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III. Kormányrendeletek
A Kormány
52/2009. (III. 12.) Korm.
rendelete
a „Márciusi Ifjak Díj – a fiatal magyar tehetségekért”
alapításáról szóló
34/2008. (II. 21.) Korm. rendelet módosításáról
A Kormány a Magyar Köztársaság kitüntetéseirõl szóló
1991. évi XXXI. törvény 10. § (2) bekezdésében kapott
felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. § (1) bekezdés
b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következõket rendeli el:
1. §
A „Márciusi Ifjak Díj – a fiatal magyar tehetségekért”
alapításáról szóló 34/2008. (II. 21.) Korm. rendelet
(a továbbiakban: R.) 3. § (3) bekezdés elsõ mondata helyébe a következõ rendelkezés lép:
„A kezdeményezést a miniszterelnök által felkért és
megbízott héttagú bizottság értékeli, és tesz javaslatot a
miniszter útján a Kormánynak legfeljebb tizenkét díj adományozására.”
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ben megállapított eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva,
valamint a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi
XXIII. törvény 80. § (4) bekezdésében, valamint a 10/C. §
(5) bekezdésében, továbbá a központi államigazgatási
szervekrõl, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok
jogállásáról szóló 2006. évi LVII. törvény 76. § (5) bekezdésében, a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény
342. § (1) bekezdés h) pontjában, a Magyar Honvédség hivatásos és szerzõdéses állományú katonáinak jogállásáról
szóló 2001. évi XCV. törvény 287. § (3) bekezdésében és a
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.
törvény 92. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következõket rendeli el:
1. §
Az Európai Unió soros magyar elnökségben közvetlenül résztvevõk kiválasztásáról, képzésérõl és anyagi elismerésérõl szóló 374/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet
(a továbbiakban: R.) 7. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) E rendelet alapján az elnökségi stáb-tagnak, az ügykezelõnek és a dossziéfelelõsnek többletmunkája, képzési
többletterhe elismeréseként félévente egy összegben és a
munkavégzés idõtartamával arányosan kifizetésre kerülõ
EU-elnökségi pótlék jár.”

2. §
2. §
(1) Ez a rendelet a kihirdetését követõ napon lép hatályba, és a hatálybalépését követõ napon hatályát veszti.
(2) Az R. 1. § (3) bekezdésében a „12” szövegrész helyébe a „15” szöveg lép.
Gyurcsány Ferenc s. k.,
miniszterelnök

A Kormány
53/2009. (III. 12.) Korm.
rendelete
az Európai Unió soros magyar elnökségben
közvetlenül résztvevõk kiválasztásáról,
képzésérõl és anyagi elismerésérõl szóló
374/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet
módosításáról
A Kormány az Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pontjában megállapított feladatkörében és a 35. § (2) bekezdésé-

Az R. 7. § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(3) Az EU-elnökségi pótlék mértéke és a kifizetés esedékessége az alábbiak szerint alakul:
a) az Európai Unió Tanácsát elõkészítõ szervek (tanácsi munkacsoportok, bizottságok) elnöki feladatait ellátó
tisztviselõ, valamint az EU-elnökség központi és tárcakoordinációs feladatait ellátó vezetõ tisztviselõ esetében a
pótlék mértéke
aa) 2010. januárjában a tisztviselõ egy havi illetménye,
ab) 2010. júliusában és 2011. januárjában a tisztviselõ
két havi illetménye,
ac) 2011. júliusában a tisztviselõ három-hat havi illetménye;
b) az Európai Unió Tanácsát elõkészítõ szervek (tanácsi munkacsoportok, bizottságok) elnökségi feladataiban
részt vevõ tisztviselõ (a helyettesek és a magyar nemzeti
álláspontot képviselõk), valamint az EU-elnökség központi és tárcakoordinációs feladatait ellátó tisztviselõ esetében a pótlék mértéke
ba) 2010. januárjában a tisztviselõ egy havi illetménye,
bb) 2010. júliusában és 2011. januárjában a tisztviselõ
másfél havi illetménye,
bc) 2011. júliusában a tisztviselõ kettõ-öt havi illetménye;
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c) a dossziéfelelõsök esetében a pótlék mértéke
ca) 2010. júliusában és 2011. januárjában a dossziéfelelõs egy havi illetménye,
cb) 2011. júliusában a dossziéfelelõs kettõ-három havi
illetménye;
d) az EU-elnökségi feladatot ellátó ügykezelõk esetében a pótlék mértéke
da) 2010. júliusában és 2011. januárjában az ügykezelõ
egy havi illetménye,
db) 2011. júliusában az ügykezelõ kettõ-három havi illetménye.”

3. §
Az R. 7. § (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(4) A (3) bekezdés ac), bc), cb) és db) pontjaiban meghatározott pótlék mértékérõl a központi államigazgatási
szerv vezetõje az elnökségi feladatokkal járó többletmunkavégzés és elvégzett munka minõsége, a tisztviselõ teljesítménye alapján dönt.”

4. §
Az R. 8. § c) pontja helyébe a következõ rendelkezés
lép:
(Az EU-elnökségi pótlék annak a tisztviselõnek adható,
aki)
„c) az EU-elnökségi pótlék kifizetésének esedékességekor a pótlék fizetését megalapozó foglalkoztatási jogviszonya fennáll.”

5. §
Az R. 11. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) E rendelet 7. § (3) bekezdése 2011. június 30-án hatályát veszti.”

6. §
(1) Ez a rendelet a kihirdetését követõ harmadik napon
lép hatályba, és a hatálybalépését követõ napon hatályát
veszti.

7231

A Kormány
54/2009. (III. 12.) Korm.
rendelete
a közigazgatási bírsággal sújtandó közlekedési
szabályszegések körérõl, az e tevékenységekre
vonatkozó rendelkezések megsértése esetén
kiszabható bírságok összegérõl, felhasználásának
rendjérõl és az ellenõrzésben történõ közremûködés
feltételeirõl szóló
410/2007. (XII. 29.) Korm. rendelet módosításáról
A közúti közlekedésrõl szóló 1988. évi I. törvény 48. §
(3) bekezdés a) pont 4., 20., 21. és 22. alpontjában kapott
felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. § (1) bekezdés
b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a Kormány a következõket rendeli el:
1. §
Az egyes közlekedési szabálysértések esetében alkalmazható igazgatási bírságok összegét a közigazgatási bírsággal sújtandó közlekedési szabályszegések körérõl, az e
tevékenységekre vonatkozó rendelkezések megsértése
esetén kiszabható bírságok összegérõl, felhasználásának
rendjérõl és az ellenõrzésben történõ közremûködés feltételeirõl szóló 410/2007. (XII. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 11. § (4) és (5) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép, ezzel egyidejûleg a következõ (6) és
(7) bekezdéssel egészül ki:
„(4) A beszedett bírságokból származó, az (1) bekezdés
alapján levont összeg után fennmaradó bevételt az eljáró
hatóság havonta befizeti az Országos Rendõr-fõkapitányság (a továbbiakban: ORFK) elõirányzat-felhasználási keretszámlájára.
(5) Az ORFK a (4) bekezdésben meghatározott elõirányzat-felhasználási keretszámlájára befolyt összeget
a) a Rendõrség közlekedésrendészeti feladatainak ellátására, illetve e feladatok ellátásához szükséges eszközállomány fejlesztésére, valamint
b) a Rendõrségnek a közigazgatási bírsággal sújtandó
közlekedési szabályszegésekkel kapcsolatos eljárása során ténylegesen felmerült, igazolt költségeinek fedezésére
fordítja.
(6) Az (5) bekezdés b) pontja szerinti költségek elszámolására az ORFK belsõ szabályozást alakít ki.
(7) Az (5) bekezdés szerint felhasznált összegrõl a költségvetési beszámoló keretében elkülönítetten kell számot adni.”
2. §

(2) Az R. 6. § (1) bekezdésének második mondata, 6. §
(5)–(8) bekezdése, 6. § (9) bekezdésének második mondata, továbbá 9. §-a hatályát veszti.

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követõ nyolcadik napon lép
hatályba, és a hatálybalépését követõ napon hatályát veszti.
(2) Hatályát veszti a közúti közlekedésbiztonság egyes
állami feladatainak teljesítéséhez szükséges pénzügyi forrásokról és azok felhasználásának módjáról szóló
188/1996. (XII. 17.) Korm. rendelet 1. § d) pontja.

Gyurcsány Ferenc s. k.,

Gyurcsány Ferenc s. k.,

miniszterelnök

miniszterelnök
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V. A Kormány tagjainak
rendeletei
A közlekedési, hírközlési és energiaügyi
miniszter
10/2009. (III. 12.) KHEM
rendelete
a Közlekedési, Hírközlési és Energiaügyi
Minisztériumban, továbbá a közlekedési,
hírközlési és energiaügyi miniszter irányítása,
illetve felügyelete alá tartozó szerveknél a fontos
és bizalmas munkakörökrõl és a nemzetbiztonsági
ellenõrzés szintjének megállapításáról
A nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi
CXXV. törvény 78. §-ának (3) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, az Alkotmány 37. §-ának (2) bekezdésében meghatározott feladatkörömben eljárva – a polgári
nemzetbiztonsági szolgálatokat irányító tárca nélküli miniszter feladat- és hatáskörérõl szóló 177/2007. (VII. 1.)
Korm. rendelet 1. §-ának a) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró polgári nemzetbiztonsági szolgálatokat
irányító tárca nélküli miniszterrel egyetértésben – a következõket rendelem el:

A rendeletben meghatározott szerveknél a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény 2. számú
mellékletében felsoroltakon kívül a fontos és bizalmas munkakörnek minõsülõ munkaköröket, illetve ezen munkakörök
tekintetében meghatározott nemzetbiztonsági ellenõrzések
szintjét e rendelet melléklete tartalmazza.
2. §
(1) Ez a rendelet a kihirdetését követõ 8. napon lép hatályba.
(2) A rendelet hatálybalépésével egyidejûleg hatályát
veszti a fontos és bizalmas munkakörökrõl, valamint a biztonsági ellenõrzés szintjének megállapításáról szóló 90/2007.
(XI. 17.) GKM rendelet mellékletének I., III., IV., V., VII.,
X. pontja és az Igazságügyi és Rendészeti Minisztériumban,
továbbá az igazságügyi és rendészeti miniszter irányítása,
illetve felügyelete alá tartozó szerveknél a fontos és bizalmas
munkakörökrõl és a nemzetbiztonsági ellenõrzés szintjének
megállapításáról szóló 5/2007. (II. 21.) IRM rendelet melléklete B) pontjának I. pontja.
(3) A rendelet hatálybalépését követõ napon a 2. §
(2) bekezdése és ez a bekezdés hatályát veszti.
Dr. Molnár Csaba s. k.,
közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter

Melléklet a 10/2009. (III. 12.) KHEM rendelethez

A szerv vagy intézmény és a munkakör megnevezése

I.

