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II. rész JOGSZABÁLYOK
A Kormány tagjainak
rendeletei
A belügyminiszter
1/2006. (I. 6.) BM
rendelete
a Belügyminisztérium fejezethez tartozó költségvetési
szervek gazdálkodási jogkör szerinti besorolásáról,
egyes költségvetési szervek középirányító szervként
történõ elismerésérõl, a gazdálkodási jogosítványok
megosztási rendjérõl szóló
23/2002. (IX. 10.) BM rendelet módosításáról
Az államháztartás mûködési rendjérõl szóló 217/1998.
(XII. 30.) Korm. rendelet 13. §-ának (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következõket rendelem el:
1. §
A Belügyminisztérium fejezethez tartozó költségvetési
szervek gazdálkodási jogkör szerinti besorolásáról, egyes
költségvetési szervek középirányító szervként történõ elismerésérõl, a gazdálkodási jogosítványok megosztási rendjérõl szóló 23/2002. (IX. 10.) BM rendelet (a továbbiakban: R.) mellékletének V. és VIII. pontja e rendelet melléklete szerint módosul.

2006/2. szám

b) Szombathely Határõr Igazgatóság,
c) Nagykanizsa Határõr Igazgatóság,
d) Pécs Határõr Igazgatóság,
e) Kiskunhalas Határõr Igazgatóság,
f) Orosháza Határõr Igazgatóság,
g) Nyírbátor Határõr Igazgatóság,
h) Miskolc Határõr Igazgatóság,
i) Balassagyarmat Határõr Igazgatóság,
j) Budapest Határõr Igazgatóság.”
2. Az R. mellékletének VIII. pontja a következõ g) alponttal egészül ki:
[A középirányító BM Központi Gazdasági Fõigazgatóság a gazdálkodás megszervezésének módjára tekintettel
részben önállóan gazdálkodó, az elõirányzatok feletti rendelkezési jogosultság szempontjából részjogkörrel rendelkezõ költségvetési szervei:]
„g) BM Bûnügyi Szakértõi és Kutatóintézet.”

Az egészségügyi miniszter
1/2006. (I. 6.) EüM
rendelete
az egészségügyi szolgáltatók szakmai felügyeletérõl
szóló 15/2005. (V. 2.) EüM rendelet módosításáról
Az egészségügyrõl szóló 1997. évi CLIV. törvény
247. §-a (2) bekezdésének ga) alpontjában kapott felhatalmazás alapján a következõket rendelem el:
1. §

2. §
Ez a rendelet a kihirdetését követõ 5. napon lép hatályba, ezzel egyidejûleg hatályát veszti az R. mellékletének
II. pontja és VIII. pontjának a) alpontja.

Az egészségügyi szolgáltatók szakmai felügyeletérõl
szóló 15/2005. (V. 2.) EüM rendelet (a továbbiakban: R.)
2. §-a a következõ (2) bekezdéssel egészül ki, egyidejûleg
a § eredeti szövege (1) bekezdésre változik:
„(2) A szakfelügyelet szakterületeit és a mûködési területüket a melléklet tartalmazza.”

Juhász Gábor s. k.,
belügyminisztériumi politikai államtitkár

2. §
Melléklet
az 1/2006. (I. 6.) BM rendelethez
1. Az R. mellékletének V. pontja helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„V. A Határõrség Országos Parancsnokság a gazdálkodás megszervezésének módjára tekintettel részben önállóan gazdálkodó, az elõirányzatok feletti rendelkezési jogosultság szempontjából részjogkörrel rendelkezõ költségvetési szervei:
a) Gyõr Határõr Igazgatóság,

(1) Az R. 10. §-a a következõ (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) A kórházhigiénés tevékenység felett az ÁNTSZ – a
külön jogszabály szerint – gyakorol szakmai felügyeletet.”
(2) Az R. melléklete helyébe e rendelet melléklete lép.

3. §
E rendelet a kihirdetését követõ 8. napon lép hatályba.
Dr. Rácz Jenõ s. k.,
egészségügyi miniszter
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Melléklet az 1/2006. (I. 6.) EüM rendelethez
[Melléklet a 15/2005. (V. 2.) EüM rendelethez]
A szakfelügyelet szakterületei*

Városi

Megyei

Regionális

Országos

1.

Addiktológia (1801)

X

X

2.

Allergológia és klinikai immunológia (0109)

X

X

3.

Aneszteziológia és intenzív terápia (15)

X

X

4.

Ápolás (73)

5.

Belgyógyászat (01)

6.

Bõrgyógyászat és nemibeteg-ellátás (08)

7.

Csecsemõ- és gyermekgyógyászat, neonatológia
(05, 0501)

8.

X

X

X

X

X
X

X

X

X

Csecsemõ- és gyermekkardiológia (0503)

X

A

9.

Érsebészet (0203)

X

X

10.

Fogászati ellátás (13)

11.

X

X

X

X

Foglalkozás-egészségügyi ellátás (25)

X

X

12.

Fül-, orr-, gégegyógyászat (06, 0509)

X

X

13.

Gasztroenterológia (0104, 0505)

X

X

14.

Gyermek- és ifjúságpszichiátria (0512)

X

B

15.

Gyermekneurológia (0511)

X

C

16.

Gyermeksebészet (0506)

X

D

17.

Gyermek-tüdõgyógyászat (0504)

X

E

18.

Gyógyszerellátás (70)

19.

Gyógytorna (57)

X

X

20.

Haematológia (0102, 0112)

X

X

21.

Házi gyermekorvosi ellátás (6302, 6303, 6305)

X

X

X

22.

Háziorvosi ellátás (6301, 6303, 6304)

X

X

X

23.

Idegsebészet (0204)

X

X

24.

Igazságügyi orvostan (95)

X

X

25.

Infektológia (16)

X

X

26.

Kardiológia (40)

X

X

27.

Képalkotó diagnosztika (51, 52, 53)

X

X

28.

Klinikai onkológia (12)

X

X

29.

