a (3) be kez dé sé nek c) pont ja és 4.  §-a
(2) be kez dé sé nek b) pont ja.

(5) E ren de let 2009. feb ru ár 2-án ha tá lyát vesz ti.

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

3508 M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 2009/11. szám



IX. Ha tá ro za tok Tára

A Kor mány ha tá ro za tai

A Kormány
1008/2009. (I. 28.) Korm.

határozata

a Nõk és Férfiak Társadalmi Egyenlõsége
Tanács mûködtetésérõl

1. A Kor mány an nak ér de ké ben, hogy a nõk és fér fi ak
tár sa dal mi egyen lõ sé gét meg va ló sí ta ni kí vá nó szem lé let a
jog al ko tás, il le tõ leg a cse lek vé si prog ra mok ki dol go zá sa
so rán fo ko zot tab ban ér vény re jut has son, Nõk és Fér fi ak
Tár sa dal mi Egyen lõ sé ge Ta ná csot (a továb biak ban: Ta -
nács) mû köd tet.

2. A Ta nács a Kor mány dön té se it elõ ké szí tõ kon zul ta -
tív, vé le mé nye zõ, ja vas lat te võ tes tü let. E fel adat kör ében

a) vé le ményt nyil vá nít a nõk és fér fi ak tár sa dal mi
egyen lõ sé gét érin tõ sza bá lyo zá si ja vas la tok ról, il le tõ leg a
ha zai és nem zet kö zi je len té sek rõl, tá jé koz ta tók ról és be -
szá mo lók ról;

b) köz re mû kö dik a nõk és fér fi ak tár sa dal mi egyen lõ -
sé gé nek ja ví tá sát szol gá ló ha zai, il let ve nem zet kö zi tá mo -
ga tás sal meg va ló su ló prog ra mok ki dol go zá sá ban, a tárgy -
ban ké szült je len té sek, be szá mo lók el ké szí té sé ben;

c) a nõk és fér fi ak tár sa dal mi egyen lõ sé gé nek meg va -
ló sí tá sát elõ se gí tõ jog sza bály-mó do sí tá so kat, egyéb kor -
mány za ti dön té se ket, új prog ra mo kat kez de mé nyez het;

d) ja vas la tot te het konk rét in téz ke dé sek re a nõk és fér -
fi ak tár sa dal mi egyen lõ sé gé nek meg va ló sí tá sa ér de ké ben,
az Új Ma gyar or szág Fej lesz té si Terv és az Új Magyar -
ország Vi dék fej lesz té si Stra té gia Terv vo nat ko zá sá ban.

3. A Ta nács tag jai:

a) a mi nisz té ri u mok, il le tõ leg a Mi nisz ter el nö ki Hi va -
tal egy-egy – a szerv ve ze tõ je ál tal ki je lölt – ve ze tõ be so ro -
lá sú kép vi se lõ je;

b) a tár sa dal mi esély egyen lõ ség elõ moz dí tá sá ért fe le -
lõs mi nisz ter (a továb biak ban: mi nisz ter) ál tal fel kért, a
nõk és fér fi ak tár sa dal mi egyen lõ sé ge tár gyá ban ki emel ke -
dõ tu do má nyos, ér dek kép vi se le ti, il let ve gya kor la ti te vé -
keny sé get vég zõ 11 sze mély;

c) a nõk és fér fi ak tár sa dal mi egyen lõ sé gét kép vi se lõ
ci vil szer ve ze tek ál tal de le gált 8 sze mély (a továb biak ban:
de le gált ta gok).

4. A 3. pont c) al pont ja al kal ma zá sá ban a nõk és fér fi ak
tár sa dal mi egyen lõ sé gét kép vi se lõ ci vil szer ve zet az a
szer ve zet, amely

a) a Nem ze ti Ci vil Alap prog ram ról  szóló 2003. évi
L. tör vény alap ján ci vil szer ve zet nek mi nõ sül, és

b) alap sza bá lya, il le tõ leg ala pí tó ok ira ta sze rint a nõk
és fér fi ak tár sa dal mi egyen lõ sé gé nek elõ se gí té sé re irá nyu -
ló te vé keny sé gét leg alább két éve foly tat ja.

5. A Ta nács el nö ke a mi nisz ter ál tal ki je lölt tag.

6. A 3. pont c) al pont ja sze rin ti de le gá lá si el já rást a
7–9. pont ban fog lal tak sze rint kell le foly tat ni. Az elsõ de -
le gá lá si el já rás so rán a 7. pont sze rin ti köz le ményt e ha tá -
ro zat köz zé té te lét kö ve tõ 15 na pon be lül kell köz zé ten ni.