KÖZLEKEDÉSI, HÍRKÖZLÉSI ÉS ENERGIAÜGYI MINISZTÉRIUM
1. Miniszteri Kabinet köztisztviselõi, ügykezelõi
2. Állami vezetõ (miniszter, államtitkár, szakállamtitkár) titkárságának vezetõje
3. Állami vezetõ (miniszter, államtitkár, szakállamtitkár) titkárságának köztisztviselõi és
ügykezelõi
4. Politikai fõtanácsadó, tanácsadó
5. Fõosztályvezetõ-helyettes
6. Osztályvezetõ
7. Központi TÜK vezetõ
8. Titkos ügyiratkezelõ
9. Titokvédelmi felügyelõ
10. Informatikai tevékenységet ellátó személy
11. Humánigazgatási Fõosztály köztisztviselõi
12. Pályázati referens
13. Belsõ ellenõr
14. Közbeszerzési referens
15. Légiközlekedés védelmi referens
16. Biztonsági megbízott
17. Az EU/NATO/NYEU koordinációért és adatnyilvántartásért felelõs ügyintézõi, ügykezelõi

A nemzetbiztonsági
ellenõrzés
szintje

A
B
A
C
B
B
C
C
C
A
A
A
C
B
C
C
C
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NEMZETI HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG
1. Fõigazgató
2. Fõigazgató-helyettes
3. Gazdasági igazgató
4. Belsõ ellenõr
5. Ágazati igazgató
6. Az NHH minõsített honvédelmi, rendvédelmi, nemzetbiztonsági ügyeivel foglalkozó
igazgatók, igazgatóhelyettesek, munkatársak
7. Biztonsági megbízott
8. Elnöki Kabinet vezetõje
9. Humánerõforrás Gazdálkodási Igazgatóság nemzetbiztonsági feladatok ellátására kijelölt
munkatársa
10. NATO, EU minõsített adatokat megismerõ, illetve azt kezelõ személyek, szakértõk
11. A Hatóságot a NATO bizottságaiban képviselõ személyek és a kijelölt NATO CCPC, postai,
távközlési szakértõk
12. Közigazgatási és felügyeleti ágazat nemzeti, NATO és EU által minõsített adatokat
megismerõ munkatársai
13. Rejtjelfelügyelõ
14. Rejtjel tevékenységgel összefüggõ feladatot ellátó személy
15. Titkos ügyiratkezelõ
16. Titkos ügyiratkezelõ helyettese
17. Biztonsági Igazgatóság minõsített adatokat megismerõ, kezelõ munkatársai
18. Beszerzési és Vagyonkezelési Osztály biztonsági kérdésekkel foglalkozó munkatársai
19. Informatikai biztonsági megbízott és adatvédelmi felelõs feladatkörét ellátó személyek
20. Fontos és bizalmas munkaköröket betöltõ személyek munkáját segítõ köztisztviselõk,
ügyintézõk
21. Elnök, Alelnök gépkocsivezetõje
III. MAGYAR ENERGIA HIVATAL
1. Informatikai vezetõ
2. Informatikai szervezõ
3. Titokvédelmi felügyelõ
4. Titkos ügyiratkezelõ
5. Biztonsági megbízott
6. Rendszergazda
IV. NEMZETI KÖZLEKEDÉSI HATÓSÁG
1. Elnöki szakmai fõtanácsadó
2. Elnöki titkárság vezetõje
3. Elnöki titkársági asszisztens
4. Stratégiai és Módszertani Igazgató
5. Stratégiai és Módszertani Igazgatóság Közúti Jármû Fõosztály vezetõje
6. Stratégiai és Módszertani Igazgatóság Vasúti Igazgatási Fõosztály vezetõje
7. Informatikai Fõosztály vezetõje
8. Informatikai Fõosztály Üzemeltetési Osztály vezetõje
9. Informatikai Fõosztály Fejlesztési Osztály vezetõje
10. Jogi Fõosztály vezetõje
11. Titkos ügyiratkezelõ
12. Humánpolitikai Fõosztály vezetõje
13. Belsõ Ellenõrzési Fõosztály vezetõje
14. Másodfokú Hatósági Fõosztály vezetõje
15. Gazdasági Fõosztály vezetõje és helyettese
16. Megelõzési Osztály vezetõje
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II.

B
B
B
C
B
C
C
C
B
C
C
C
C
B
C
C
C
C
B
A
A
B
A
C
C
C
B
C
C
A
B
B
B
C
C
C
C
C
A
A
A
A
C
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A szerv vagy intézmény és a munkakör megnevezése
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17. Titokvédelmi Felügyelõ
C
18. Elsõfokú Hatósági Fõigazgató
C
19. Kiemelt Ügyek Igazgatóság igazgatója
C
20. Kiemelt Ügyek Igazgatóság Hajózási Hatósági Fõosztály vezetõje
B
21. Kiemelt Ügyek Igazgatóság Vasúti Hatósági Fõosztály vezetõje
B
22. Kiemelt Ügyek Igazgatóság Vasúti Pálya és Híd Osztály vezetõje
B
23. Kiemelt Ügyek Igazgatóság Közúti Hatósági Fõosztály vezetõje
B
24. Légiközlekedési Igazgatóság igazgatója
C
25. Légiközlekedési Igazgatóság Repülésvédelmi Osztály vezetõje
B
26. NKH Regionális Igazgatóság igazgatója
B
V. MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL
1. Elnökhelyettes
C
2. Gazdasági vezetõ
C
3. Bányakapitány
B
4. Helyettes bányakapitány
B
5. Fõosztályvezetõ
B
6. Fõosztályvezetõ-helyettes
B
7. Informatikai és Adatvédelmi Osztály vezetõje
B
8. Adattári és Információs Osztály vezetõje
B
9. Humánpolitikai vezetõ
A
10. Közbeszerzési ügyintézõ
A
11. Titokvédelmi felügyelõ
C
12. Titkos ügyiratkezelõ
C
VI. KÖZLEKEDÉSBIZTONSÁGI SZERVEZET
1. Biztonsági megbízott
C
2. Gazdasági igazgató
C
3. Titkos ügyiratkezelõ
C
VII. ORSZÁGOS ATOMENERGIA HIVATAL
1. Nukleáris és Radioaktív Anyagok Fõosztályának vezetõje
C
2. Biztosítéki Osztály vezetõje
C
3. Radioaktív Anyagok Osztályának vezetõje
C
4. Titokvédelmi felügyelõ
C
5. Nukleáris védettségi felügyelõ
C
6. Külkapcsolatok Fõosztályának vezetõje
B
7. EU Koordinációs és Elméleti Sugárvédelmi Fõosztály vezetõje
B
8. Belsõ ellenõr
C
9. Munkaköri leírása szerint titkos ügykezelést végzõ köztisztviselõ vagy ügykezelõ
B
VIII. Jelen rendeletben meghatározott szerveknél
1. Külszolgálatra jelölt személy
C
2. Azok a személyek, akiknek munkaköri leírásuk alapján, az államtitokról és a szolgálati
C
titokról szóló 1995. évi LXV. törvény 3. § (1) bekezdés szerinti államtitoknak minõsülõ
adatot kell megismerniük
3. Azok a személyek, akiknek munkaköri leírásuk alapján, az államtitokról és a szolgálati
C
titokról szóló 1995. évi LXV. törvény 5/B. § (2)–(6) bekezdések a) pontjai szerinti
államtitoknak minõsülõ külföldi minõsítéssel és jelöléssel ellátott adatot kell megismerniük
4. Azok a személyek, akiknek munkaköri leírásuk alapján, az államtitokról és a szolgálati titokról
B
szóló 1995. évi LXV. törvény 5/B. § (2)–(6) bekezdések b) és c) pontjai szerinti szolgálati
titoknak minõsülõ külföldi minõsítéssel és jelöléssel ellátott adatot kell megismerniük
5. Azok a személyek, akiknek az államtitokról és a szolgálati titokról szóló 1995. évi
A, B, C
LXV. törvény 5/B. § (7) bekezdése alapján nemzetközi szerzõdésben meghatározott adatokat
kell megismerniük, az adat minõsítési szintjétõl függõen
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Az önkormányzati miniszter
13/2009. (III. 12.) ÖM
rendelete

delet 1. § a) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró pénzügyminiszter véleményének kikérésével – a következõket rendelem el:

a Nemzeti Utánpótlás-nevelési és Sportszolgáltató
Intézet címerhasználatáról

1. §

A Magyar Köztársaság nemzeti jelképeinek és a Magyar Köztársaságra utaló elnevezésnek a használatáról
szóló 1995. évi LXXXIII. törvény 21. § (1) bekezdés
a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az önkormányzati miniszter feladat- és hatáskörérõl szóló 132/2008.
(V. 14.) Korm. rendelet 1. § b) pontjában meghatározott
feladatkörömben eljárva a következõket rendelem el:

A bölcsõdék és közoktatási intézmények infrastrukturális fejlesztése, valamint közösségi buszok beszerzése támogatás igénybevételének részletes feltételeirõl szóló
8/2009. (II. 26.) ÖM rendelet (a továbbiakban: Rendelet)
5. § (3) bekezdés b) pontjában a „legalább 12 osztály” szövegrész helyébe a „legalább 8 osztály” szöveg, 11. §
c) pontjában az „illetõleg” szövegrész helyébe a „vagy”
szöveg lép.

1. §
2. §
(1) A Nemzeti Utánpótlás-nevelési és Sportszolgáltató
Intézet (a továbbiakban: NUSI) feladatai ellátása során jogosult a Magyar Köztársaság címerének használatára.
(2) A címerhasználati jogosultság kiterjed a címernek a
NUSI épületein, helyiségeiben történõ elhelyezésére, valamint hivatalos iratain és bélyegzõin történõ feltüntetésére.

2. §
Ez a rendelet a kihirdetését követõ 15. napon lép hatályba.

A Rendelet 12. § (1) bekezdésében a „március 27-éig”
szövegrész helyébe az „április 3-áig” szöveg, 12. § (2) bekezdésében a „március 30-áig” szövegrész helyébe az „április 6-áig” szöveg, 12. § (3) bekezdésében a „március
31-én” szövegrész helyébe az „április 7-én” szöveg, az
„április 20-áig” szövegrész helyébe az „április 27-éig”
szöveg, 12. § (5) bekezdésében az „április 10-éig” szövegrész helyébe az „április 20-áig” szöveg, 13. § (1) bekezdésében a „május 8-áig” szövegrész helyébe a „május
20-áig” szöveg, 14. § (1) bekezdésében a „május 22-éig”
szövegrész helyébe a „június 3-áig” szöveg lép.

Dr. Gyenesei István s. k.,
önkormányzati miniszter

3. §
Ez a rendelet a kihirdetését követõ napon lép hatályba,
és a hatálybalépését követõ napon hatályát veszti.