Klinikai szakpszichológia (7101)

X

X

30.

Komplementer medicina (80)

X

X

31.

Laboratóriumi diagnosztika (50)

X

X

32.

Mikrobiológia laboratóriumi diagnosztika (5003)

X

X

X

X
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A szakfelügyelet szakterületei*

Városi
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Megyei

Regionális

Országos

X

X

33.

Nefrológia (0105), mûvesekezelés (0110)

34.

Neurológia (09)

35.

Nukleáris medicina (65)

X

X

36.

Ortopédia (10)

X

X

37.

Orvosi rehabilitáció (22)

38.

Patológia (54)

X

X

39.

Plasztikai és égési sebészet (0301), esztétikai
sebészet (0201)

X

X

40.

Pszichiátria (18)

41.

Reumatológia és fizioterápia (14)

42.

Sebészet (02)

43.

Sportszakorvosi ellátás (26)

44.

Sürgõsségi betegellátás, oxyológia (46), mentés (62)

X

X

45.

Szemészet (07, 0508)

X

X

46.

Szerv-transzplantációs sebészet (0208, 0209)

X

47.

Szívsebészet (0205, 0215)

X

48.

Szülészet-nõgyógyászat (04, 0507)

49.

Transzfúziológia (61)

X

X

50.

Traumatológia (03)

X

X

51.

Tüdõgyógyászat (19, 0108)

X

X

52.

Tüdõ- és mellkassebészet (0202)

X

X

53.

Urológia (11)

54.

Védõnõi szolgálat (79)

*
A
B
C
D
E

X

X

X

X

X

X
X

X

X
X

X

X

A szakterületek utáni számok a 2/2004. (XI. 17.) EüM rendeletben foglaltak szerint.
Országos szakfelügyeletét az országos kardiológiai szakfelügyelõ fõorvos látja el.
Országos szakfelügyeletét az országos pszichiátriai szakfelügyelõ fõorvos látja el.
Országos szakfelügyeletét az országos neurológiai szakfelügyelõ fõorvos látja el.
Országos szakfelügyeletét az országos sebész szakfelügyelõ fõorvos látja el.
Országos szakfelügyeletét az országos tüdõgyógyász szakfelügyelõ fõorvos látja el.

X

X

X

X

X

X

X
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A honvédelmi miniszter
1/2006. (I. 6.) HM
rendelete

ban kapott felhatalmazás alapján a következõket rendelem el:

a katonai légügyi hatósági eljárások díjairól szóló
9/2004. (IV. 16.) HM rendelet módosításáról

A támogatás engedélyezése iránti kérelem
elõterjesztésének általános szabályai

Az illetékekrõl szóló 1990. évi XCIII. törvény
67. §-ának (2) bekezdésében, valamint a légi közlekedésrõl szóló 1995. évi XCVII. törvény (a továbbiakban: Lt.)
3. §-ának (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,
figyelemmel az Lt. 3. §-ának (2) bekezdésére – a pénzügyminiszterrel egyetértésben – a katonai légügyi hatósági eljárások díjairól szóló 9/2004. (IV. 16.) HM rendeletet
(a továbbiakban: R.) a következõk szerint módosítom:

1. §

1. §
Az R. 2. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„2. § A légi közlekedéssel kapcsolatos katonai légügyi
hatósági eljárásért – az Lt. 3. § (4) bekezdés szerinti kivétellel – az e rendelet mellékletében meghatározott díjat kell
fizetni.”

2. §
Az R. 4. §-a a következõ (2) bekezdéssel egészül ki, ezzel egyidejûleg a 4. § eredeti szövegének számozása
(1) bekezdésre változik:
„(2) Az újrafelvételi eljárás díja megegyezik az elsõfokú eljárás díjával.”

(1) Az Ást. 4. §-ának (1) bekezdésében és 7. §-ának
(1) bekezdésében megjelölt támogatások iránti kérelmet
(a továbbiakban: kérelem) – a szakjogászi segítségnyújtás
iránti kérelem kivételével – a rendelet 1. melléklete szerinti
nyomtatvány (a továbbiakban: nyomtatvány) kitöltésével
kell elõterjeszteni a megyei (fõvárosi) Igazságügyi Hivatal
áldozatsegítõ szolgálatánál (a továbbiakban: területi áldozatsegítõ szolgálat).
(2) A nyomtatványt el kell látni az e rendelet szerinti
mellékletekkel, és a mellékleteket a nyomtatványon fel
kell sorolni.

2. §
Ha a kérelmet nem a nyomtatvány kitöltésével terjesztik
elõ, akkor a területi áldozatsegítõ szolgálat tájékoztatja az
ügyfelet a kérelem elõterjesztésének módjáról, és ezzel
egyidejûleg átadja vagy megküldi részére a nyomtatványt.
Nincs szükség a nyomtatvány megküldésére, ha a rendelkezésre álló adatok alapján a kérelem érdemi vizsgálat
nélküli elutasításának lenne helye.

3. §
3. §
Ez a rendelet 2006. február 1-jén lép hatályba.
Juhász Ferenc s. k.,
honvédelmi miniszter

(1) A területi áldozatsegítõ szolgálat a nyomtatványt ingyenesen bocsátja rendelkezésre.
(2) A Központi Igazságügyi Hivatal a nyomtatványt díjmentesen, letölthetõ formában közzéteszi a világhálón.

