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III. Kormányrendeletek
A Kormány
12/2009. (I. 28.) Korm.
rendelete
a köztisztviselõk képesítési elõírásairól szóló
9/1995. (II. 3.) Korm. rendelet
módosításáról
A Kormány a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992.
évi XXIII. törvény (a továbbiakban: Ktv.) 80. § (1) bekezdés a) pontjában, valamint a helyi önkormányzatokról
szóló 1990. évi LXV. törvény 95. § c) pontjában foglalt
felhatalmazás alapján, továbbá az Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pontjában megállapított feladatkörében eljárva a
következõket rendeli el:

1. §
A köztisztviselõk képesítési elõírásairól szóló 9/1995.
(II. 3.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 3. számú melléklet 102. Nyugdíjbiztosítási szakfeladat-ellátás pontban
az „ ; egyetemi vagy fõiskolai szintû végzettség és társadalombiztosítási, pénzügyi, végrehajtó-behajtói, munkaügyi, személyügyi, informatikai vagy számítástechnikai
szakképesítés” szövegrész hatályát veszti.

2. §
(1) Ez a rendelet a kihirdetését követõ napon lép hatályba.
(2) E rendelet hatálybalépését követõen is képesítettnek
kell tekinteni az R. 3. számú melléklet 102. Nyugdíjbiztosítási szakfeladat-ellátás pont alapján az I. besorolási osztályban azokat, akik a rendelet hatálybalépése elõtt szerezték meg az egyetemi vagy fõiskolai szintû végzettséget és
a társadalombiztosítási, pénzügyi, végrehajtó-behajtói,
munkaügyi, személyügyi, informatikai vagy számítástechnikai szakképesítést.

A miniszterelnök helyett:

Kiss Péter s. k.,
a Miniszterelnöki Hivatalt vezetõ miniszter
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A Kormány
13/2009. (I. 28.) Korm.
rendelete
a lakáscélú állami támogatásokról szóló
12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet
módosításáról
A Kormány a Magyar Köztársaság 2000. évi költségvetésérõl szóló 1999. évi CXXV. törvény 91. §-a (1) bekezdésének e) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. §-a (1) bekezdésének b) pontjában foglalt feladatkörében, valamint az Alkotmány 35. §-a (2) bekezdésében megállapított eredeti jogalkotói hatáskörében, az
Alkotmány 35. §-a (1) bekezdésének c) pontjában megállapított feladatkörében eljárva a következõket rendeli el:
1. §
(1) A lakáscélú állami támogatásokról szóló 12/2001.
(I. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 12. §-a (1) bekezdésének g) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[(1) Az állam a támogatott személyek részére nyújtott
lakáscélú jelzáloghitelek kamatainak csökkentése érdekében jelzálog-hitelintézet által kibocsátott jelzáloglevél kamattámogatásával támogatást nyújt. A támogatást a kibocsátó jelzálog-hitelintézet azon jelzáloglevelei után jogosult igénybe venni, amelyekkel finanszírozott jelzáloghitelügylet az alábbi feltételeknek együttesen megfelel:]
„g) ügyleti kamata és a támogatás idõtartama alatt – a
szerzõdésszegést, valamint az elõtörlesztési díjat kivéve – bármilyen címen felszámított költség és egyéb ellenszolgáltatás együttes éves mértéke legfeljebb a (4) bekezdés szerint számított, a szerzõdéskötéskor és a kamatperiódus lejártakor érvényes állampapírhozamnak vagy referenciahozamnak a 110%-a, növelve 4 százalékponttal,
csökkentve a (3) bekezdés szerinti kamattámogatással.”
(2) Az R. 12. §-ának (3)–(11) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép, valamint a következõ (12) és
(13) bekezdésekkel egészül ki:
„(3) A kamattámogatás mértéke megegyezik
a) új lakás építésénél, vásárlásánál a (4) bekezdés szerint számított
aa) állampapírhozam vagy
ab) referenciahozam
60%-ával;
b) használt lakás vásárlásánál, bõvítésénél, korszerûsítésénél a (4) bekezdés szerint számított
ba) állampapírhozam vagy
bb) referenciahozam
40%-ával.
(4) Az (1) bekezdés g) pontja szerinti ügyleti kamat,
költség és egyéb ellenszolgáltatás, valamint a kamattámogatás (3) bekezdés szerinti mértékét
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a) az Államadósság Kezelõ Központ Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság (a továbbiakban: ÁKK Zrt.) által
havi rendszerességgel közzétett, a közzétételt megelõzõ
három naptári hónapban tartott állampapír-aukciókon kialakult átlaghozamok az adott aukción elfogadott mennyiségekkel súlyozott számtani átlagának figyelembevételével megállapított, a hitelügylethez kapcsolódó jelzáloglevél-sorozattal azonos futamidõre vonatkozó állampapírhozam,
b) az a) pont szerinti állampapírhozam hiányában, az
érintett futamidõ tekintetében az ÁKK Zrt. által havi rendszerességgel közzétett, az elsõdleges forgalmazók árjegyzési kötelezettsége alapján kereskedési naponként számított és közzétett, a hitelügylethez kapcsolódó jelzáloglevél-sorozattal azonos futamidõre vonatkozó referenciahozamoknak a közzétételt megelõzõ három naptári hónapra
vonatkozó számtani átlagának
alapulvételével kell meghatározni.
(5) Amennyiben a hitelügylethez kapcsolódó jelzáloglevél-sorozattal azonos futamidõre vonatkozó állampapírhozam vagy referenciahozam sincs, akkor az (1) bekezdés
g) pontja szerinti ügyleti kamat, költség és egyéb ellenszolgáltatás, valamint a kamattámogatás (3) bekezdés szerinti mértékét a legközelebbi futamidõre vonatkozó állampapírhozam, ennek hiányában a legközelebbi futamidõre
vonatkozó referenciahozam alapulvételével kell meghatározni azzal, hogy amennyiben két legközelebbi futamidõ
is felmerül, akkor az ezekhez tartozó állampapírhozamok,
vagy referenciahozamok számtani átlagát kell figyelembe
venni. A (4) bekezdés és jelen bekezdés szerinti futamidõként a tõkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény 5. §-a
(1) bekezdésének 56. pontja szerinti hátralévõ átlagos futamidõt kell figyelembe venni, kiegészítve a (4) bekezdés
b) pontja vonatkozásában azzal, hogy azt az adott három
hónapos idõszakba esõ hónapok tizenötödik napján – amennyiben pedig ez a nap nem kereskedési napra
esik, akkor az ezt követõ elsõ kereskedési napon – fennálló
referenciahozam-értékekhez tartozó hátralévõ átlagos futamidõk számtani átlagaként kell számítani. A támogatás
mértékét fix kamatozású jelzáloglevéllel biztosított forrás
esetén a jelzáloglevél kibocsátásakor érvényes állampapírhozam vagy referenciahozam alapján kell meghatározni a
jelzáloglevél teljes futamidejére, de legfeljebb 20 évre.
(6) Amennyiben a kamattámogatást jelzáloglevéllel finanszírozott kölcsön után veszik igénybe, úgy ahhoz az
ügylethez a 13. § szerinti kiegészítõ kamattámogatás nem
vehetõ igénybe.
(7) A jelzálog-hitelintézet azon jelzáloglevél állománya
után is jogosult az e § szerinti kamattámogatást igénybe
venni, amely
a) hitelintézet, illetve biztosító által nyújtott kölcsönügyletek megvásárlását, vagy
b) hitelintézet javára, Magyarország területén lévõ ingatlanon alapított önálló jelzálogjog megvásárlását