Az önkormányzati miniszter
14/2009. (III. 12.) ÖM
rendelete
a bölcsõdék és közoktatási intézmények
infrastrukturális fejlesztése, valamint közösségi
buszok beszerzése támogatás igénybevételének
részletes feltételeirõl szóló
8/2009. (II. 26.) ÖM rendelet módosításáról
A Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetésérõl szóló
2008. évi CII. törvény 5. számú melléklet 20. pontjában
kapott felhatalmazás alapján, az önkormányzati miniszter
feladat- és hatáskörérõl szóló 132/2008. (V. 14.) Korm.
rendelet 1. § a) pontjában meghatározott feladatkörömben
eljárva – az oktatási és kulturális miniszter feladat- és hatáskörérõl szóló 167/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. §
a) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró oktatási
és kulturális miniszter, valamint a pénzügyminiszter feladat- és hatáskörérõl szóló 169/2006. (VII. 28.) Korm. ren-

Dr. Gyenesei István s. k.,
önkormányzati miniszter

A pénzügyminiszter
3/2009. (III. 12.) PM
rendelete
az adóügyek elektronikus intézésének szabályairól
szóló 34/2007. (XII. 29.) PM rendelet
és az egyes szerencsejátékok engedélyezésével,
lebonyolításával és ellenõrzésével kapcsolatos
feladatok végrehajtásáról szóló
32/2005. (X. 21.) PM rendelet módosításáról
Az adózás rendjérõl szóló 2003. évi XCII. törvény
175. § (13) bekezdés d) és h) pontjában és a szerencsejáték
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szervezésérõl szóló 1991. évi XXXIV. törvény 38. §
(2) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a
pénzügyminiszter feladat- és hatáskörérõl szóló 169/2006.
(VII. 28.) Korm. rendelet 1. § a)–b) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következõket rendelem el:
1. §
Az adóügyek elektronikus intézésének szabályairól
szóló 34/2007. (XII. 29.) PM rendelet (a továbbiakban:
Rendelet) 1. §-a a következõ h)–i) pontokkal egészül ki:
(E rendelet alkalmazásában)
„h) telefonos ügyféltájékoztató és ügyintézõ rendszer:
az állami adóhatóság multimédiás, internet protokoll alapú
rendszere, mely ügyféltájékoztatásra, ügyintézésre, valamint az adóhatósági ügyintézõ közremûködésével az adózó vagy képviselõje azonosítására is alkalmas,
i) ügyfél azonosító szám: a telefonos ügyféltájékoztató
és ügyintézõ rendszerben az adózó vagy képviselõje azonosítására szolgáló, határozott idõtartam alatt alkalmazható, véletlenszerûen képzett 8 jegyû szám.”

2. §
A Rendelet 2. §-a a következõ i) ponttal egészül ki:
(E rendelet hatálya az adóhatósághoz elektronikus úton
történõ)
„i) valamint egyes adóügyek telefonon keresztül történõ ügyintézésére”
(terjed ki.)

3. §
(1) A Rendelet 3. § (2) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„(2) A képviselõ az Art. 17. § (5) bekezdésében meghatározott idõn belül, de legkésõbb a 2. § a)–g) pontjaiban
megjelölt adóügy elsõ elektronikus intézése, illetve a 2. §
i) pontja szerinti elsõ telefonos ügyintézés idõpontját megelõzõ munkanapon az erre rendszeresített papíralapú
nyomtatványon köteles bejelenteni képviseleti jogosultságát az adóhatósághoz, illetve azt, hogy képviseleti jogosultságának tartalma
a) az általa képviselt adózók tekintetében az adóhatósághoz teljesítendõ mely adókötelezettségek elektronikus
úton történõ teljesítésére, illetõleg
b) mely adóhatósági szolgáltatások elektronikus úton
történõ igénybevételére,
c) a bejelentési, változás-bejelentési kötelezettség teljesítésére,
d) a rendelkezõ nyilatkozat megtételére,
e) az adózó folyószámlájának megtekintésére,
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f) az adóhatóság által nyilvántartott adatok megtekintésére, illetve ezen adatok letöltésére,
g) a fizetési könnyítési kérelmek benyújtására (ideértve
a fizetési halasztás, a részletfizetés és a mérséklés iránti
kérelmeket), valamint
h) egyes adóügyek telefonon keresztül történõ ügyintézésére
terjed ki.”
(2) A Rendelet 3. §-a a következõ, új (6) bekezdéssel
egészül ki:
„(6) A 17/A. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozatnak
legkésõbb az elsõ telefonon történõ ügyintézés megkezdését megelõzõ munkanapon kell beérkeznie az adóhatósághoz. A nyilatkozatot az adózó vagy képviselõje választása
szerint elektronikus úton a KR-en keresztül vagy papíralapon kitöltve, aláírva kell eljuttatni az adóhatósághoz.”

4. §
A Rendelet 11. § (4) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„(4) Az adózó nevében a rá vonatkozó szabályok szerinti képviselõje, illetve meghatalmazott képviselõje, pénzügyi képviselõje is teljesítheti az adófizetési kötelezettséget, amennyiben képviseleti jogosultságát igazolja. Csoportos adóalanyiság esetén a befizetést a csoportképviselõn kívül a csoport bármely más tagja is teljesítheti.”

5. §
A Rendelet a 17. §-t követõen a következõ címmel és új
17/A. §-sal egészül ki:
„Egyes adóügyek telefonon történõ ügyintézése
17/A. § (1) Az adóhatóság az eljárás során a (2) bekezdésben felsorolt ügyeket az általa üzemeltetett telefonos
ügyféltájékoztató és ügyintézõ rendszerbe ügyfél azonosító szám igénybevételével történt bejelentkezést, valamint
az adózó és képviselõje azonosítását követõen, a beszélgetés rögzítése mellett, az adózó vagy képviselõjének telefonon elõterjesztett kérelme alapján intézi, az egyedi ügyben
a tájékoztatást megadja. Az adóhatósági ügyintézõ az ügyfél azonosító szám mellett az adózó vagy képviselõje adóhatóságnál nyilvántartott, az Art. 20. § (1) bekezdése szerinti természetes azonosító adatait is felhasználhatja az
azonosításhoz.
(2) Az adóhatóság ügyféltájékoztató és ügyintézõ rendszerében a következõ ügyek intézhetõk az adózó vagy
képviselõje telefonon elõterjesztett kérelme alapján:
a) adózói folyószámlával, folyószámla kivonattal kapcsolatos egyedi tájékoztatás, ehhez kapcsolódó adónemek
közötti átvezetés,
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b) a 3. § szerinti regisztrációval, állandó meghatalmazással kapcsolatos egyedi felvilágosítás, tájékoztatás,
c) egyedi bevallási adatokkal kapcsolatos tájékoztatás,
a hibás bevallással kapcsolatos egyedi tájékoztatás, papíralapú bevallás esetén – az adózó személyes jelenlétét nem
igénylõ – javítás,
d) adózói törzsadatokkal kapcsolatos tájékoztatás,
egyedi bejelentésekkel, változás-bejelentésekkel kapcsolatos ügyintézés,
e) meggyõzõdés az ellenõrzést végzõ személy személyazonosságáról és megbízásának érvényességérõl, a
megbízólevél számáról, az ellenõrzés alá vont adónemekrõl és idõszakról,
f) meggyõzõdés közösségi adószám érvényességérõl.
(3) Az adóhatóság a telefonos ügyféltájékoztató és ügyintézõ rendszerben folytatott beszélgetést – a (2) bekezdés
f) pontjában meghatározott ügytípus kivételével – elektronikusan adathordozóra rögzíti, és annak anyagát az
Art.-ben meghatározott idõtartamig megõrzi.
(4) Az ügyfél azonosító számot az adózó vagy képviselõje elektronikus úton a KR-en keresztül vagy papíralapon
igényli az adóhatóságtól. Ügyfél azonosító szám igénylése
esetén az adóhatóság a véletlenszerûen képzett ügyfél azonosító számról és annak alkalmazhatósági idõtartamáról
értesíti az adózót vagy képviselõjét, egyúttal nyilatkozat
nyomtatványt juttat el részére. Az adóhatósághoz a 3. §
(6) bekezdése szerint benyújtott nyilatkozat azt tartalmazza, hogy az adózó vagy képviselõje az egyes adóügyek telefonon történõ intézésekor hozzájárul a telefonbeszélgetés rögzítéséhez és megõrzéséhez. Nyilatkozat hiányában
az adózó vagy képviselõje a (2) bekezdés a)–e) pontjában
felsorolt adóügyeit nem intézheti telefonon, amirõl az adóhatóság a nyilatkozat nyomtatvány kiküldésével egyidejûleg tájékoztatja az adózót vagy képviselõjét.
(5) Amennyiben az adózó vagy képviselõje telefonon
elõterjesztett kérelme az adóhatóság telefonos ügyféltájékoztató és ügyintézõ rendszerében nem teljesíthetõ, az
ügyintézõ ezt közli az adózóval vagy képviselõjével. Egyidejûleg felhívja a figyelmét arra, hogy a kérelem szerinti
ügy nem tartozik e rendelet tárgyi hatálya alá. Ha az adózó
vagy képviselõje ennek ellenére nem pontosítja, illetve továbbra is változatlan formában fenntartja a szóbeli kérelmében foglaltakat, ez esetben az adóhatósági ügyintézõ az
adózó vagy képviselõje kérelmérõl hivatalos feljegyzést
készít, és tájékoztatja az adózót vagy képviselõjét, hogy
kérelmére írásban fog választ kapni.
(6) Az ügyfél azonosító szám elvesztését, megsemmisülését, jogosulatlan személy által történt megismerését az
adózó vagy képviselõje haladéktalanul köteles az adóhatósághoz papíralapon írásban, vagy a KR-en keresztül elektronikus úton, illetve telefonon bejelenteni. Ez utóbbi esetben az adóhatóság az adózó, illetve képviselõjének azonosítását az általa nyilvántartott, (1) bekezdés szerinti természetes azonosító adatok segítségével végzi el.
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(7) Az adózó vagy képviselõje kérelme alapján az általa
lefolytatott, e § szerint rögzített telefonbeszélgetéseit a
(3) bekezdésben meghatározott megõrzési idõtartamon belül meghallgathatja.
(8) Az adózó vagy képviselõje a részére megállapított
ügyfél azonosító szám cseréjét annak alkalmazhatósági
idõtartamán belül a KR-en keresztül elektronikus úton
vagy papíralapon igényelheti, ha az ügyfél azonosító száma elveszett, megsemmisült vagy jogosulatlan személy tudomására jutott. Az adózó vagy képviselõje a részére megképzett ügyfél azonosító szám megszüntetését annak alkalmazhatósági idõtartamán belül a KR-en keresztül elektronikus úton vagy papíralapon ok megjelölése nélkül kérheti az adóhatóságtól. Az adóhatóság a megszüntetett, illetve lejárt alkalmazhatósági idejû ügyfél azonosító számot a (3) bekezdésben meghatározott határidõ lejártával
törli a nyilvántartásából.”

6. §
Az egyes szerencsejátékok engedélyezésével, lebonyolításával és ellenõrzésével kapcsolatos feladatok végrehajtásáról szóló 32/2005. (X. 21.) PM rendelet
(a továbbiakban: Vhr.) 1. §-a a következõ (6) bekezdéssel
egészül ki:
„(6) A szerencsejáték-szervezõvel (a továbbiakban:
szervezõ) szerzõdéses kapcsolatban álló, a szervezõ nevében és javára szerencsejáték értékesítését végzõ vállalkozásoknak a számvitelrõl szóló törvény szerinti napi készpénz záró állomány megállapítása során nem kell figyelembe venniük a szervezõ javára beszedett és elkülönített
nyilvántartás alapján a szervezõvel szemben elszámolási
kötelezettségként kimutatott összeget.”