4. §

Az igazságügy-miniszter
1/2006. (I. 6.) IM
rendelete
az áldozatsegítõ támogatások igénybevételének
részletes szabályairól
A bûncselekmények áldozatainak segítésérõl és az állami kárenyhítésrõl szóló 2005. évi CXXXV. törvény
(a továbbiakban: Ást.) 46. §-a (1) bekezdésének a) pontjá-

(1) A területi áldozatsegítõ szolgálat alkalmazottja az
ügyfélfogadáson személyesen megjelent ügyfélnek – kérelmére – a nyomtatvány kitöltésében segítséget nyújt, õt a
kitöltéshez szükséges információkkal ellátja. Az ügyfél
kérésére a területi áldozatsegítõ szolgálat alkalmazottja a
nyomtatványt – az ügyfél jelenlétében – helyette kitöltheti;
ennek tényére a nyomtatvány Közlemények rovatában
utalni kell. Az ügyfél a nyomtatványt ebben az esetben is
aláírja.
(2) A hiánypótlási felhívásban a területi áldozatsegítõ
szolgálat az (1) bekezdés szerinti segítségnyújtás lehetõsé-
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gérõl az ügyfélfogadás helyének és idõpontjának megjelölésével tájékoztatja az ügyfelet.
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A nyomtatvány kitöltésének részletes szabályai
9. §

5. §
(1) A nyomtatványt az ügyfélnek a személyazonosító
igazolványában vagy személyazonosításra szolgáló egyéb
okmányában, továbbá egyéb, adatot igazoló okiratban foglaltakkal megegyezõen kell kitöltenie.
(2) A területi áldozatsegítõ szolgálatnál személyesen
megjelent ügyfél személyazonosító igazolványát vagy
személyazonosításra szolgáló egyéb okmányát a területi
áldozatsegítõ szolgálat alkalmazottja a nyomtatványban
feltüntetett adatok ellenõrzése céljából megtekinti. A területi áldozatsegítõ szolgálatnál személyesen megjelent ügyfél kérelmét akkor is át kell venni, ha az ügyfél személyazonosításra alkalmas okmányt nem tud felmutatni.

6. §
(1) A nyomtatvány a kitöltésének idõpontjától, vagy ha
ahhoz az Ást. 32. §-a (2) bekezdésének a) pontja szerinti
igazolást is csatolták, a legrégebbi igazolás keltének idõpontjától számított 30 napon belül nyújtható be a területi
áldozatsegítõ szolgálathoz.
(2) Az Ást. 6. §-ának (3) bekezdésében felsorolt ellátásokra jogosultságot megállapító határozat (vagy másolata), amíg az ügyfél annak alapján ellátásra jogosult, akkor
is elfogadható a nyomtatvány mellékleteként, ha az
30 napnál régebben kelt.
(3) Az (1) és (2) bekezdésben foglalt feltételeknek nem
megfelelõ nyomtatvány alapján a támogatást nem lehet
engedélyezni.

7. §
Az ügyfélnek az Ást. 10. §-ának (3) bekezdésében és a
32. §-ának (1) bekezdésében szereplõ adatokról a nyomtatvány kitöltésével nyilatkoznia kell, ha pedig azt e rendelet elõírja, vagy arra õt a területi áldozatsegítõ szolgálat
– az igazolásra szolgáló okirat és az igazolás határidejének
megjelölésével – felhívja, az adatot igazolnia is kell.

Az Ást.-ben foglalt bármely támogatás iránti kérelem
esetén az ügyfélnek a nyomtatvány A) részét (Személyi
adatok és a bûncselekményre vonatkozó adatok) kell kitöltenie. Kárenyhítésre irányuló kérelem esetén az ügyfél a
nyomtatvány B) részét (Állami kárenyhítés igényléséhez
szükséges jogosultsági és jövedelmi adatok) is köteles a
10–14. § szerint kitölteni.

10. §
Az ügyféllel közös háztartásban élõ nagykorú személynek – kivéve, ha a büntetõeljárás terheltje, illetõleg bírósági vagy hatósági eljárásban ellenérdekû fél – a nyomtatvány erre szolgáló részét aláírásával kell ellátnia és a jövedelmére vonatkozó igazolást csatolnia kell. Ha az aláírásnak és a jövedelemigazolás csatolásának akadálya van, ennek okát a nyomtatvány Közlemények rovatában fel kell
tüntetni.

11. §
(1) A jövedelem számítása szempontjából ügyféllel közös háztartásban élõ személynek kell tekintetni az általa eltartott, valamint az ügyfél eltartására köteles személyt is.
(2) A nyomtatványon minden, munkaviszony, közszolgálati és közalkalmazotti jogviszony, egyéb szolgálati jogviszony, tagsági viszony, munkavégzésre irányuló egyéb
jogviszony alapján elért jövedelemrõl (munkabér, munkadíj, illetmény, személyes közremûködés ellenértékeként
történt kifizetés stb.) és társadalombiztosítási vagy egyéb
jogviszonyon alapuló járandóságról, munkanélküli-ellátásról, illetve egyéb támogatásról stb. (a továbbiakban
együtt: jövedelem) nyilatkozni kell.
(3) A nyomtatványon [B) rész II. és III. pontja] a rendszeres havi nettó (adó, adóelõleg, egészségbiztosítási és
nyugdíjjárulék, magán-nyugdíjpénztári tagdíj, egyéb járulékok levonása után fennmaradó) jövedelemrõl kell
nyilatkozni.

12. §
8. §
Ha a nyomtatványban nincs elegendõ hely a nyilatkozatok megtételéhez, vagy a nyomtatvány rovatainak száma
nem elegendõ, az ügyfél pótlapon folytatja a kérelmét a
nyomtatvány szerinti tartalommal. Erre a tényre a nyomtatvány Közlemények rovatában utalni kell.

(1) Az ügyfél és más, a nyomtatványon nyilatkozatot
tevõ személy jövedelmét a munkáltatója, vagy a kifizetést
teljesítõ, illetve a járandóságot folyósító szerv (a továbbiakban együtt: munkáltató) igazolja. Az igazolásokat a
nyomtatványhoz csatolni kell, azonban a nyomtatvány jövedelemre vonatkozó rovatait ilyen esetben is ki kell
tölteni.
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(2) Az (1) bekezdés szerint kell eljárni akkor is, ha az
ügyfélnek nyugdíjat folyósítanak. Ilyenkor a nyomtatványhoz a kérelem elõterjesztését megelõzõ havi postai
nyugdíjszelvény vagy a legutolsó folyószámla-kivonat
(másolata) is csatolható igazolásként.

nyújt. A területi áldozatsegítõ szolgálat a jogi segítségnyújtási nyomtatványt az ügyfél által csatolt mellékletekkel, valamint az áldozatsegítési eljárásban hozott határozatának másolati példányával együtt – az áldozatsegítési
eljárásban hozott határozat jogerõre emelkedését követõen – haladéktalanul továbbítja az ügyfél választása
szerinti illetékes jogi segítségnyújtó szolgálatnak.