7. A mi nisz ter a de le gált ta gok meg bí za tá sá nak le jár tát
30 nap pal meg elõ zõ en köz le ményt tesz köz zé, amely ben
rész le tes tá jé koz ta tást ad a de le gá lá si el já rás sza bá lya i ról,
va la mint fel hív ja a de le gá lás ra jo go sult ci vil szer ve ze te -
ket, hogy a de le gá lá si igény be je len té se cél já ból a köz le -
mény meg je len te té sé tõl szá mí tott 30 na pig fo gad ja a be je -
lent ke zést a Ta nács tit kár sá gán.

8. A mi nisz ter ki tû zi a de le gá lás idõ pont ját, és biz to sít -
ja a de le gá lás le bo nyo lí tá sá hoz szük sé ges tár gyi fel té te le -
ket. A be je lent ke zett ci vil szer ve ze tek ál tal ki ál lí tott, vá -
lasz tás ra jo go sí tó meg bí zó le vél lel ren del ke zõ részt ve -
võk – a mi nisz ter ál tal a köz le mény ben meg ha tá ro -
zott – 8 szak te rü let te kin te té ben egy-egy de le gált ta got vá -
lasz ta nak ma guk kö zül. Ha a részt ve võk több sé gé nek sza -
va za tát egy je lölt sem kap ta meg, de több je lölt azo nos szá -
mú sza va za tot ka pott, kö zöt tük sor so lás sal kell dön te ni. A
de le gá lás ról jegy zõ könyv ké szül, mely hez csa tol ni kell a
je len lé ti ívet.

9. Amennyi ben a de le gá lás ra jo go sult ci vil szer ve ze tek 
ré szé rõl fel me rült ok ból a de le gá lást nem le het meg tar ta ni, 
vagy a de le gá lás nem ve zet ered mény re, a be töl tet len he -
lyek re a ta go kat a mi nisz ter kéri fel a be je lent ke zett ci vil
szer ve ze tek ál tal je lölt sze mé lyek kö ré bõl.

10. A mi nisz ter a 3. pont b) al pont ja sze rin ti szak ér tõ ket, 
va la mint a 9. pont sze rin ti ta go kat 3 évre kéri fel. A de le -
gált ta gok meg bí za tá sa há rom évre szól.

11. A mi nisz ter ál tal fel kért tag meg bí za tá sa meg szû nik:
a) a meg bí za tá si idõ le tel té vel,
b) le mon dás sal,
c) vissza hí vás sal,
d) a tag ha lá lá val.

12. A mi nisz ter az ál ta la fel kért ta got vissza hív hat ja, így 
kü lö nö sen, ha a tag

a) a meg bí za tás ra mél tat lan ná vá lik, vagy
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b) a meg bí za tás ból adó dó fel ada to kat nem lát ja el, vagy 
nem ké pes el lát ni.

13. A de le gált tag meg bí za tá sá nak meg szû né se ese -
tén – így kü lö nö sen, ha mél tat lan ság vagy más ok  miatt a
de le gá ló ci vil szer ve ze tek vissza hív ták a ta got – új ta got
kell de le gál ni a 7. pont ban fog lal tak sze rint az zal, hogy a
köz le ményt a meg bí za tás meg szû né sét kö ve tõ 30 na pon
be lül köz zé kell ten ni. Az új tag meg bí za tá sa az ere de ti leg
de le gált tag meg bí za tá sá nak idõ tar ta má ból még hát ra le võ
idõ re szól.

14. A Ta nács az ál ta la meg ha tá ro zott ügy rend és mun ka -
terv sze rint, de leg alább éven te négy al ka lom mal ülé se zik.

15. A Ta nács ülé sén az el nök meg hí vá sá ra ta nács ko zá si
jog gal ve het részt azon ál la mi szerv, tár sa dal mi, il le tõ leg
szak mai szer ve zet kép vi se lõ je, amely nek fel adat- és ha tás -
kö rét, il let ve te vé keny sé gét a Ta nács ál tal tár gyalt kér dés
érin ti.

16. A Ta nács mû köd te té sé vel kap cso la tos tit kár sá gi
 teendõket a tár sa dal mi esély egyen lõ ség elõ moz dí tá sá ért fe le -
lõs mi nisz té ri um (a továb biak ban: mi nisz té ri um) lát ja el.

17. A Ta nács tag ja i nak név so rát, a Ta nács ügy rend jét,
mun ka ter vét, va la mint az ülé sen el hang zot tak alap ján ké -

szí tett össze fog la ló kat a mi nisz té ri um hon lap ján köz zé
kell ten ni.