7. §
A Vhr. 1. § (8) bekezdésében a „szerencsejáték-szervezõ (a továbbiakban: szervezõ)” szövegrész helyébe a
„szervezõ” szöveg lép.

8. §
(1) E rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivételekkel – a kihirdetését követõ harmadik napon lép hatályba.
(2) E rendelet 1–3. §-a és 5. §-a 2009. július 1-jén lép
hatályba.
(3) E rendelet 2009. július 2-án hatályát veszti.

Dr. Veres János s. k.,
pénzügyminiszter
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A szociális és munkaügyi miniszter
6/2009. (III. 12.) SZMM
rendelete
a rehabilitációs akkreditációs díjról szóló
26/2005. (XII. 27.) FMM rendelet
módosításáról
A foglalkoztatás elõsegítésérõl és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 58. § (8) bekezdés
g) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, a szociális és
munkaügyi miniszter feladat- és hatáskörérõl szóló
170/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § a) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a pénzügyminiszter
feladat- és hatáskörérõl szóló 169/2006. (VII. 28.) Korm.
rendelet 1. § b) pontjában meghatározott feladatkörében
eljáró pénzügyminiszterrel egyetértésben – a következõket rendelem el:
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VI. Az Alkotmánybíróság
határozatai és végzései
Az Alkotmánybíróság
25/2009. (III. 12.) AB
határozata
A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!
Az Alkotmánybíróság az Országos Választási Bizottságnak az országos népszavazás kitûzésére irányuló kezdeményezés aláírásgyûjtõ ívének hitelesítése tárgyában
hozott határozata ellen benyújtott kifogás alapján meghozta a következõ
határozatot:

1. §
A rehabilitációs akkreditációs díjról szóló 26/2005.
(XII. 27.) FMM rendelet (a továbbiakban: R.) 4. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„4. § (1) Az akkreditációs díj összegét a kérelem benyújtása elõtt kell megfizetni postai befizetéssel vagy átutalással a Foglalkoztatási és Szociális Hivatal 1003200001732630-00000000 számú számlájára.
(2) Az akkreditációs díj a Munkaerõpiaci Alapot illeti
meg. A Foglalkoztatási és Szociális Hivatal a kérelmek
alapján beazonosított bevételeket minden hónap utolsó
napjával bezárólag összesíti, és a beazonosított összeget
tárgyhót követõ hó 10. napjáig átutalja a Munkaerõpiaci
Alap 10032000-01857025-00000000 számú számlájára,
valamint a jogalap nélkül befizetett díjat visszatéríti a befizetõ kérelmére.
(3) A Foglalkoztatási és Szociális Hivatal a számlájára
beérkezett akkreditációs díj bevételekrõl elkülönített nyilvántartást köteles vezetni.”

2. §
(1) Ez a rendelet a kihirdetését követõ napon lép hatályba.
(2) Az R. 5. § (1) és (5) bekezdésében a „Foglalkoztatáspolitikai” szövegrész helyébe a „Szociális” szöveg lép.
(3) Ez a rendelet a hatálybalépését követõ napon hatályát veszti.
Szûcs Erika s. k.,
szociális és munkaügyi miniszter

Az Alkotmánybíróság az Országos Választási Bizottság
148/2007. (V. 31.) OVB határozatát megsemmisíti, és az
Országos Választási Bizottságot új eljárásra utasítja.
Az Alkotmánybíróság ezt a határozatát a Magyar Közlönyben közzéteszi.

INDOKOLÁS
I.
Az Országos Választási Bizottság (a továbbiakban:
OVB) a Magyar Nyugdíjasok Pártja képviseletében benyújtott aláírásgyûjtõ ív mintapéldányát hitelesítette a
148/2007. (V. 31.) OVB határozatával. Az aláírásgyûjtõ ív
mintapéldányán a következõ kérdés szerepel:
„Akarja-e Ön, hogy a 13. havi nyugdíj a rendes nyugdíjba kerüljön beépítésre?”
Az OVB azt állapította meg, hogy az aláírásgyûjtõ ív a
törvényben meghatározott formai, valamint a népszavazásra feltenni kívánt kérdésre vonatkozó tartalmi követelményeknek eleget tesz, ezért hitelesítésének akadálya
nincs.
Az OVB határozata ellen a törvényben írt határidõn
belül magánszemély kifogást nyújtott be. A kifogás szerint az országos népszavazási kezdeményezés az Alkotmánynak a költségvetésrõl való népszavazás tilalmát
megfogalmazó 28/C. § (5) bekezdés a) pontjába ütközik.
Azzal érvel, hogy a társadalombiztosítási nyugellátásról
szóló 1997. évi LXXXI. törvény (a továbbiakban: Tny.)
1. § (1) bekezdése szerint a kötelezõ társadalombiztosítási nyugdíjrendszer mûködtetése és fejlesztése az állam
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feladata, amely a nyugellátások kifizetését akkor is biztosítja, ha a Nyugdíjbiztosítási Alap kiadásai meghaladják
a bevételeket. A költségvetési törvény rendelkezik a
Nyugdíjbiztosítási Alap költségvetésérõl, tételesen meghatározva annak bevételi és kiadási fõösszegét. Állítja,
hogy a 13. havi nyugdíjnak a rendes nyugdíjba való beépítése, bár technikai jellegû módosítás és a költségvetés
Nyugdíjbiztosítási Alapjának a kiadási fõösszegét, illetve az ellátások kiadási oldalán szereplõ 13. havi nyugdíj
kiadási összegét sem módosítaná, mégis olyan mértékû
átcsoportosítást igényel, amely a költségvetést jelentõs
mértékben érintené.
A kifogás szerint a kezdeményezést azért sem lehet hitelesíteni, mert az indítvány benyújtásakor hatályos szabályozás alapján nem dönthetõ el, hogy mennyi idõre kötelezné a népszavazás eredménye a törvényhozást. Végül
úgy véli a kifogás: nem állapítható meg a feltett kérdés
alapján, hogy mit ért a kérdés feltevõje „rendes” nyugdíj
alatt. A rendes nyugdíj kategóriáját egyetlen jogszabály
sem ismeri, törvény az egyes nyugdíjra való jogosultság
tipusait határozza meg. Ennek következtében sem a választópolgár, sem a jogalkotó számára nem egyértelmû,
hogy mit ért a kérdés feltevõje rendes nyugdíj alatt.

II.
A kifogás az alábbiak szerint megalapozott.
1. Az Alkotmánybíróság hatáskörét a jelen ügyben az
Alkotmánybíróságról szóló 1989. évi XXXII. törvény 1. §
h) pontja alapján a választási eljárásról szóló 1997. évi
C. törvény (a továbbiakban: Ve.) 130. §-a határozza meg.
Az Alkotmánybíróság eljárása ebben a hatáskörben jogorvoslati természetû. Az Alkotmánybíróság az OVB határozatában, valamint a kifogásban foglaltak alapján azt vizsgálja, hogy az aláírásgyûjtõ ív és a rajta szereplõ kérdés hitelesítésérõl való döntés során az OVB az Alkotmánynak
és az irányadó törvényeknek megfelelõen járt-e el
[63/2002. (XII. 3.) AB határozat, ABH 2002, 342, 344.].
Az Alkotmánybíróság feladatát e hatáskörében eljárva is
alkotmányos jogállásával és rendeltetésével összhangban
látja el [25/1999. (VII. 7.) AB határozat, ABH 1999, 251,
256.].
2. A kifogás úgy véli, hogy a kezdeményezés nem felel
meg az egyértelmûség követelményének.
Az Alkotmánybíróság gyakorlata során több határozatban értelmezte az Nsztv. 13. § (1) bekezdésében foglalt, a
népszavazásra bocsátandó kérdéssel szemben támasztott
egyértelmûség követelményét. E határozataiban az Alkotmánybíróság kifejtette, hogy az egyértelmûség követelménye a népszavazáshoz való jog érvényesülésének garan-
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ciája. Az egyértelmûség követelménye ebben az összefüggésben azt jelenti, hogy a népszavazásra szánt kérdésnek
egyértelmûen megválaszolhatónak kell lennie. Ahhoz,
hogy a választópolgár a népszavazásra feltett kérdésre
egyértelmûen tudjon válaszolni az szükséges, hogy a kérdés világos és kizárólag egyféleképpen értelmezhetõ
legyen, a kérdésre „igen”-nel vagy „nem”-mel lehessen felelni (választópolgári egyértelmûség). Az eredményes
népszavazással hozott döntés az Országgyûlésnek az
Alkotmány 19. § (3) bekezdés b) pontjában foglalt jogkörének – Alkotmányban szabályozott – korlátozása: az
Országgyûlés köteles az eredményes népszavazásból következõ döntéseket meghozni. Ezért a kérdés egyértelmûségének megállapításakor vizsgálni kell azt is, hogy a népszavazás eredménye alapján az Országgyûlés el tudja-e
dönteni, hogy terheli-e jogalkotási kötelezettség, ha igen
milyen jogalkotásra köteles (jogalkotói egyértelmûség)
[51/2001. (XI. 29.) AB határozat, ABH 2001, 392, 396.;
25/2004. (VII. 7.) AB határozat, ABH 2004, 381, 386.;
24/2006. (VI. 15.) AB határozat, ABH 2006, 358,
360–361.; 84/2008. (VI. 13.) AB határozat, ABK 2008. június, 861, 865.].
A kezdeményezés a 13. havi nyugdíjnak a rendes nyugdíjba kerülõ beépítésében kér állásfoglalást, szavazást. Az
OVB döntésének idõpontjában a Tny. 6/A. § (2) bekezdése
alapján a tizenharmadik havi nyugdíj összege a tárgyév
november hónapjára járó nyugdíj összegével volt azonos,
2009. január 1. napjától viszont a Tny. 6/A. § a következõként rendelkezik:
„(2) A tizenharmadik havi nyugdíj összege a tárgyév
november hónapjára járó nyugellátás összegével azonos,
de nem lehet több a (3) bekezdésben meghatározott
összeghatárnál.
(3) A tizenharmadik havi nyugdíj éves összeghatára
2009. évben 80 000 forint, azt követõen az összeghatár
évente a Magyar Köztársaság költségvetésérõl szóló törvényben kerül meghatározásra.”
A tizenharmadik havi nyugdíj kiszámításának a módját
a törvényalkotó a kezdeményezés benyújtását követõen
lényegesen megváltoztatta, nem várható el a választópolgároktól, hogy ennek hatásait, következményeit ismerjék, azokról egyértelmûen állást foglaljanak. A tizenharmadik havi nyugdíj összegének a módosítására is figyelemmel az Alkotmánybíróság álláspontja szerint a kezdeményezésben használt fogalmak: a „rendes nyugdíj”, a
13. havi nyugdíjnak a „beépítése” sem egyértelmûek sem
a választópolgár, sem a törvényalkotó számára. A kezdeményezés nem felel meg az Nsztv. 13. § (1) bekezdésében foglalt követelménynek, ezért az Alkotmánybíróság
megsemmisítette a 148/2007. (V. 31.) OVB határozatot
és az Országos Választási Bizottságot új eljárásra utasította. Az OVB határozat megsemmisítésére tekintettel az
Alkotmánybíróság a kifogás további részét érdemben
nem vizsgálta.
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Az Alkotmánybíróság a határozat közzétételét az OVB
határozatnak a Magyar Közlönyben való megjelenésére
tekintettel rendelte el.
Dr. Paczolay Péter s. k.,
az Alkotmánybíróság elnöke

Dr. Balogh Elemér s. k.,

Dr. Bragyova András s. k.,

alkotmánybíró

alkotmánybíró

Dr. Holló András s. k.,

Dr. Kiss László s. k.,

alkotmánybíró

elõadó alkotmánybíró

Dr. Kovács Péter s. k.,

Dr. Lévay Miklós s. k.,

alkotmánybíró

alkotmánybíró

Dr. Lenkovics Barnabás s. k., Dr. Trócsányi László s. k.,
alkotmánybíró

alkotmánybíró

Alkotmánybírósági ügyszám: 714/H/2007.