3507

finanszírozza, és a megvásárolt követelés, illetve a megvásárolt önálló jelzálogjog által biztosított követelés legkésõbb a megvásárlásának idõpontjától mindenben megfelel
az (1) bekezdésben, kiegészítõ kamattámogatású kölcsönök esetében a (8) bekezdésben meghatározott feltételeknek.
(8) A kiegészítõ kamattámogatású kölcsönök forrásául
szolgáló jelzáloglevél-állomány után akkor vehetõ igénybe kamattámogatás, ha a támogatás alapjául szolgáló jelzáloghitel-ügylet az (1) bekezdés g) pontjában, valamint a
13. § (1) és (2) bekezdésében meghatározott feltételeknek
megfelel.
(9) A követelés vagy önálló jelzálogjog megvásárlása
miatt felmerült költségek megtérítésére a jelzálog-hitelintézet a megvásárlás idõpontjában az érintett kölcsönszerzõdés alapján fennálló tõketartozás 0,5%-át fizeti meg
a követelést, illetve önálló jelzálogjogot eladó hitelintézet
számára, ha e hitelintézet az ügyfél által fizetendõ kamatot
és költséget a 12. §, illetõleg a 13. § alapján határozta meg.
Ezen összeget a jelzálog-hitelintézet utólag igényelheti a
Kincstártól.
(10) A kibocsátó jelzálog-hitelintézet havonta igényelheti a (3) bekezdés szerinti támogatást, illetõleg a (9) bekezdés szerinti költségtérítést a Kincstártól.
(11) Az (1) bekezdés alkalmazásánál korszerûsítés a lakás komfortfokozatának növelése céljából víz-, csatorna-,
elektromos-, gázközmû bevezetése, illetve belsõ hálózatának kiépítése, fürdõszoba létesítése olyan lakásban, ahol
még ilyen helyiség nincs, központosított fûtés kialakítása
vagy cseréje, beleértve a megújítható energiaforrások (pl.
napenergia) alkalmazását is, az épület szigetelése, beleértve a hõ-, hang-, illetve vízszigetelési munkálatokat, a külsõ nyílászárók energiatakarékos cseréje, tetõ cseréje, felújítása, szigetelése. A korszerûsítés része az ehhez közvetlenül kapcsolódó helyreállítási munka, a korszerûsítés
közvetlen költségeinek 20%-áig. E munkákhoz csak az
építési termékek mûszaki követelményeinek, megfelelõség igazolásának, valamint forgalomba hozatalának és felhasználásának részletes szabályairól szóló rendelet szerinti megfelelõségi igazolással rendelkezõ termékeket lehet
felhasználni.
(12) A (4) bekezdés szerinti – a betéti kamat, az értékpapírok hozama és a teljes hiteldíj mutató számításáról és
közzétételérõl szóló 41/1997. (III. 5.) Korm. rendelet
6. §-ának megfelelõen számított – állampapírhozamokat,
illetve referenciahozamokat az ÁKK Zrt. az internetes
honlapján minden hónap harmadik munkanapjáig közzéteszi. Az e bekezdés szerinti állampapírhozamok vagy referenciahozamok alapján megállapított az (1) bekezdés
g) pontja szerinti ügyleti kamatot, költséget és egyéb ellenszolgáltatást, valamint a (3) bekezdés szerinti kamattámogatást a közzététel naptári hónapját követõ hónapban kell
alkalmazni.
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(13) A támogatott kölcsön forrásául szolgáló jelzáloglevelek – ügyletek során történõ – figyelembevételének
részletes szabályairól, valamint a kamattámogatás egységes elszámolási rendjérõl a jelzálog-hitelintézetek a lakáspolitikáért felelõs miniszterrel (a továbbiakban: miniszter) – a pénzügyminiszter jóváhagyása mellett – megállapodást kötnek.”