13. §

(2) Ha az írásban elõterjesztett kérelem szakjogászi segítségnyújtásra irányul, a területi áldozatsegítõ szolgálat a
jogi segítségnyújtási nyomtatvány egyidejû megküldésével írásban tájékoztatja az ügyfelet arról, hogy a kérelmét
e nyomtatvány kitöltésével a területi áldozatsegítõ szolgálatnál terjesztheti elõ.

(1) E rendelet alkalmazásában vállalkozónak kell tekinteni a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII.
törvény (a továbbiakban: Szjatv.) 3. §-ának 17. pontja szerinti egyéni vállalkozót, 18. pontja szerinti mezõgazdasági
õstermelõt és 33. pontja szerinti társas vállalkozás tagját.
(2) A vállalkozónak a kérelem elõterjesztését megelõzõ
naptári évben elért jövedelme alapján kell nyilatkoznia a
havi nettó jövedelmérõl [nyomtatvány B) részének II. és
III. pontja]. Ez a rendelkezés nem mentesíti a kérelmezõt a
11. § szerinti egyéb jövedelmének a 12. § szerinti
igazolása alól.
(3) A vállalkozó (2) bekezdés szerinti éves adózott jövedelmét az illetékes elsõ fokú állami adóhatóság igazolja;
ezen összeg tizenketted részét kell havi nettó jövedelemként feltüntetni a nyomtatványon.
(4) Ha a mezõgazdasági õstermelõ ügyfél a kérelem elõterjesztését megelõzõ naptári évben adóbevallásra és egyszerûsített adóbevallási nyilatkozat tételére sem volt köteles [Szjatv. 11. § (6) bek. b)], ennek tényét jeleznie kell a
nyomtatvány megfelelõ rovatában [nyomtatvány B) részének II.3. alpontja]. Ilyen esetben a kérelem elõterjesztését
megelõzõ naptári évben megszerzett nettó jövedelem tizenketted részét kell – külön igazolás csatolása nélkül –
havi nettó jövedelemként feltüntetni a nyomtatványon.

14. §
Ha az ügyfél az Ást. 6. §-ának (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel kárenyhítés engedélyezését kéri, úgy az
ennek alapjául szolgáló ellátásról vagy ellátásra jogosultságról szóló határozatot vagy annak másolatát kell a kérelemhez csatolnia, és a nyomtatvány B) részének
II–IV. pontját nem kell kitölteni.

(3) Ha a területi áldozatsegítõ szolgálatnál elõterjesztett
vagy a jogi segítségnyújtó szolgálatnál elõterjesztett és a
Jst. 21. §-ának (3) bekezdése szerint a területi áldozatsegítõ szolgálathoz továbbított kérelem kizárólag jogi segítségnyújtásra irányul, a területi áldozatsegítõ szolgálat határozatában azt állapítja meg, hogy a kérelmezõ az Ást. hatálya alá tartozó és áldozatsegítési támogatásban részesíthetõ áldozatnak minõsül-e. Ilyen esetben a területi áldozatsegítõ szolgálat határozatának másolati példányát a jogerõre emelkedést követõen haladéktalanul megküldi a jogi
segítségnyújtó szolgálatnak.

16. §
Érdekérvényesítés iránti kérelem esetén a kért és nyújtható szolgáltatásokat jegyzõkönyvben kell rögzíteni. Az
Ást. 5. §-ának a) pontja értelmében érdekérvényesítés
iránti kérelem ismételten nem terjeszthetõ elõ, ha a területi
áldozatsegítõ szolgálat az áldozattal egyeztetett körben:
a) tájékoztatást adott, segítséget nyújtott a sérelem orvoslásához szükséges eljárás megindításához, intézkedés
kezdeményezéséhez, szolgáltatás igénybevételéhez,
b) figyelemmel kísérte az eljárás lefolyását,
c) figyelemmel kísérte az eljárásban érintett hatóságnak, közigazgatási szervnek, intézménynek vagy más
szervezetnek az ügy érdemében hozott döntését, intézkedését, a szolgáltatás teljesítését,
d) segítséget nyújtott a panaszjog gyakorlásához.

15. §

Intézkedés az azonnali pénzügyi segély kifizetése iránt

(1) Ha a személyesen elõterjesztett kérelem szakjogászi
segítségnyújtásra irányul, a területi áldozatsegítõ szolgálat
felhívja az ügyfelet a jogi segítségnyújtásról szóló 2003.
évi LXXX. törvény (a továbbiakban: Jst.) 22. §-ában meghatározott nyomtatvány (a továbbiakban: jogi segítségnyújtási nyomtatvány) kitöltésére, annak egyidejû rendelkezésre bocsátásával. A területi áldozatsegítõ szolgálat a
jogi segítségnyújtási nyomtatvány kitöltéséhez segítséget