Az Alkotmánybíróság
26/2009. (III. 12.) AB
határozata
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10 év óta nem itt lakó külföldi állampolgárnak ne legyen
eladható?”.
Az OVB az aláírásgyûjtõ ív mintapéldányának hitelesítését a 203/2008. (VI. 25.) OVB határozatával (a továbbiakban: OVBh.) megtagadta. A határozat indokolása szerint a kérdés nem felel meg az országos népszavazásról és
népi kezdeményezésrõl szóló 1998. évi III. törvény (a továbbiakban: Nsztv.) 13. § (1) bekezdésében foglalt rendelkezéseknek, mely szerint a népszavazásra feltett konkrét
kérdést úgy kell megfogalmazni, hogy arra egyértelmûen
lehessen válaszolni. Az OVB határozatában tükrözõdõ álláspont szerint a kérdés nem egyértelmû, mivel „nem dönthetõ el, hogy a »10 év óta nem itt lakó külföldi állampolgár« tekintetében a magyarországi lakóhelyet vagy a termõföld helye szerinti települési lakcímet követel majd
meg az eredményes népszavazás alapján létrehozott új
szabályozás.”
A választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény (a továbbiakban: Ve.) 130. § (1) bekezdése alapján a kezdeményezõ kifogást nyújtott be az Alkotmánybírósághoz az
OVBh. ellen. A kifogással érintett határozat a Magyar
Közlöny 2008. évi 94. számában, 2008. június 27-én jelent
meg. A kifogás 2008. július 10-én, a törvényes határidõn
belül érkezett az OVB-hez.
A kifogásban a kezdeményezõ elõadta, hogy álláspontja
szerint a kérdés „teljesen egyértelmû, hiszen külföldi állampolgárról tesz a kérdés említést, tehát az is nyilvánvaló,
hogy az ittlakás kérdése alatt a Magyarországon történõ lakást kell érteni”.

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!
Az Alkotmánybíróság az Országos Választási Bizottság
által országos népszavazás kezdeményezésére irányuló
aláírásgyûjtõ ív és az azon szereplõ kérdés hitelesítése tárgyában hozott határozat ellen benyújtott kifogás alapján
meghozta a következõ
határozatot:
Az Alkotmánybíróság az OVB 203/2008. (VI. 25.)
OVB határozatát helybenhagyja.
Az Alkotmánybíróság ezt a határozatát a Magyar Közlönyben közzéteszi.

INDOKOLÁS
I.
Egy magánszemély 2008. május 27-én országos népszavazási kezdeményezés tárgyában aláírásgyûjtõ ív mintapéldányát nyújtotta be az Országos Választási Bizottsághoz (a továbbiakban: OVB) hitelesítés céljából. Az aláírásgyûjtõ íven az alábbi kérdés szerepelt: „Egyet ért-e Ön
azzal, hogy magyar termõföld állandó jelleggel legalább

II.
1. Az Alkotmány figyelembe vett rendelkezései:
„2. § (1) A Magyar Köztársaság független, demokratikus jogállam.
(2) A Magyar Köztársaságban minden hatalom a népé,
amely a népszuverenitást választott képviselõi útján, valamint közvetlenül gyakorolja.”
2. Az Nsztv. vonatkozó rendelkezése:
„13. § (1) A népszavazásra feltett konkrét kérdést úgy
kell megfogalmazni, hogy arra egyértelmûen lehessen válaszolni.”
3. A Ve. alkalmazott szabályai:
„130. § (1) Az Országos Választási Bizottságnak az aláírásgyûjtõ ív, illetõleg a konkrét kérdés hitelesítésével
kapcsolatos döntése elleni kifogást a határozat közzétételét követõ tizenöt napon belül lehet – az Alkotmánybírósághoz címezve – az Országos Választási Bizottsághoz benyújtani.
(2) Az Országgyûlés népszavazást elrendelõ, valamint
kötelezõen elrendelendõ népszavazás elrendelését elutasító határozata elleni kifogást a határozat közzétételét követõ nyolc napon belül lehet – az Alkotmánybírósághoz cí-
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mezve – az Országos Választási Bizottsághoz benyújtani.
Az Országos Választási Bizottság a kifogás benyújtásáról
haladéktalanul tájékoztatja az Országgyûlés elnökét, a
népszavazást elrendelõ határozat elleni kifogásról a köztársasági elnököt is.
(3) Az Alkotmánybíróság a kifogást soron kívül bírálja
el. Az Alkotmánybíróság az Országos Választási Bizottság, illetõleg az Országgyûlés határozatát helybenhagyja,
vagy azt megsemmisíti, és az Országos Választási Bizottságot, illetõleg az Országgyûlést új eljárásra utasítja.”

III.
1. Az Alkotmánybíróságnak a jelen ügyben irányadó
hatáskörét az Alkotmánybíróságról szóló 1989. évi
XXXII. törvény 1. § h) pontjában foglaltaknak megfelelõen a Ve. 130. §-a határozza meg. Az Alkotmánybíróságnak a kifogás alapján lefolytatott eljárása jogorvoslati eljárás. Ennek során az Alkotmánybíróság – alkotmányos jogállásával és rendeltetésével összhangban – a beérkezett kifogás keretei között azt vizsgálja, hogy az aláírásgyûjtõ ív
és a népszavazásra szánt kérdés megfelel-e a jogszabályi
feltételeknek, és hogy az OVB az aláírásgyûjtõ ív hitelesítési eljárásában az Alkotmánynak és az irányadó törvényeknek megfelelõen járt-e el.
2. Az OVB határozatában megállapította, hogy a népszavazásra feltenni kívánt kérdés nem felel meg az Nsztv.
13. § (1) bekezdésében rögzített egyértelmûség követelményének. Az OVB határozatában foglalt indokolással
egyetértve az Alkotmánybíróság a kifogást nem találta
megalapozottnak, és az OVB 203/2008. (VI. 25.) határozatát az abban foglalt indokok helyességére tekintettel,
azonos indokok alapján helybenhagyta.
3. Az Alkotmánybíróság – figyelemmel az OVB határozatának a Magyar Közlönyben való megjelenésére – elrendelte e határozatnak a Magyar Közlönyben való közzétételét.
Dr. Paczolay Péter s. k.,
az Alkotmánybíróság elnöke

Dr. Balogh Elemér s. k.,

Dr. Bragyova András s. k.,

alkotmánybíró

alkotmánybíró

Dr. Holló András s. k.,

Dr. Kiss László s. k.,

alkotmánybíró

alkotmánybíró

Dr. Kovács Péter s. k.,

Dr. Lenkovics Barnabás s. k.,

alkotmánybíró

alkotmánybíró

Dr. Lévay Miklós s. k.,

Dr. Trócsányi László s. k.,

alkotmánybíró

elõadó alkotmánybíró

Alkotmánybírósági ügyszám: 877/H/2008.
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Az Alkotmánybíróság
27/2009. (III. 12.) AB
határozata
A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!
Az Alkotmánybíróság az Országos Választási Bizottság
által országos népszavazás kezdeményezésére irányuló
aláírásgyûjtõ ív mintapéldánya és az azon szereplõ kérdés
hitelesítése tárgyában hozott határozat ellen benyújtott kifogás alapján meghozta a következõ
határozatot:
Az Alkotmánybíróság az Országos Választási Bizottság
350/2008. (XI. 14.) OVB határozatát helybenhagyja.
Az Alkotmánybíróság ezt a határozatát a Magyar Közlönyben közzéteszi.

INDOKOLÁS
I.
1. Magánszemély 2008. október 29-én országos népszavazási kezdeményezés tárgyában aláírásgyûjtõ ív mintapéldányát nyújtotta be az Országos Választási Bizottsághoz (a továbbiakban: OVB) hitelesítés céljából. Az aláírásgyûjtõ íven az alábbi kérdés szerepelt:
„Egyet ért-e Ön azzal, hogy elõre hozott országgyûlési
képviselõ választás legyen?”.
Az OVB az aláírásgyûjtõ ív mintapéldányának hitelesítését a 350/2008. (XI. 14.) OVB határozatával az országos
népszavazásról és népi kezdeményezésrõl szóló 1998. évi
III. törvény (a továbbiakban: Nsztv.) 10. § a) pontja alapján megtagadta. Az OVB a határozat indokolásában az Alkotmány 30/A. § (1) bekezdés d) pontjára hivatkozott,
mely szerint az országgyûlési képviselõk választását a
köztársasági elnök tûzi ki, illetve hivatkozott az Alkotmány 28/B. § (1) bekezdésére is, melynek megfelelõen országos népszavazás tárgya csak az Országgyûlés hatáskörébe tartozó kérdés lehet.
2. A választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény
(a továbbiakban: Ve.) 130. § (1) bekezdése alapján a kezdeményezõ kifogást nyújtott be az Alkotmánybírósághoz
a 350/2008. (XI. 14.) OVB határozat ellen. A kifogással
érintett határozat a Magyar Közlöny 2008. évi 160. számában, 2008. november 14-én jelent meg. A kifogás 2008.
november 19-én, vagyis a törvényes határidõn belül érkezett az OVB-hez.
A kifogás benyújtója szerint nem helytálló az OVB határozatban az Alkotmány 30/A. § (1) bekezdés d) pontjára
való hivatkozás, hiszen a kérdésben sem idõpont, sem a ki-
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tûzésre vonatkozó adat nem szerepel, így a kérdés nem
korlátozza a köztársasági elnök hatáskörét. Hivatkozik továbbá az Alkotmány 2. § (2) bekezdésére, melynek megfelelõen a nép választott képviselõi útján és közvetlenül
gyakorolja a hatalmát, utóbbinak a példája szerinte az országos népszavazás, melybõl az Országgyûlés ki van zárva, így hibás az OVB-nek az Alkotmány 28/B. § (1) bekezdésére alapított indoka.
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(...)
(3) Az Alkotmánybíróság a kifogást soron kívül bírálja
el. Az Alkotmánybíróság az Országos Választási Bizottság, illetõleg az Országgyûlés határozatát helybenhagyja,
vagy azt megsemmisíti, és az Országos Választási Bizottságot, illetõleg az Országgyûlést új eljárásra utasítja.”