2. §
(1) Az R. 13. §-ának (2) bekezdése a következõ c) ponttal egészül ki:
[(2) A kiegészítõ kamattámogatást csak olyan kölcsönszerzõdéshez lehet igénybe venni, amelyben a hitelezõ
vállalja, hogy a támogatás idõtartama alatt a kamat és a
törlesztés folyamán – a szerzõdésszegést, valamint jelzáloglevéllel történõ finanszírozás esetén az elõtörlesztési
díjat kivéve – bármilyen címen felszámított költség és
egyéb ellenszolgáltatás együttes éves mértéke nem haladja meg]
„c) az ÁKK Zrt. által havi rendszerességgel közzétett,
az elsõdleges forgalmazók árjegyzési kötelezettsége alapján kereskedési naponként számított és közzétett referenciahozamoknak a közzétételt megelõzõ három naptári hónapra vonatkozó számtani átlagának 110%-a 4 százalékponttal növelt mértékét, amennyiben az érintett futamidõre
az a) és b) pontban meghatározott módszer alapján átlaghozam nem számítható.”
(2) Az R. 13. §-a (3) bekezdésének elsõ mondata helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(3) A kiegészítõ kamattámogatás a (2) bekezdés a) és
b) pontjai szerint számított állampapírhozam 60%-a, vagy
a (2) bekezdés c) pontja szerint számított referenciahozam
60%-a.”
(3) Az R. 13. §-ának (4) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„(4) A (2) és (3) bekezdésben meghatározott kamat- és
költségmértéket a kölcsön kamatainak változásánál, és a
hitelezõ által választott ügyleti vagy üzleti év fordulójának napján, az akkor fennálló tõketartozásra kell alkalmazni. A (2) bekezdés a) és b) pontja szerinti – a betéti
kamat, az értékpapírok hozama és a teljes hiteldíj mutató
számításáról és közzétételérõl szóló 41/1997. (III. 5.)
Korm. rendelet 6. §-ának megfelelõen számított – állampapír átlaghozamot, valamint a (2) bekezdés c) pontja
szerint számított referenciahozamot az ÁKK Zrt. az internetes honlapján minden naptári hónap harmadik munkanapjáig közzéteszi. Az e bekezdés szerinti állampapírhozamok, vagy referenciahozamok alapján megállapított, a
(2) bekezdés szerinti ügyleti kamatot, költséget és egyéb
ellenszolgáltatást, valamint a (3) bekezdés szerinti ka-
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mattámogatást a közzététel naptári hónapját követõ hónapban kell alkalmazni.”

3. §
(1) Az önkormányzati miniszter feladat- és hatáskörérõl
szóló 132/2008. (V. 14.) Korm. rendelet 1. §-a a következõ
i) ponttal egészül ki:
[Az önkormányzati miniszter (a továbbiakban: miniszter) a Kormány]
„i) vendéglátásért,”
[felelõs tagja.]
(2) A nemzeti fejlesztési és gazdasági miniszter feladatés hatáskörérõl szóló 134/2008. (V. 14.) Korm. rendelet
3. §-a (2) bekezdésének g) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[(2) A miniszter az iparügyekért való felelõssége körében elõkészíti különösen]
„g) az áruk és szolgáltatások biztonsági követelményeirõl, vizsgálatáról és tanúsításáról, valamint piacfelügyeletérõl”
[szóló jogszabályokat, továbbá e tárgykörökben felhatalmazás alapján miniszteri rendeleteket ad ki.]