17. §
(1) A kérelem személyes elõterjesztése esetén a területi
áldozatsegítõ szolgálat mérlegelési jogkörében dönt arról,
hogy az azonnali pénzügyi segély teljes összege vagy egy
része azonnal, készpénzben kifizethetõ-e. A területi áldozatsegítõ szolgálat a határozat jogerõre emelkedésének
napján, a nyilvántartásba történõ bejegyzést követõen in-
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tézkedik az azonnali pénzügyi segély kifizetése, illetve
átutalása iránt.
(2) Az azonnali pénzügyi segélynek az (1) bekezdésében foglaltakra figyelemmel készpénzben kifizetendõ részét a kérelem személyes elõterjesztése és azonnali határozathozatal esetén a jogerõs határozat átadásával egyidejûleg kell a megjelent áldozatnak kifizetni. Készpénzben történõ kifizetés esetén az áldozat a 2. melléklet szerinti átvételi elismervény aláírásával igazolja az összeg átvételét.
(3) Az azonnali pénzügyi segély készpénzben ki nem fizetett részét, illetve az írásban elõterjesztett azonnali pénzügyi segély iránti kérelem engedélyezése esetén a teljes
összeget – az áldozat választása szerint – a saját nevére, lakóhelyére címezve, postai úton kell megküldeni vagy a saját nevére szóló bankszámlájára kell átutalni. Ha az áldozat bejelentett lakóhellyel és bankszámlával sem rendelkezik, az írásban igényelt azonnali pénzügyi segélyt, az engedélyezõ területi áldozatsegítõ szolgálatnál készpénzben
veheti fel személyazonosságának igazolása mellett.

Intézkedés a kárenyhítés kifizetése iránt
18. §
(1) Az egyösszegû kárenyhítés átutalása, illetve postai
úton történõ kifizetése iránt a Központi Igazságügyi Hivatal a határozat jogerõre emelkedését követõ 15 munkanapon belül intézkedik.
(2) Járadék folyósításáról szóló határozat esetén a Központi Igazságügyi Hivatal a határozat jogerõre emelkedését követõen intézkedik a járadéktagok utalása iránt oly
módon, hogy az áldozat az elsõ járadéktagot legkésõbb a
következõ hónap 10. napjáig megkapja.

Eljárás a támogatás visszatérítése esetén
19. §
(1) Ha a területi áldozatsegítõ szolgálat a pénzben nyújtott támogatás visszatérítését megalapozó vagy valószínûsítõ adatról szerez tudomást, megvizsgálja annak valódiságát, ennek keretében az ügyfelet – 8 napos határidõ
tûzésével – nyilatkozattételre hívhatja fel.
(2) Az ügyfél az Ást. 33. §-ában foglalt bejelentési kötelezettségét a döntõ hatóságnak köteles teljesíteni.
(3) Az a területi áldozatsegítõ szolgálat, amelyhez az
Ást. 12. §-ában foglalt adatváltozási, az Ást. 33. §-ában
foglalt bejelentési kötelezettséget teljesítették, illetve
amelyik az (1) bekezdésben foglalt eljárás alapján visszatérítési határozatot hoz, haladéktalanul tájékoztatja azokat
a területi áldozatsegítõ szolgálatokat, és a jogi segítségnyújtó szolgálatot, amelyek az eljárás tárgyát képezõ bûn-
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cselekménnyel összefüggésben áldozatsegítési vagy jogi
segítségnyújtási támogatást engedélyeztek az ügyfél számára, vagy amelyek elõtt bármely bûncselekménnyel
összefüggésben, az ügyfél kérelmére támogatási eljárás
folyik.

20. §
(1) Ha a területi áldozatsegítõ szolgálat visszatérítésre
okot adó tényrõl, körülményrõl szerez tudomást, akkor
15 napon belül határozatot hoz arról, hogy az áldozatnak a
pénzben nyújtott támogatást vissza kell-e térítenie. A
visszatérítési kötelezettséget készpénz-átutalási megbízással kell teljesíteni.
(2) A területi áldozatsegítõ szolgálat a visszatérítésre
kötelezõ határozat kézbesítésével együtt megküldi az áldozatnak a teljesítésre szolgáló, a (3) bekezdésben foglaltak szerint kitöltött készpénz-átutalási megbízást.
(3) A készpénz-átutalási megbízáson a területi áldozatsegítõ szolgálat feltünteti a visszatérítendõ összeget, a teljesítési határidõt és a visszatérítési kötelezettségrõl szóló
határozat számát.
(4) A (2) és (3) bekezdés szerint kell eljárni akkor is, ha
a területi áldozatsegítõ szolgálat a visszatérítendõ összeg
megfizetésére részletfizetést vagy halasztást engedélyezett.
(5) Az e rendelet szerinti beazonosíthatatlan befizetést
az Igazságügyi Hivatal a befizetés beazonosításáig, de legfeljebb 5 évig függõ tételként kezeli, majd jóváírja az áldozatsegítés célelõirányzata javára.

Záró rendelkezések
21. §
Ez a rendelet a kihirdetését követõ 5. napon lép hatályba.

22. §
Ez a rendelet a bûncselekmények áldozatainak kárenyhítésérõl szóló, 2004. április 29-i 2004/80/EK tanácsi
irányelvnek való megfelelést szolgálja.

23. §
E rendelet hatálybalépésével egyidejûleg a jogi segítségnyújtás igénybevételének részletes szabályairól szóló
10/2004. (III. 30.) IM rendelet (a továbbiakban: Jsr.)
23. §-a a következõ (3) bekezdéssel egészül ki:
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„(3) Ha a fél részére a Jstv. 9/A. §-a alapján engedélyeztek támogatást, a megyei hivatal az errõl szóló jogerõs határozat másolatát a jogerõre emelkedésétõl számított
8 munkanapon belül megküldi abban a megyei hivatalban
mûködõ Áldozatsegítõ Szolgálatnak, amely megállapította azt, hogy a fél bûncselekmény áldozataként jogosult az
áldozatsegítési szolgáltatások igénybevételére.”

24. §
E rendelet hatálybalépésével egyidejûleg a Jsr. 24. §-a a
következõ új (3) bekezdéssel egészül ki és a jelenlegi
(3) bekezdés számozása (4) bekezdésre változik:
„(3) A támogatás nyilvántartásába a megyei hivatalok
és az országos hivatal Áldozatsegítõ Szolgálatának alkalmazottai is betekinthetnek annak megállapítása céljából,
hogy a bûncselekmény áldozata valamely támogatás
visszatérítésének kötelezettségét elmulasztotta-e.”