III.
II.
Az Alkotmánybíróság az OVB határozata ellen benyújtott kifogást az alábbi rendelkezések alapján vizsgálta
meg:
1. Az Alkotmány indítvánnyal érintett rendelkezései:
„2. § (2) A Magyar Köztársaságban minden hatalom a
népé, amely a népszuverenitást választott képviselõi útján,
valamint közvetlenül gyakorolja.”
„28. § (2) Az Országgyûlés kimondhatja feloszlását
megbízatásának lejárta elõtt is.”
„28/B. § (1) Országos népszavazás és népi kezdeményezés tárgya az Országgyûlés hatáskörébe tartozó kérdés
lehet.”
„28/C. § (5) Nem lehet országos népszavazást tartani:
(...)
d) az Országgyûlés hatáskörébe tartozó személyi és
szervezetalakítási (-átalakítási, -megszüntetési) kérdésekrõl,
e) az Országgyûlés feloszlásáról,
(...)”
„30/A. § (1) A köztársasági elnök
(...)
d) kitûzi az országgyûlési képviselõk, a helyi önkormányzati képviselõk és a polgármesterek általános választását, valamint az európai parlamenti választás, továbbá az
országos népszavazás idõpontját,
(...)”
2. Az Nsztv. érintett rendelkezései:
„2. § Az aláírásgyûjtõ ívek mintapéldányát az aláírásgyûjtés megkezdése elõtt – hitelesítés céljából – be kell
nyújtani az Országos Választási Bizottsághoz.”
„10. § Az Országos Választási Bizottság megtagadja az
aláírásgyûjtõ ív hitelesítését, ha
a) a kérdés nem tartozik az Országgyûlés hatáskörébe,
(...)”
3. A Ve. érintett rendelkezései:
„130. § (1) Az Országos Választási Bizottságnak az aláírásgyûjtõ ív, illetõleg a konkrét kérdés hitelesítésével
kapcsolatos döntése elleni kifogást a határozat közzétételét követõ tizenöt napon belül lehet – az Alkotmánybírósághoz címezve – az Országos Választási Bizottsághoz benyújtani.

A kifogás nem megalapozott.
1. Az Alkotmánybíróság hatáskörét a jelen ügyben az
Alkotmánybíróságról szóló 1989. évi XXXII. törvény
(a továbbiakban: Abtv.) 1. § h) pontja alapján a Ve.
130. §-a határozza meg. Az Alkotmánybíróság eljárása ebben a hatáskörben jogorvoslati természetû. Az Alkotmánybíróság az OVB határozatában, valamint a kifogásban foglaltak alapján azt vizsgálja, hogy az OVB az aláírásgyûjtõ ív hitelesítésének megtagadása során az Alkotmánynak és az irányadó törvényeknek megfelelõen járt-e
el [63/2002. (XII. 3.) AB határozat, ABH 2002, 342.].
2. Az Alkotmánybíróság a 350/2008. (XI. 14.) OVB
határozattal összefüggésben megállapította, hogy az
országos népszavazásra irányuló kérdés nem tartozik az
Országgyûlés hatáskörébe, ezért a kérdés nem felel meg az
Alkotmány 28/B. § (1) bekezdésében megfogalmazott követelménynek.
Elõrehozott választás tartására csak az Országgyûlés
feloszlásával/feloszlatásával, illetve választás kiírásával
kerülhetne sor. Az Alkotmány 28/C. § (5) bekezdés
e) pontja értelmében nem lehet országos népszavazást tartani az Országgyûlés feloszlásáról. Az Alkotmány 28. §
(2) bekezdése értelmében az Országgyûlés kimondhatja
feloszlását megbízatásának lejárta elõtt is; illetve az Országgyûlést – választások egyidejû kitûzése mellett – a
köztársasági elnök oszlathatja fel [Alkotmány 28. § (3) bekezdés]. A választások kiírásának jogköre szintén a köztársasági elnököt illeti meg az Alkotmány 30/A. § (1) bekezdés d) pontja (országgyûlési képviselõk általános választása), valamint az Alkotmány 28. § (3) bekezdés
a)–b) pontok (országgyûlési képviselõk rendkívüli választása) alapján. A kifogás benyújtója által feltett kérdés tehát
a köztársasági elnök hatáskörét is érinti, így országos népszavazás tárgya nem lehet.
A kifogás benyújtója hivatkozott az Alkotmány 2. §
(2) bekezdésére is. Ezzel összefüggésben az Alkotmánybíróság utal a 25/1999. (VII. 7.) AB határozatára, mely szerint „a parlamentáris kormányformának a képviselet útján
való hatalomgyakorlás a meghatározó formája. A közvetlen hatalomgyakorlás ebben az alkotmányos berendezkedésben szükségszerûen kiegészítõ, másodlagos forma. Az
Alkotmány módosítása után is meghatározó jellegû az a
korábbi alkotmánybírósági határozatokban kifejezésre juttatott álláspont, mely szerint az Alkotmány a képviseleti és
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a közvetlen hatalomgyakorlás között nem osztja meg a hatásköröket úgy, hogy meghatározott kérdések csak az
egyikre vagy csak a másikra tartoznának.” (ABH 1999,
261.)
A kifejtettekre tekintettel – az Nsztv. 10. § a) pontjában
foglaltak alapján – az Alkotmánybíróság megállapította,
hogy az OVB érdemben helyes indokok alapján jogszerû
döntést hozott, amikor az aláírásgyûjtõ íven megfogalmazott kérdés hitelesítését megtagadta. Ezért az Alkotmánybíróság a kifogást elutasította, s ennek megfelelõen – a Ve.
130. § (3) bekezdésében foglalt jogkörében eljárva – a
350/2008. (XI. 14.) OVB határozatot helybenhagyta.
Az Alkotmánybíróság a határozat közzétételét az OVB
határozatnak a Magyar Közlönyben való megjelenésére
tekintettel rendelte el.
Dr. Paczolay Péter s. k.,
az Alkotmánybíróság elnöke

Dr. Balogh Elemér s. k.,

Dr. Bragyova András s. k.,

alkotmánybíró

elõadó alkotmánybíró

Dr. Holló András s. k.,

Dr. Kiss László s. k.,

alkotmánybíró

alkotmánybíró

Dr. Lenkovics Barnabás s. k.,

Dr. Lévay Miklós s. k.,

alkotmánybíró

alkotmánybíró

Dr. Trócsányi László s. k.,
alkotmánybíró

Alkotmánybírósági ügyszám: 1303/H/2008.

Az Alkotmánybíróság
28/2009. (III. 12.) AB
határozata
A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!
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Az Alkotmánybíróság ezt a határozatát a Magyar Közlönyben közzéteszi.

INDOKOLÁS
I.
Az Országos Választási Bizottság (a továbbiakban:
OVB) a 351/2008. (XI. 14.) OVB határozatában megtagadta két magánszemély által közösen benyújtott országos
népszavazási kezdeményezés aláírásgyûjtõ ívének a hitelesítését. Az aláírásgyûjtõ ív mintapéldányán a következõ
kérdés szerepel:
„Egyetért-e azzal, hogy törvény rendelkezzen arról,
hogy országos és helyi népszavazás, illetve országos és helyi népi kezdeményezés során aláírást csak olyan személy
gyûjthessen, akit a területi választási bizottság aláírásgyûjtõként gyilvántartásba vett?”
Az OVB a határozatának az indokolásában megállapította, hogy az országos népszavazásról és népi kezdeményezésrõl szóló 1998. évi III. törvény (a továbbiakban:
Nsztv.) 13. §-ának (1) bekezdése alapján a népszavazásra
feltenni kívánt kérdést úgy kell megfogalmazni, hogy arra
egyértelmûen lehessen válaszolni. A kérdésben szereplõ
„gyilvántartás” fogalom tartalma azonban sem a választópolgárok, sem a jogalkotó számára nem meghatározható.
Rámutatott arra is, hogy az OVB-nek a benyújtott aláírásgyûjtõ ív mintapéldánya hitelesítésére vagy a hitelesítés
megtagadására van hatásköre, de nem jogosult arra, hogy a
kérdés – akár elírási – hibáit kijavítsa.
Az OVB határozata ellen a kezdeményezõk a törvényes
határidõn belül kifogást nyújtottak be. A kifogást benyújtók álláspontja szerint az OVB eljárásával (a honlapon az
ülés napirendje nem jelent meg, így a kezdeményezõk nem
tudtak az ülésen megjelenni, adott esetben az olvasásban
az OVB tagjainak segíteni) az 1997. évi C. törvény
(a továbbiakban: Ve.) 3. § c)–e) pontjaiban foglaltakat
megsértette, amikor a kifogásolt szövegrészt az OVB pontatlanul olvasta el, illetve a kérdés írott szövegét „félreolvasta”, mintha az nem lenne közérthetõ.

II.
A kifogás nem megalapozott.

Az Alkotmánybíróság az Országos Választási Bizottságnak az országos népszavazás kitûzésére irányuló kezdeményezés aláírásgyûjtõ ívének hitelesítése tárgyában
hozott határozata ellen benyújtott kifogás alapján meghozta a következõ

1. Az Alkotmánybíróság hatáskörét a jelen ügyben az
Alkotmánybíróságról szóló 1989. évi XXXII. törvény
(a továbbiakban: Abtv.) 1. § h) pontja alapján a Ve.
130. §-a határozza meg. Az Alkotmánybíróság eljárása ebben a hatáskörben jogorvoslati természetû.

határozatot:
Az Alkotmánybíróság az Országos Választási Bizottság
351/2008. (XI. 14.) OVB határozatát helybenhagyja.

2. Az Alkotmánybíróság álláspontja szerint az OVB
határozata megalapozott. A népszavazási kérdés a kifogást
tévõk érveivel ellentétben – az Alkotmánybíróság állandó
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gyakorlata szerint [51/2001. (XI. 29.) AB határozat, ABH
2001, 392, 396, 405.; 25/2004. (VII. 7.) AB határozat,
ABH 2004, 381, 386.] – nem egyértelmû. Az egyértelmûség követelménye érvényesülésének alapvetõ feltétele az,
hogy a kérdés olvasható legyen. [12/2009. (II. 13.) AB határozat, MK 2009. 4378–4379.] Emiatt az Alkotmánybíróság a 351/2008. (XI. 14.) OVB határozatot – részben eltérõ
indokok alapján – helybenhagyta.
Az Alkotmánybíróság határozatának közzétételét az
OVB határozatnak a Magyar Közlönyben való megjelenésére tekintettel rendelte el.
Dr. Paczolay Péter s. k.,
az Alkotmánybíróság elnöke