4. §
(1) E rendelet a kihirdetését követõ napon lép hatályba.
(2) Az R.
a) 13. §-a (2) bekezdésének a)–b) pontjaiban az „ÁKK.
Rt” szövegrész helyébe „ÁKK Zrt.”,
b) 18. §-a (5) bekezdésében a „12. § (9) bekezdése”
szövegrész helyébe, a „12. § (11) bekezdése”, 32/B. §
(4) bekezdésében a „12. § (8) bekezdésében” szövegrész
helyébe a „12. § (11) bekezdésében”
szövegrész lép.
(3) Az R. 12. §-ának e rendelet 1. §-ának (2) bekezdésével megállapított (12), valamint 13. §-ának e rendelet
2. §-ának (3) bekezdésével megállapított (4) bekezdése
szerinti közzétételi kötelezettségnek elsõ alkalommal e
rendelet hatálybalépését követõ három napon belül kell
eleget tenni, valamint a közzétételt követõ három napon
belül kell a hivatkozott rendelkezéseknek megfelelõen az
ügyleti kamat, költség és egyéb ellenszolgáltatás, valamint
a kamattámogatás mértékét megállapítani és 2009. február
1-jétõl alkalmazni.
(4) Hatályát veszti a nemzeti fejlesztési és gazdasági miniszter feladat- és hatáskörérõl szóló 134/2008. (V. 14.)
Korm. rendelet 3. §-a (3) bekezdésének c) pontja és 4. §-a
(2) bekezdésének b) pontja.
(5) E rendelet 2009. február 2-án hatályát veszti.
Gyurcsány Ferenc s. k.,
miniszterelnök
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IX. Határozatok Tára
A Kormány határozatai
A Kormány
1008/2009. (I. 28.) Korm.
határozata
a Nõk és Férfiak Társadalmi Egyenlõsége
Tanács mûködtetésérõl
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4. A 3. pont c) alpontja alkalmazásában a nõk és férfiak
társadalmi egyenlõségét képviselõ civil szervezet az a
szervezet, amely
a) a Nemzeti Civil Alapprogramról szóló 2003. évi
L. törvény alapján civil szervezetnek minõsül, és
b) alapszabálya, illetõleg alapító okirata szerint a nõk
és férfiak társadalmi egyenlõségének elõsegítésére irányuló tevékenységét legalább két éve folytatja.
5. A Tanács elnöke a miniszter által kijelölt tag.
6. A 3. pont c) alpontja szerinti delegálási eljárást a
7–9. pontban foglaltak szerint kell lefolytatni. Az elsõ delegálási eljárás során a 7. pont szerinti közleményt e határozat közzétételét követõ 15 napon belül kell közzétenni.

1. A Kormány annak érdekében, hogy a nõk és férfiak
társadalmi egyenlõségét megvalósítani kívánó szemlélet a
jogalkotás, illetõleg a cselekvési programok kidolgozása
során fokozottabban érvényre juthasson, Nõk és Férfiak
Társadalmi Egyenlõsége Tanácsot (a továbbiakban: Tanács) mûködtet.

7. A miniszter a delegált tagok megbízatásának lejártát
30 nappal megelõzõen közleményt tesz közzé, amelyben
részletes tájékoztatást ad a delegálási eljárás szabályairól,
valamint felhívja a delegálásra jogosult civil szervezeteket, hogy a delegálási igény bejelentése céljából a közlemény megjelentetésétõl számított 30 napig fogadja a bejelentkezést a Tanács titkárságán.

2. A Tanács a Kormány döntéseit elõkészítõ konzultatív, véleményezõ, javaslattevõ testület. E feladatkörében
a) véleményt nyilvánít a nõk és férfiak társadalmi
egyenlõségét érintõ szabályozási javaslatokról, illetõleg a
hazai és nemzetközi jelentésekrõl, tájékoztatókról és beszámolókról;
b) közremûködik a nõk és férfiak társadalmi egyenlõségének javítását szolgáló hazai, illetve nemzetközi támogatással megvalósuló programok kidolgozásában, a tárgyban készült jelentések, beszámolók elkészítésében;
c) a nõk és férfiak társadalmi egyenlõségének megvalósítását elõsegítõ jogszabály-módosításokat, egyéb kormányzati döntéseket, új programokat kezdeményezhet;
d) javaslatot tehet konkrét intézkedésekre a nõk és férfiak társadalmi egyenlõségének megvalósítása érdekében,
az Új Magyarország Fejlesztési Terv és az Új Magyarország Vidékfejlesztési Stratégia Terv vonatkozásában.