25. §
E rendelet hatálybalépésével egyidejûleg a Jsr. 26. §-a
helyébe a következõ rendelkezés lép:
„26. § A támogatás nyilvántartásában biztosítani kell a
nyilvántartott adatok szerinti keresés lehetõségét; ahhoz a
megyei hivatal és az országos hivatal jogi segítségnyújtási
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ügyben eljáró alkalmazottai általános, az áldozatsegítési
ügyben eljáró alkalmazottai pedig a 24. § (3) bekezdése
szerinti betekintést lehetõvé tévõ hozzáférési jogosultsággal rendelkeznek.”

26. §
E rendelet hatálybalépésével egyidejûleg a Jsr. 1. mellékletével megállapított nyomtatvány A) részének
I. 12. pontja helyébe az e rendelet 3. mellékletében, A) részének IV. pontja helyébe pedig a 4. mellékletében foglalt
rendelkezés lép.

27. §
E rendelet hatálybalépésével egyidejûleg a jogi segítõ
díjazásáról szóló 11/2004. (III. 30.) IM rendelet 8. §-a a
következõ (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) Ha a jogi segítõ a Jstv. 50. §-ának (3) bekezdésében
foglalt határidõ lejártát követõen küldi meg a jogi segítõi
díjról szóló számlát, díjigényét el kell utasítani; a megyei
hivatal ezzel kapcsolatos eljárására az (1)–(3) bekezdésben foglalt rendelkezéseket kell megfelelõen alkalmazni.”
Dr. Petrétei József s. k.,
igazságügy-miniszter
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1. melléklet az 1/2006. (I. 6.) IM rendelethez
Kérelem-nyomtatvány az áldozatsegítési
szolgáltatás(ok) és/vagy kárenyhítési
támogatás iránti kérelem elõterjesztéséhez

A hivatal érkeztetõ bélyegzõje

A) RÉSZ
SZEMÉLYI ADATOK ÉS A BÛNCSELEKMÉNYRE VONATKOZÓ ADATOK
I. A kérelmezõ személyi adatai
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.

15.

16.

Neve:
Születési neve:
Születési helye és ideje:
Anyja születési neve:
Lakóhelyének címe:
Értesítési címe (pl. tartózkodási hely, szálláshely):
Egyéb elérhetõségek – lakástelefon:
mobiltelefon:
– e-mail cím:
Állampolgársága:
Nem magyar állampolgár kérelmezõ esetén a Magyar Köztársaság területén tartózkodás jogcíme:
II. A kérelemre okot adó bûncselekményre és annak közvetlen következményeként
elszenvedett sérelemre vonatkozó adatok
A bûncselekmény megnevezése:
A bûncselekmény elkövetésének helye:
A bûncselekmény elkövetésének idõpontja: ........... év ......................... hó ............. nap
A bûncselekmény elkövetésének rövid leírása:
A kérelmezõt ért sérelmek:
testi sérülés: .................................................................................................................................................
lelki sérülés, érzelmi megrázkódtatás: .........................................................................................................
vagyoni kár: .................................................................................................................................................
egyéb: ..........................................................................................................................................................
III. Az igényelt támogatás(ok) megjelölése
A következõ támogatást/támogatásokat igényelem:
érdekérvényesítés elõsegítése
azonnali pénzügyi segély célja, indoka: ......................................................................................................
............................................................................................................................................................................
szakjogászi segítségnyújtás
A szolgáltatás igénybevételének helye:
lakóhely
tartózkodási hely
munkahely vagy szálláshely (lakó- és tartózkodási hely hiányában)
(címe: ............................................................................) szerinti területi Jogi Segítségnyújtó Szolgálatnál.
kárenyhítés [Igénylése esetén lásd még a nyomtatvány B) részét!]
A pénzben nyújtott támogatás kifizetésének módja:
készpénz (Kizárólag azonnali pénzügyi segély esetén!)
postai utalvány (cím: ..........................................................)
saját névre szóló bankszámlára utalás:
(Pénzintézet megnevezése ......................................,
számlaszám:
–
–
)
útján kérem.
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IV. Mellékletek
1.
2.
3.
V. Közlemények
..........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................

Tudomásul veszem, hogy a kérelemben közölt adatokban bekövetkezõ változást, – a kérelmet érdemben elbíráló döntés jogerõre emelkedéséig – annak megtörténtétõl számított 8 napig köteles vagyok bejelenteni.
Tudomásul veszem, hogy a pénzben nyújtott támogatást a határozat jogerõre emelkedését követõ 3 évig köteles vagyok visszatéríteni, amennyiben az eljáró hatóság jogerõsen megállapítja, hogy a támogatás alapjául szolgáló cselekmény nem bûncselekmény vagy a kérelemben szolgáltatott adatok nem felelnek meg a valóságnak.
Büntetõjogi felelõsségem tudatában kijelentem, hogy az általam tett nyilatkozatok megfelelnek a valóságnak.

Kelt: ...................................., ......... év ............................. hó ................ nap.