Dr. Balogh Elemér s. k.,

Dr. Bragyova András s. k.,

alkotmánybíró

alkotmánybíró

Dr. Holló András s. k.,

Dr. Kiss László s. k.,

alkotmánybíró

elõadó alkotmánybíró

Dr. Kovács Péter s. k.,

Dr. Lévay Miklós s. k.,

alkotmánybíró

alkotmánybíró

Dr. Lenkovics Barnabás s. k., Dr. Trócsányi László s. k.,
alkotmánybíró

alkotmánybíró

Alkotmánybírósági ügyszám: 1319/H/2008.
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folyamatában. Elismerését jelentette azoknak az erõfeszítéseknek és reformoknak, amelyeket a Magyar Köztársaság a szabad és demokratikus nemzetek által osztott egyetemes értékek érvényesítése, a nemzetközi biztonság erõsítése és saját demokratikus átalakulásának kiteljesítése
érdekében tett.
A Magyar Köztársaság csatlakozása a NATO-hoz elképzelhetetlen lett volna a demokrácia és az euroatlanti értékek mellett elkötelezett magyar társadalom túlnyomó
többségének támogatása, és a politikai erõk NATO-tagság
melletti egységes kiállása nélkül.
A Magyar Köztársaság NATO-tagsága lehetõvé tette,
hogy hazánk hatékonyan járuljon hozzá a nemzetközi béke
és biztonság erõsítésére irányuló erõfeszítésekhez. A Szövetség késznek és képesnek bizonyult arra, hogy a mindenkori
helyzetnek megfelelõen fellépjen a nemzetközi stabilitást fenyegetõ kihívásokkal szemben. Tagságunk elsõ tíz éve alapján egyértelmûen megállapítható, hogy az jelentõsen hozzájárult országunk biztonságának erõsítéséhez.
A Magyar Köztársaság a NATO tagjaként tevékeny szerepet vállalt és vállal a nemzetközi és ezen belül kiemelten
az euroatlanti biztonsággal kapcsolatos döntések meghozatalában és végrehajtásában, hatékonyan érvényesítve
nemzeti érdekeit.
A NATO-hoz történt csatlakozásunk 10. évfordulója alkalmat ad a Magyar Országgyûlésben képviselt pártoknak
arra, hogy nyilatkozatban erõsítsék meg az Észak-atlanti
Szerzõdés Szervezetében való tevékeny és konstruktív szerepvállalás iránti közös elkötelezettségüket, és egyértelmû
kiállásukat a Szövetség által képviselt értékek védelme
mellett.
Dr. Szili Katalin s. k.,

IX. Határozatok Tára
Az Országgyûlés politikai
nyilatkozatai
Az Országgyûlés
1/2009. (III. 12.) OGY
politikai nyilatkozata

az Országgyûlés elnöke

Móring József Attila s. k.,

Nyakó István s. k.,

az Országgyûlés jegyzõje

az Országgyûlés jegyzõje

Az Országgyûlés határozatai
Az Országgyûlés
19/2009. (III. 12.) OGY
határozata

a Magyar Köztársaságnak
az Észak-atlanti Szerzõdés Szervezetéhez
történt csatlakozása 10. évfordulója
alkalmából*

az Országgyûlés bizottságainak létrehozásáról,
tisztségviselõinek és tagjainak megválasztásáról szóló
14/2006. (V. 31.) OGY határozat módosításáról*

A Magyar Köztársaság 1999. március 12-én tagja lett az
Észak-atlanti Szerzõdés Szervezetének, a NATO-nak. Ez
mérföldkõ volt Magyarország euroatlanti integrációjának

Az Országgyûlés bizottságainak létrehozásáról, tisztségviselõinek és tagjainak megválasztásáról szóló 14/2006.
(V. 31.) OGY határozat a következõk szerint módosul:

* A politikai nyilatkozatot az Országgyûlés a 2009. március 9-i ülésnapján
fogadta el.

* A határozatot az Országgyûlés a 2009. március 9-i ülésnapján fogadta el.
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Az Országgyûlés

Az Országgyûlés a bizottságba

az Európai ügyek bizottságába
Tasnádi Péter korábban megüresedett helyére
Kõhegyi Istvánt

Varju László helyett
dr. Balogh Lászlót
a bizottság alelnökévé megválasztja.

a bizottság tagjává megválasztja.

Dr. Szili Katalin s. k.,
az Országgyûlés elnöke

Dr. Szili Katalin s. k.,
az Országgyûlés elnöke

Móring József Attila s. k.,

Nyakó István s. k.,

az Országgyûlés jegyzõje

az Országgyûlés jegyzõje

Móring József Attila s. k.,

Nyakó István s. k.,

az Országgyûlés jegyzõje

az Országgyûlés jegyzõje

A Kormány határozatai
Az Országgyûlés
20/2009. (III. 12.) OGY
határozata
az Új Magyarország Fejlesztési Terv végrehajtását
felügyelõ eseti bizottság tisztségviselõinek
és tagjainak megválasztásáról szóló
56/2006. (XII. 20.) OGY határozat módosításáról*
Az Új Magyarország Fejlesztési Terv végrehajtását felügyelõ eseti bizottság tisztségviselõinek és tagjainak megválasztásáról szóló 56/2006. (XII. 20.) OGY határozat a
következõk szerint módosul:

* A határozatot az Országgyûlés a 2009. március 9-i ülésnapján fogadta el.

A Kormány
1026/2009. (III. 12.) Korm.
határozata
a 2009. évi központi költségvetés általános
tartalékának elõirányzatából
történõ felhasználásról
A Kormány az államháztartásról szóló 1992. évi
XXXVIII. törvény 38. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében 6498 millió forint melléklet szerinti átcsoportosítást rendel el a 2009. évi központi költségvetés általános
tartaléka terhére.
Felelõs:

pénzügyminiszter
érintett fejezetek irányítását ellátó
szervek vezetõi
Határidõ: azonnal
Gyurcsány Ferenc s. k.,
miniszterelnök
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Melléklet az 1026/2009. (III. 12.) Korm. határozathoz
I. Országgyûlés
II. Köztársasági Elnökség
VIII. Magyar Köztársaság Ügyészsége
X. Miniszterelnökség
XIV. Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium
XXII. Pénzügyminisztérium
XXXIII. Magyar Tudományos Akadémia
Fejezet száma és megnevezése
ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELÕIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA*
a Kormány hatáskörében
Költségvetési év: 2009.
Millió forintban, egy tizedessel
KIADÁSOK
Államháztartási
egyedi
azonosító

Elõ- KiAl- Jog- Jog- ir.- emelt FejeAl- Jog- Jog- ElõFejezet- Cím- cím- cím- cím- cso- elõ- zet- Cím- cím- cím- cím- ir.szám szám szám csop.- szám port- ir.név név név csop.- név csop.szám
név
név
szám szám
I.

Országgyûlés
Költségvetési Tanács
Fejezeti kezelésû elõirányzatok
Fejezeti általános tartalék

19
2
283645

1
II.
2
2

017530

1
1
1
VIII.

026338

1
3
XIV.
7
1
1
2
3
20
1
279989

22
1
1
2
3
XXII.

270034

Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium
Rendõrség
Mûködési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelõ járulékok
Dologi kiadások
Fejezeti kezelésû elõirányzatok
Ágazati célfeladatok
Az Európai Unió nyugat-balkáni polgári tevékenységében való
magyar részvétel
Mûködési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelõ járulékok
Dologi kiadások

1
2
3

1
2
3

Magyar Tudományos Akadémia
Fejezeti kezelésû elõirányzatok
Gazdasági és Szociális Tanács mûködtetése
Mûködési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelõ járulékok
Dologi kiadások

1
3
6
1

XXXIII.
13
264289

Mûködési költségvetés
Dologi kiadások

Pénzügyminisztérium
PM Informatikai Szolgáltató Központ
Mûködési költségvetés
Dologi kiadások
Vám- és Pénzügyõrség
Mûködési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelõ járulékok
Dologi kiadások

4

004800

Köztársasági Elnökség
Fejezeti kezelésû elõirányzatok
Célelõirányzatok
Állami kitüntetések
Mûködési költségvetés
Személyi juttatások

A módo- A módosítást
sítás
elrendelõ
követMódosítás
jogkezõ
(+/–)
szabály/
évre
ha
tááthúzódó
rozat
hatása
száma

300,0

32,6

Magyar Köztársaság Ügyészsége
Ügyészségek

1

001580

Kiemelt elõirányzat neve

A módosítás
jogcíme

6
1

1,3

3 114,4
996,8
1 888,8

3,3
1,0
2,0

19,0

1,8
0,5
1,5

2,0
0,6
11,4
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A módosítás
jogcíme

KIADÁSOK
Államháztartási
egyedi
azonosító

Elõ- KiAl- Jog- Jog- ir.- emelt FejeAl- Jog- Jog- ElõFejezet- Cím- cím- cím- cím- cso- elõ- zet- Cím- cím- cím- cím- ir.szám szám szám csop.- szám port- ir.név
név
név csop.- név csop.szám
név
név
szám szám
X.

001766

3
1
3
2
1

Miniszterelnökség
Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatal
Mûködési költségvetés
Dologi kiadások
Felhalmozási költségvetés
Intézményi beruházási kiadások

20
001414

Kiemelt elõirányzat neve

48,0
73,0

Tartalékok
Költségvetés általános tartaléka

1

–6 498,0

a) a költségvetési évben egyszeri jellegû

Az elõirányzat-módosítás érvényessége:

A módosítás
jogcíme

TÁMOGATÁSOK
Államháztartási
egyedi
azonosító

Elõ- KiAl- Jog- Jog- ir.- emelt FejeAl- Jog- Jog- ElõFejezet- Cím- cím- cím- cím- cso- elõ- zet- Cím- cím- cím- cím- ir.szám szám szám csop.- szám port- ir.név
név
név csop.- név csop.szám
név
név
szám szám
I.

1

Országgyûlés
Költségvetési Tanács
Fejezeti kezelésû elõirányzatok
Fejezeti általános tartalék

1

Köztársasági Elnökség
Fejezeti kezelésû elõirányzatok
Célelõirányzatok
Állami kitüntetések

19
2
283645
II.
2
2
017530
VIII.
026338

Miniszterelnökség
Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatal

22

XXII.
4
6
XXXIII.
13
264289

6

Az elõirányzat-módosítás érvényessége:

1,3

121,0

Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium
Rendõrség
Fejezeti kezelésû elõirányzatok
Ágazati célfeladatok
Az Európai Unió nyugat-balkáni polgári tevékenységében való
magyar részvétel

1
279989

270034
004800

32,6

3

7
20

A módo- A módosítást
sítás
elrendelõ
követMódosítás
jogkezõ
(+/–)
szabály/
évre
ha
tááthúzódó
rozat
hatása
száma

300,0

Magyar Köztársaság Ügyészsége
Ügyészségek

XIV.
001580

Kiemelt elõirányzat neve

1
X.

001766

A módo- A módosítást
sítás
elrendelõ
követMódosítás
jogkezõ
(+/–)
szabály/
évre
ha
tááthúzódó
rozat
hatása
száma

6 000,0

6,3

Pénzügyminisztérium
PM Informatikai Szolgáltató Központ
Vám- és Pénzügyõrség

19,0
3,8

Magyar Tudományos Akadémia
Fejezeti kezelésû elõirányzatok
Gazdasági és Szociális Tanács mûködtetése

14,0

a) a költségvetési évben egyszeri jellegû
Foglalkoztatottak létszáma (fõ) — idõszakra
Foglalkoztatottak létszáma (fõ) — idõszakra

Az elõirányzat-módosítás érvényessége:

a) a költségvetési évben egyszeri jellegû

A támogatás folyósítása/zárolása
(módosítás +/–)

Az adatlap 5 példányban töltendõ ki
Fejezet

1 példány

Állami Számvevõszék

1 példány

idõarányos

Magyar Államkincstár

1 példány

teljesítményarányos

Pénzügyminisztérium

2 példány

egyéb: azonnal

* Az összetartozó elõirányzat-változásokat (+/–) egymást követõen kell szerepeltetni.