8. A miniszter kitûzi a delegálás idõpontját, és biztosítja a delegálás lebonyolításához szükséges tárgyi feltételeket. A bejelentkezett civil szervezetek által kiállított, választásra jogosító megbízólevéllel rendelkezõ résztvevõk – a miniszter által a közleményben meghatározott – 8 szakterület tekintetében egy-egy delegált tagot választanak maguk közül. Ha a résztvevõk többségének szavazatát egy jelölt sem kapta meg, de több jelölt azonos számú szavazatot kapott, közöttük sorsolással kell dönteni. A
delegálásról jegyzõkönyv készül, melyhez csatolni kell a
jelenléti ívet.

3. A Tanács tagjai:
a) a minisztériumok, illetõleg a Miniszterelnöki Hivatal egy-egy – a szerv vezetõje által kijelölt – vezetõ besorolású képviselõje;
b) a társadalmi esélyegyenlõség elõmozdításáért felelõs miniszter (a továbbiakban: miniszter) által felkért, a
nõk és férfiak társadalmi egyenlõsége tárgyában kiemelkedõ tudományos, érdekképviseleti, illetve gyakorlati tevékenységet végzõ 11 személy;
c) a nõk és férfiak társadalmi egyenlõségét képviselõ
civil szervezetek által delegált 8 személy (a továbbiakban:
delegált tagok).

9. Amennyiben a delegálásra jogosult civil szervezetek
részérõl felmerült okból a delegálást nem lehet megtartani,
vagy a delegálás nem vezet eredményre, a betöltetlen helyekre a tagokat a miniszter kéri fel a bejelentkezett civil
szervezetek által jelölt személyek körébõl.
10. A miniszter a 3. pont b) alpontja szerinti szakértõket,
valamint a 9. pont szerinti tagokat 3 évre kéri fel. A delegált tagok megbízatása három évre szól.
11. A miniszter által felkért tag megbízatása megszûnik:
a) a megbízatási idõ leteltével,
b) lemondással,
c) visszahívással,
d) a tag halálával.
12. A miniszter az általa felkért tagot visszahívhatja, így
különösen, ha a tag
a) a megbízatásra méltatlanná válik, vagy
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b) a megbízatásból adódó feladatokat nem látja el, vagy
nem képes ellátni.
13. A delegált tag megbízatásának megszûnése esetén – így különösen, ha méltatlanság vagy más ok miatt a
delegáló civil szervezetek visszahívták a tagot – új tagot
kell delegálni a 7. pontban foglaltak szerint azzal, hogy a
közleményt a megbízatás megszûnését követõ 30 napon
belül közzé kell tenni. Az új tag megbízatása az eredetileg
delegált tag megbízatásának idõtartamából még hátralevõ
idõre szól.
14. A Tanács az általa meghatározott ügyrend és munkaterv szerint, de legalább évente négy alkalommal ülésezik.
15. A Tanács ülésén az elnök meghívására tanácskozási
joggal vehet részt azon állami szerv, társadalmi, illetõleg
szakmai szervezet képviselõje, amelynek feladat- és hatáskörét, illetve tevékenységét a Tanács által tárgyalt kérdés
érinti.
16. A Tanács mûködtetésével kapcsolatos titkársági
teendõket a társadalmi esélyegyenlõség elõmozdításáért felelõs minisztérium (a továbbiakban: minisztérium) látja el.
17. A Tanács tagjainak névsorát, a Tanács ügyrendjét,
munkatervét, valamint az ülésen elhangzottak alapján ké-
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szített összefoglalókat a minisztérium honlapján közzé
kell tenni.
18. A Kormány
a) felhívja a minisztereket, hogy a nõk és férfiak társadalmi egyenlõségét alapvetõen és közvetlenül érintõ koncepciók, programok, illetve jogszabályok és egyéb döntések elõkészítése során tegyék lehetõvé a Tanács véleményezési és javaslattételi jogosítványainak gyakorlását, továbbá
b) felkéri a nõk és férfiak társadalmi egyenlõségének
megteremtése érdekében mûködõ civil szervezeteket, valamint a tudományos élet képviselõit, hogy támogassák a
Tanács tevékenységét.
19. Ez a határozat a közzétételét követõ napon lép hatályba, ezzel egyidejûleg a Nõk és Férfiak Társadalmi
Egyenlõsége Tanács létrehozásáról szóló 1089/2006.
(IX. 25.) Korm. határozat hatályát veszíti.
A miniszterelnök helyett:
Kiss Péter s. k.,
a Miniszterelnöki Hivatalt vezetõ miniszter
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Tisztelt Elõfizetõk!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy 2009. január 1-jétõl
a hivatalos lapok megjelentetése az alábbiak szerint változott