18. A Kor mány

a) fel hív ja a mi nisz te re ket, hogy a nõk és fér fi ak tár sa -
dal mi egyen lõ sé gét alap ve tõ en és köz vet le nül érin tõ kon -
cep ci ók, prog ra mok, il let ve jog sza bá lyok és egyéb dön té -
sek elõ ké szí té se so rán te gyék le he tõ vé a Ta nács vé le mé -
nye zé si és ja vas lat té te li jo go sít vá nya i nak gya kor lá sát, to -
váb bá

b) fel ké ri a nõk és fér fi ak tár sa dal mi egyen lõ sé gé nek
meg te rem té se ér de ké ben mû kö dõ ci vil szer ve ze te ket, va -
la mint a tu do má nyos élet kép vi se lõ it, hogy tá mo gas sák a
Ta nács te vé keny sé gét.

19. Ez a ha tá ro zat a köz zé té te lét kö ve tõ na pon lép ha -
tály ba, ez zel egy ide jû leg a Nõk és Fér fi ak Tár sa dal mi
Egyen lõ sé ge Ta nács lét re ho zá sá ról  szóló 1089/2006.
(IX. 25.) Korm. ha tá ro zat ha tá lyát ve szí ti.

A mi nisz ter el nök he lyett:

Kiss Pé ter s. k.,

a Mi nisz ter el nö ki Hi va talt ve ze tõ mi nisz ter
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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 zott

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 vült

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 Sport Ér te sí tõt, a Tu risz ti kai Ér te sí tõt és az Ön kor mány zatok Köz lönyét,

– a Szo ciá lis Köz löny és a Mun ka ügyi Köz löny – össze vo nást kö ve tõ en – Szo ciá lis és Mun ka ügyi Köz löny
néven, egy lap ként  jelenik meg,

– az Ok ta tá si Köz löny és a Kul tu rá lis Köz löny ko ráb bi elõ fi ze tõi az Ok ta tá si és Kul tu rá lis Köz lönyben
 találhatják 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 lódott, az ér dek lõ dõk 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.

Magyar Köz löny Lap- és Könyvkiadó Kft.
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A 2009. évi elõfizetési díjak
(Az árak az áfát tartalmazzák.)

Magyar Közlöny 151 452 Ft/év
Az Alkotmánybíróság Határozatai 27 972 Ft/év
Belügyi Közlöny 39 564 Ft/év
Egészségügyi Közlöny 39 564 Ft/év
Földmûvelésügyi

és Vidékfejlesztési Értesítõ 27 468 Ft/év
Közbeszerzési Értesítõ 96 516 Ft/fél év

Szociális és Munkaügyi Közlöny 39 564 Ft/év
Oktatási és Kulturális Közlöny 31 500 Ft/év
Pénzügyi Közlöny 45 108 Ft/év
Ügyészségi Közlöny 9 324 Ft/év
Bûnügyi Szemle 12 600 Ft/év
L'udové noviny 7 308 Ft/év
Neue Zeitung 7 056 Ft/év
Pénzügyi Szemle 23 100 Ft/év

CD-Cégközlöny
A Cégközlöny közleményeinek hetente megjelenõ, oldalhû gyûjteménye CD-n, melyen a közlemények gyors megtalálását keresõfunkció segíti.

A CD 2009. évi éves elõfizetési díjai
(Áraink a 20%-os áfát tartalmazzák.)

Önálló változat 141 696 Ft

5 munkahelyes hálózati változat 207 936 Ft
10 munkahelyes hálózati változat 274 176 Ft

25 munkahelyes hálózati változat 472 890 Ft
50 munkahelyes hálózati változat 804 096 Ft

A MAGYAR HIVATALOS JOGSZABÁLYTÁR (DVD)
hatályos jogszabályok hivatalos számítógépes gyûjteményének 2009. évi éves elõfizetési díjai

(Áraink a 20%-os áfát tartalmazzák.)

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

10 munkahelyes hálózati változat 216 000 Ft

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

100 munkahelyes hálózati változat 780 000 Ft

AZ EU-JOGSZABÁLYTÁR (DVD)
Az Európai Unió Jogszabályai gyûjteményének 2009. évi éves elõfizetési díja

(Áraink a 20%-os áfát tartalmazzák.)

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

10 munkahelyes hálózati változat 192 000 Ft

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

100 munkahelyes hálózati változat 708 000 Ft

Facsimile Magyar Közlöny. A hivatalos lap 2008-as évfolyama jelenik meg CD-n az eredeti külalak megõrzésével, de könnyen kezelhetõen.
Ára: 18 480 Ft + áfa.