Összesen

6 498,0

I.
negyedév

6 498,0

II.
negyedév

III.
negyedév

IV.
negyedév
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A Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó
kiadásában megjelenik az

EU-JOGSZABÁLYTÁR (DVD)
Az EU-Jogszabálytár az Európai Unió magyarra lefordított elsõdleges (alapszerzõdések, csatlakozási okmányok)
és másodlagos (az Európai Unió szervei által alkotott jogi aktusok) joganyagát tartalmazza.
Az EU-Jogszabálytár DVD-n a dokumentumok többféle szempont (évszám, Celex-szám, kibocsátó stb.) szerint
kereshetõk. Az adatbázisból megismerhetõk a joganyagok jellemzõi (megjelenés adatai, kibocsátó, hatályosság,
egyéb lényeges megjegyzések stb.), valamint közvetlenül elérhetõk azok kapcsolatai más EU-s, illetve magyar
jogszabályokkal.
Az Európai Unió jogában kevésbé jártas felhasználók számára lényeges információkkal szolgálnak az EU
Asszisztens menüpontban található ismertetõk.
Az EU Extra menüpont tartalmazza a magyar csatlakozási okmányt, valamint egyéb kiemelkedõen fontos európai
vonatkozású dokumentumokat.
Az EU-Jogszabálytár felhasználóbarát kialakítása és könnyen kezelhetõ funkciói hasznos és gyors segítséget
nyújtanak mind az EU-jogban már jártas, mind az azzal most ismerkedõ felhasználók számára.
Az EU-Jogszabálytár és a HIVATALOS JOGSZABÁLYTÁR között is mûködik az átjárhatóság, vagyis ha az
EU-Jogszabálytárban magyar jogszabályra van hivatkozás, akkor azt az EU-Jogszabálytárból azonnal meg lehet
nyitni.
Az EU-Jogszabálytár elõfizetési díjából a Hivatalos Jogszabálytár elõfizetõi 50% kedvezményt kapnak.
Éves elõfizetési díjak
Önálló változat
5 munkahelyes hálózati változat
10 munkahelyes hálózati változat
25 munkahelyes hálózati változat
50 munkahelyes hálózati változat
100 munkahelyes hálózati változat

86 400 Ft
156 000 Ft
192 000 Ft
312 000 Ft
408 000 Ft
708 000 Ft

¨
¨
¨
¨
¨
¨

Megrendeléssel kapcsolatban érdeklõdni lehet a 06-80-200-723-as zöldszámunkon és a 266-5095-ös
telefonszámon.
A megrendeléseket a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó címére (1085 Budapest, Somogyi B. u. 6.,
faxszámon a 266-8906, illetve e-mail-en az ugyfel@mhk.hu-ra) kérjük eljuttatni.

MEGRENDELÕLAP
Megrendeljük az EU-JOGSZABÁLYTÁR DVD változatát ................. példányban, 2009. ...................................... hónaptól.
A megrendelõ neve: .............................................................................................................................................
A megrendelõ címe: .............................................................................................................................................
Ügyintézõ neve: ...................................................................................................................................................
Telefonszáma: ......................................................................................................................................................
Küldési név, cím: ..................................................................................................................................................
Keltezés: ………………………………………
………………………………………
cégszerû aláírás
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A Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó
kiadásában megjelenik a

MAGYAR HIVATALOS JOGSZABÁLYTÁR (DVD)
Tartalom
Online adatbázis és napi adatfrissítési szolgáltatás
A MAGYAR HIVATALOS JOGSZABÁLYTÁR DVD havi frissítésû lemeze közel 150 000 jogszabályszöveget tartalmaz.
Az alapszövegek mellett egységes szerkezetben közli azok mindenkori hatályos változatát, korábbi szövegváltozatait, illetve a
már hatályon kívül helyezett jogszabályokat is, továbbá az Országgyûlés, a köztársasági elnök, a Kormány, a miniszterelnök,
a miniszterek, az Alkotmánybíróság, a Legfelsõbb Bíróság, az Országos Választási Bizottság stb. határozatait, állásfoglalásait,
a különbözõ irányelveket és iránymutatásokat, neves szerzõk által készített kommentárokat, nemzetközi szerzõdéseket,
tájékoztatókat, hirdetményeket, pályázati felhívásokat, törvényjavaslatokat és törvényindokolásokat. A szövegek és adatbázisok közvetlen forrásai a hivatalos lapok, így a Magyar Közlöny, az ágazati közlönyök, az Alkotmánybíróság Határozatai,
továbbá a Bírósági Határozatok, a Versenyfelügyeleti Értesítõ, az Adó és Ellenõrzési Értesítõ és a Versenybírósági Határozatok.
A HIVATALOS JOGSZABÁLYTÁR elõfizetõi számára a jogszabályok naponta aktualizált online adatbázisa ingyenesen érhetõ
el, továbbá lehetõség van a havonta megküldött DVD-adatbázis napi rendszerességû aktualizálására, internetrõl letöltött adatcsomag segítségével. E két szolgáltatás segítségével a jogszabály-változások folyamatosan nyomon követhetõk.
Sokoldalúság
A HIVATALOS JOGSZABÁLYTÁR jogszabály-szolgáltatását többféle keresési lehetõség teszi teljessé. A kényelmes eligazodást támogatja a szövegbe épített hivatkozások rendszere (tartalmilag kapcsolódó más jogszabályok, jogegységi határozatok,
bírósági és versenytanácsi határozatok, APEH-iránymutatások) és a joganyagok belsõ felépítésének és külsõ kapcsolatainak
interaktív ábrázolása is.
A HIVATALOS JOGSZABÁLYTÁR és az EU-Jogszabálytár között az átjárhatóság biztosított, vagyis ha a magyar jogszabályban hivatkozás található uniós jogszabályra, akkor azt közvetlenül meg lehet nyitni a HIVATALOS JOGSZABÁLYTÁRBÓL.
Az alapprogramot kiegészítõ DVD-JOGSZABÁLYTÁR Asszisztens a különbözõ adatállományok (Szolgáltatások Jegyzéke,
magyar és angol nyelvû TEÁOR, Kereskedelmi Vámtarifa Jegyzék stb.) adatbázisszerû kezelésének segítõje, újdonság- és
változásfigyelõ szolgáltatása pedig lehetõvé teszi a jogszabályváltozások hatékony követését. Iratmintatárunkat folyamatosan
frissítjük és bõvítjük.
(A Jogszabálytár bármely szövegrészlete kinyomtatható vagy szövegszerkesztõbe átemelhetõ.)
Éves elõfizetési díjak
Önálló változat
5 munkahelyes hálózati változat
10 munkahelyes hálózati változat
25 munkahelyes hálózati változat
50 munkahelyes hálózati változat
100 munkahelyes hálózati változat

97 200 Ft
171 600 Ft
216 000 Ft
351 000 Ft
459 000 Ft
780 000 Ft

¨
¨
¨
¨
¨
¨

Megrendeléssel kapcsolatban érdeklõdni lehet a 06-80-200-723-as zöldszámunkon és a 266-5095-ös telefonszámon.
A megrendeléseket a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó címére (1085 Budapest, Somogyi B. u. 6., faxszámon a
266-8906, illetve e-mail-en az ugyfel@mhk.hu-ra) kérjük eljuttatni.

MEGRENDELÕLAP
Megrendeljük a MAGYAR HIVATALOS JOGSZABÁLYTÁR DVD változatát ................. példányban, 2009. ............................... hónaptól.
A megrendelõ neve: ....................................................................................................................................................................
A megrendelõ címe: ....................................................................................................................................................................
Ügyintézõ neve: ..........................................................................................................................................................................
Telefonszáma: .............................................................................................................................................................................
Küldési név, cím: .........................................................................................................................................................................

Keltezés: ………………………………………

………………………………………
cégszerû aláírás
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A Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó megjelentette a
Módszertani útmutató a helyi önkormányzati rendeletek szerkesztéséhez
címû kiadványt
Az útmutató célja, hogy a helyi önkormányzati rendeletek alkotása során történõ helyes alkalmazásához gyakorlati segítséget nyújtson. Az útmutató sorra veszi a jogalkotásról szóló 1987. évi XI. törvény és a kapcsolódó végrehajtási rendeletek azon rendelkezéseit, amelyeket a helyi önkormányzati jogalkotásnál alkalmazni kell. Ezen rendelkezésekhez fûz gyakorlati útmutatást, kifejezetten
önkormányzati rendeletekbõl merített helyes és helytelen példákat.
Jelenleg igen nagy az eltérés az egyes megyékben, illetve a megyéken belül az egyes településeken használt önkormányzati rendeletek alkotása során alkalmazott módszerekben, szokásokban.
Erre tekintettel néhány közigazgatási hivatal mintarendeletekkel segíti az adott megyében mûködõ
települések jegyzõinek munkáját. Egységes, a helyi önkormányzatok részére készülõ jogszabály-szerkesztési segédanyagot azonban még sem az Önkormányzati Minisztérium, sem az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium nem adott ki. Ezt a hiányt próbálja részben pótolni ez a kiadvány. Egyre nagyobb ugyanis az igény arra, hogy a helyi önkormányzati rendeleteket is egységes
szerkesztési módszerrel, egységes szerkezetben, elektronizálva minden állampolgár elérhesse,
megismerhesse és következetesen alkalmazhassa.
A fentiekre tekintettel ajánljuk a kiadványt az ország valamennyi jegyzõjének, körjegyzõjének,
fõjegyzõjének, a polgármestereknek, megyei közgyûlési elnököknek, a képviselõ-testületek tagjainak, valamint a helyi jogalkotás elõkészítésében részt vevõ hivatali munkatársaknak.
A 104 oldalas kiadvány ára: 1155 Ft áfával.
Példányonként megvásárolható a Budapest VII., Rákóczi út 30. (bejárat a Dohány u. és Nyár u. sarkán)
szám alatti Közlöny Könyvesházban (tel.: 321-2136, fax: 321-5275), valamint a Budapest VIII., Somogyi
Béla u. 6. szám alatti Közlönyboltban (tel.: 318-8411), illetve megrendelhetõ a kiadó ügyfélszolgálatán
(fax: 318-6668, 338-4746, e-mail: megrendeles@mhk.hu).

MEGRENDELÕLAP
Megrendeljük a Módszertani útmutató a helyi önkormányzati rendeletek szerkesztéséhez
címû kiadványt
(ára: 1155 Ft + postaköltség), ...................... példányban, és kérem juttassák el az alábbi címre:

A megrendelõ (cég) neve: ........................................................................................................
Címe (város, irányítószám): .....................................................................................................
Utca, házszám: .........................................................................................................................
Ügyintézõ neve, telefonszáma: ................................................................................................
A megrendelõ (cég) bankszámlaszáma: ..................................................................................
A megrendelt példányok ellenértékét a postaköltséggel együtt, a szállítást követõ számla kézhezvétele
után, 8 napon belül a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadónak a számlán feltüntetett pénzforgalmi
jelzõszámára átutalom.
Keltezés: ………………………………………
………………………………………

cégszerû aláírás
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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.
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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.
A Határozatok Tára hivatalos lap tartalma a Magyar Közlöny IX. részében jelenik meg.
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 VIII., Somogyi Béla u. 6. szám alatti Közlönyboltban (tel.: 318-8411),
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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