A Magyar Közlöny és a mellékletét képezõ Hivatalos Értesítõ tartalma újabb rovatokkal bõvült
Magyar Közlöny
I.
II.

Az Alkotmány és annak módosításai
Törvények

Hivatalos Értesítõ
I.
II.

Egységes szerkezetû jogi aktusok
Statisztikai közlemények

III.

Kormányrendeletek

III.

Utasítások, jogi iránymutatások

IV.

A Magyar Nemzeti Bank elnökének
rendeletei

IV.

Állásfoglalások

V.
VI.
VII.
VIII.
IX.

A Kormány tagjainak rendeletei
Az Alkotmánybíróság határozatai és
végzései
Jogegységi határozatok
Az Országos Választási Bizottság
állásfoglalásai
Határozatok Tára

V.
VI.
VII.
VIII.
IX.

Személyügyi hírek
Alapító okiratok
Pályázati felhívások
Közlemények
Hirdetmények (a Cégközlöny, az Európai
Unió Hivatalos Lapja, a Közbeszerzési
Értesítõ és a Bírósági Határozatok figyelése,
illetve a tartalomjegyzékek közzététele)

Havonta a kiadó DVD-formátumban tematizált jogszabálygyûjteményeket biztosít az elõfizetõknek.
A jogszabálygyûjtemények árát az elõfizetési díj tartalmazza.

2009. január 1-jétõl
– a Belügyi Közlöny tartalmazza a Sport Értesítõt, a Turisztikai Értesítõt és az Önkormányzatok Közlönyét,
– a Szociális Közlöny és a Munkaügyi Közlöny – összevonást követõen – Szociális és Munkaügyi Közlöny
néven, egy lapként jelenik meg,
– az Oktatási Közlöny és a Kulturális Közlöny korábbi elõfizetõi az Oktatási és Kulturális Közlönyben
találhatják meg a számukra fontos információkat,
– az Egészségbiztosítási Közlöny az Egészségügyi Közlönybe integrálódott, az érdeklõdõk az Egészségügyi Közlönybõl tájékozódhatnak az ez idáig két lapban közölt információkról.

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
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Tisztelt Elõfizetõk!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy a kiadónk terjesztésében levõ lapokra és elektronikus kiadványokra szóló elõfizetésüket folyamatosnak
tekintjük. Csak akkor kell változást bejelenteniük a 2009. évre vonatkozó elõfizetésre, ha a példányszámot, esetleg a címlistát
módosítják, vagy új lapra szeretnének elõfizetni (pontos szállítási, név- és utcacím-megjelöléssel). Kérjük, hogy az esetleges módosítást
(cím- és példányszámváltozás) szíveskedjenek levélben vagy faxon megküldeni. Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a lapszállításról kizárólag az elõfizetési díj beérkezését követõen intézkedünk. Fontos, hogy az elõfizetési díjakat a megadott
10300002-20377199-70213285 sz. számlára utalják, illetve a kiadó által kiküldött készpénz-átutalási megbízáson fizessék be. Készpénzes
befizetés kizárólag a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó ügyfélszolgálatán (1085 Budapest, Somogyi Béla u. 6.) lehetséges. (Levélcím: Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó, 1394 Budapest, 62. Pf. 357. Fax: 318-6668).