…….........................…
kérelmezõ aláírása

B) RÉSZ
ÁLLAMI KÁRENYHÍTÉS IGÉNYLÉSÉHEZ SZÜKSÉGES JOGOSULTSÁGI ÉS JÖVEDELMI ADATOK
I. Alanyi jogosultságok
Rendszeres szociális segélyben, idõskorúak járadékában részesül
Ha a kérelmezõ valamely
I. pontban foglalt ellátásAdósságkezelési szolgáltatás, lakásfenntartási támogatás jogosultja
ra jogosult, ezt igazolnia
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül a családjában gondozott gyermek
kell, és a nyomtatvány
Fogyatékossági támogatásra, vakok személyi járadékára, vagy magasabb összegû családi
II–IV. pontjának rovatait pótlékra jogosult
nem kell kitöltenie
Egészségügyi szolgáltatás igénybevétele céljából önkormányzati hatáskörben a települési önkormányzat polgármestere által megállapított szociális rászorultság
Ápolási díjban, közgyógyellátásban, rokkantsági járadékban részesül
Átmeneti szállást, éjjeli menedékhelyet igénybe vevõ hajléktalan személy
Családok, gyermekek átmeneti otthonát igénybe vevõ személy
Magyarország területén menekültügyi eljárás alatt álló személy
II. A kérelmezõ jövedelme
1.
A munkáltató neve:
2.
A munkáltató címe:
3.
Havi nettó jövedelem:
III. A kérelmezõvel közös háztartásban élõk adatai és jövedelmük
4.
Házastárs vagy élettárs neve (születési név is):
5.
Születési helye és ideje:
6.
Anyja születési neve:
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7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
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Munkáltatójának neve:
Munkáltatójának címe:
Havi nettó jövedelme:
Házastárs vagy élettárs aláírása:
Gyermek neve (születési név is):
Születési helye és ideje:
Anyja születési neve:
Munkáltatójának neve:
Munkáltatójának címe:
Havi nettó jövedelme:
Gyermek (törvényes képviselõ) aláírása:
Gyermek neve (születési név is):
Születési helye és ideje:
Anyja születési neve:
Munkáltatójának neve:
Munkáltatójának címe:
Havi nettó jövedelme:
Gyermek (törvényes képviselõ) aláírása:
Egyéb hozzátartozó neve (születési név is):
Születési helye és ideje:
Anyja születési neve:
Munkáltatójának neve:
Munkáltatójának címe:
Havi nettó jövedelme:
Egyéb hozzátartozó aláírása:
Egyéb hozzátartozó neve (születési név is):
Születési helye és ideje:
Anyja születési neve:
Munkáltatójának neve:
Munkáltatójának címe:
Havi nettó jövedelme:
Egyéb hozzátartozó aláírása:
IV. A kérelmezõnek a támogatás engedélyezésénél figyelembe vehetõ jövedelme
A hivatal tölti ki!

39.

A kérelmezõ és a vele közös háztartásban élõ személyek havi összes nettó jövedelme:

40.

A közös háztartásban élõ személyek száma összesen:

41.

Egy fõre esõ havi nettó jövedelem:
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42.

43.
44.

45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.

52.

53.
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V. Egyéb a döntéshozatalhoz szükséges adatok
A kérelmezõ kárenyhítésre való jogosultsága:
a kérelmezõ a szándékos személy elleni erõszakos bûncselekmény sértettje
a kérelmezõ a károsodott vagy meghalt sértettnek az elkövetés idõpontjában egy háztartásban élõ
egyenes ági rokona, örökbefogadója vagy nevelõszülõje, örökbe fogadott vagy nevelt gyermeke, házastársa, élettársa
a kérelmezõ eltartására a károsodott vagy meghalt sértett jogszabály, végrehajtható bírósági, illetõleg
hatósági határozat vagy érvényes szerzõdés alapján köteles vagy köteles volt.
A vagyoni kár összege, leírása .................................................................................................................
A kár igazolására szolgáló irat(ok) megnevezése: ...................................................................................
Az igényelt kárenyhítés formája:
Egyösszegû kárenyhítés
Járadékjellegû kárenyhítés
Egyösszegû kárenyhítés esetén az igényelt összeg nagysága: ................................................................
Járadékjellegû kárenyhítés esetén keresõképtelenség fennállása: ...........................................................
Várható idõtartama: .................................................................................................................................
Járadékjellegû kárenyhítés esetén az igényelt járadék havi összege: ............................................
Folyósításának tartama: .......................................................................................................
Rendelkezik-e olyan biztosítással, amelybõl kárának részbeni vagy teljes megtérülése várható? ...........
....................................................................................................................................................................
A bûncselekménybõl eredõ társadalombiztosítási, egyéb biztosítási igényét érvényesítette-e?
.....................................................................................................................................................
A 48. ponton túlmenõen várható-e, hogy a kár vagy annak egy része más forrásból megtérül? (pl. kártérítés, szociális vagy nyugdíjbiztosítási ellátás) ..................................................................
A felmerült kár az elkövetõtõl vagy más forrásból megtérült-e? .............................................................
Formája: ..........................................................................................................................
Összege: (mértéke) ...........................................................................................................
Hamis vád
Hatóság félrevezetése
A kérelmezõ ellen a kárenyhítésre okot adó
bûncselekmény miatt indult eljárásban, illetHamis tanúzás
Hamis tanúzásra felhívás
ve a bûncselekménnyel összefüggésben
Hatósági eljárás akadályozása
Mentõkörülmény
indult-e pont szerinti eljárás?
elhallgatása
Bûnpártolás
Zártörés
Az elkövetõ, illetõleg az elkövetõ hozzátartozója
sérelmére személy elleni erõszakos vagy közveszélyt
okozó bûncselekmény
Az 52. pontban felsorolt bûncselekmény elkövetése jogerõs bírósági határozatban megállapításra
került-e?
VI. Mellékletek

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
VII. Közlemények
..........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
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Tudomásul veszem, hogy 8 napon belül köteles vagyok a kérelemben közölt adatokban bekövetkezõ változásokat, továbbá a bûncselekménnyel összefüggésben felmerült kárnak az elkövetõtõl vagy más forrásból való megtérülését bejelenteni. A bejelentési kötelezettség a határozat jogerõre emelkedését követõ 3 évig terhel.
Büntetõjogi felelõsségem tudatában kijelentem, hogy az általam tett nyilatkozatok megfelelnek a valóságnak.
Kelt: ...................................., ............... év ............

hó

............

nap.
…........................……
kérelmezõ aláírása

TÁJÉKOZTATÓ
a kérelem-nyomtatvány (a továbbiakban: nyomtatvány) kitöltéséhez
Általános tudnivalók
1. A nyomtatvány a bûncselekmények áldozatainak segítésérõl és az állami kárenyhítésrõl szóló 2005. évi CXXXV.
törvény az 1. § (3) bekezdés szerinti támogatás iránti kérelem elõterjesztésére szolgál.
2. A nyomtatványt az ügyfél tölti ki, kiskorú vagy egyéb okból cselekvõképtelen, illetve korlátozottan cselekvõképes személy helyett törvényes képviselõje jogosult a nyomtatvány kitöltésére és aláírására. Az Igazságügyi Hivatal
Áldozatsegítõ Szolgálata a nyomtatvány kitöltésében kérelemre segítséget nyújt.
3. A ki nem töltendõ rovatokat üresen kell hagyni vagy át kell húzni, a
x-szel kell jelölni.