A 2009. évi elõfizetési díjak
(Az árak az áfát tartalmazzák.)
151 452 Ft/év
27 972 Ft/év
39 564 Ft/év
39 564 Ft/év

Magyar Közlöny
Az Alkotmánybíróság Határozatai
Belügyi Közlöny
Egészségügyi Közlöny
Földmûvelésügyi
és Vidékfejlesztési Értesítõ
Közbeszerzési Értesítõ

27 468 Ft/év
96 516 Ft/fél év

Szociális és Munkaügyi Közlöny
Oktatási és Kulturális Közlöny
Pénzügyi Közlöny
Ügyészségi Közlöny
Bûnügyi Szemle
L'udové noviny
Neue Zeitung
Pénzügyi Szemle

39 564 Ft/év
31 500 Ft/év
45 108 Ft/év
9 324 Ft/év
12 600 Ft/év
7 308 Ft/év
7 056 Ft/év
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
10 munkahelyes hálózati változat

207 936 Ft
274 176 Ft

25 munkahelyes hálózati változat
50 munkahelyes hálózati változat

472 890 Ft
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
5 munkahelyes hálózati változat
10 munkahelyes hálózati változat

97 200 Ft
171 600 Ft
216 000 Ft

25 munkahelyes hálózati változat
50 munkahelyes hálózati változat
100 munkahelyes hálózati változat

351 000 Ft
459 000 Ft
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
5 munkahelyes hálózati változat
10 munkahelyes hálózati változat

86 400 Ft
156 000 Ft
192 000 Ft

25 munkahelyes hálózati változat
50 munkahelyes hálózati változat
100 munkahelyes hálózati változat

312 000 Ft
408 000 Ft
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.

A Magyar Közlönyt szerkeszti a Miniszterelnöki Hivatal, a Szerkesztõbizottság közremûködésével. A Szerkesztõbizottság
elnöke: dr. Petrétei József. A szerkesztésért felelõs: dr. Tordai Csaba. Budapest V., Kossuth tér 1–3.
Kiadja a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó. Felelõs kiadó: dr. Kodela László elnök-vezérigazgató.
Budapest VIII., Somogyi Béla u. 6., www.mhk.hu. Telefon: 266-9290.
A papír alapon terjesztett Magyar Közlöny a kormányzati portálon közzétett hiteles elektronikus dokumentum oldalhû másolata.
Elõfizetésben megrendelhetõ a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadónál
Budapest VIII., Somogyi Béla u. 6., 1394 Budapest 62. Pf. 357, vagy faxon 318-6668.
Elõfizetésben terjeszti a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó a Magyar Posta Zrt. közremûködésével.
Telefon: 235-4554, 266-9290/240, 241 mellék. Terjesztés: tel.: 317-9999, 266-9290/245 mellék.
Példányonként megvásárolható a Budapest VII., Rákóczi út 30. (bejárat a Dohány u. és Nyár u. sarkán) szám alatti Közlöny
Centrumban (tel.: 321-5971, fax: 321-5275, e-mail: kozlonycentrum@mhk.hu), illetve megrendelhetõ a kiadó ügyfélszolgálatán (fax: 318-6668, 338-4746, e-mail: kozlonybolt@mhk.hu) vagy a www.mhk.hu/kozlonybolt internetcímen.
2009. évi éves elõfizetési díj: 151 452 Ft. Egy példány ára: 315 Ft 16 oldal terjedelemig, utána +8 oldalanként +270 Ft.
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