-tel jelölt lehetõségek közül a megfelelõt

4. A nyomtatványhoz csatolt mellékletek megnevezését és darabszámát az erre a célra szolgáló részben fel kell
tüntetni.
5. A nyomtatványban tett nyilatkozatok valóságtartalmáért annak aláírója felelõsséggel tartozik. Valótlan tartalmú
nyilatkozatnak, illetõleg valótlan tartalmú, hamis vagy hamisított okiratnak vagy igazolásnak jogtalan haszonszerzési célzattal történõ benyújtását a törvény bünteti.
6. A nyomtatvány a kitöltésének idõpontjától, vagy a legrégebbi igazolás keltének idõpontjától számított 30 napon
belül nyújtható be, de a nyomtatványhoz csatolható ennél régebben kiállított okirat is, ha az meghatározott idõszakra
valamely ellátásra való jogosultságot igazol.
7. A kérelmezõ a nyomtatvány kitöltésével és benyújtásával hozzájárul ahhoz, hogy az általa közölt adatait az Igazságügyi Hivatal Áldozatsegítõ Szolgálata kezelje.
8. Ha a nyomtatványban vagy mellékleteiben foglalt adatokban változás következik be, azt a kérelmezõ 8 napon belül – ha szükséges, a megfelelõ mellékletekkel ellátva – írásban be kell jelenteni az eljárásra illetékes területi
áldozatsegítõ szolgálatnak.
9. Szakjogászi segítségnyújtás igénylése esetén a jogi segítségnyújtásról szóló 2003. évi LXXX. törvény 22. §-ában
meghatározott nyomtatványt is ki kell tölteni, melyet ezen nyomtatványhoz kell csatolni, és a nyomtatvány A) részének IV. pontjában mellékletként meg kell jelölni.
10. Kárenyhítés igénylése esetén a nyomtatvány B) részét is ki kell tölteni, amely a kérelem részét képezi.
A nyomtatvány A) részének kitöltéséhez
11. A nyomtatvány A) részének I–III. pontja szerinti adatokat (személyi adatok, a bûncselekményre vonatkozó adatok, az igényelt támogatás, támogatások megjelölését) a kérelmezõnek saját magára vonatkozóan ki kell kitöltenie.
12. A Közlemények rovatban fel kell tüntetni:
– ha a nyomtatványt az ügyfél kérésére – annak jelenlétében – a területi áldozatsegítõ szolgálat munkatársa tölti ki,
– bármely tényt vagy körülményt, amely a kérelem elbírálásánál jelentõséggel bír.
A nyomtatvány B) részének kitöltéséhez
13. A nyomtatvány a bûncselekmények áldozatainak segítésérõl és a kárenyhítésrõl szóló 2005. évi CXXXV. törvény 7. §-a szerinti állami kárenyhítés engedélyezése iránti kérelem elõterjesztésére szolgál, és a jogosultság elbírálásához szükséges adatokat tartalmazza.
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14. Ha a kérelmezõ az I. pontban megjelölt valamely alanyi jogosultságot biztosító ellátásban részesül, akkor ezen
ellátást (az arra való jogosultságot) igazolnia kell.
15. A jövedelemre vonatkozó adatokat a kérelmezõnek saját magára és a vele közös háztartásban élõ személy(ek)re
vonatkozóan kell kitöltenie. A munkáltatói igazolásokat (a folyósított ellátást, járandóságot a munkáltató, vagy az ellátást, járandóságot folyósító szerv igazolja. Igazoló iratnak minõsül a nyugdíjszelvény, illetve lakossági
folyószámla kivonat) csatolni kell.
16. Vállalkozó esetében a jövedelemigazolást adóigazolás helyettesíti. Havi nettó jövedelemként a kérelem elõterjesztését megelõzõ évben elért adózott jövedelem 1/12-ed részét kell feltüntetni.
Ha a kérelmezõ mezõgazdasági õstermelõ és a kérelem elõterjesztését megelõzõ naptári évben sem adóbevallásra,
sem egyszerûsített adóbevallási nyilatkozat tételére nem volt köteles, akkor a kérelem elõterjesztését megelõzõ naptári évben megszerzett nettó jövedelem 1/12-ed részét kell – külön igazolás csatolása nélkül – havi nettó
jövedelemként feltüntetni.
17. A közös háztartásban élõ nagykorú személyeknek a nyomtatvány III. pontjában foglalt adatokra vonatkozó nyilatkozatot aláírásukkal is el kell látniuk; ha ennek akadálya van, annak okát a Közlemény rovatban fel kell tüntetni.
Közös háztartásban élõ személynek minõsül a kérelmezõ által eltartott, vagy a kérelmezõ eltartására köteles személy
akkor is, ha a kérelem elõterjesztésének idõpontjában nem lakik a kérelmezõvel egy ingatlanban.
A IV. pontot a hivatal tölti ki
A Közlemények rovatban kell feltüntetni:
– ha a nyomtatványt az ügyfél kérésére – annak jelenlétében – a területi áldozatsegítõ szolgálat munkatársa tölti ki,
– ha a közös háztartásban élõ személyekre vonatkozó adat, illetve aláírás hiányzik, a hiány okának megjelölésével,
– bármely tényt vagy körülményt, amely a kérelem elbírálásánál jelentõséggel bír.
A kérelmezõ 8 napon belül köteles bejelenteni, ha
– bíróság vagy nyomozó hatóság jogerõs határozata megállapította, hogy a kérelmezõ magatartása a bûncselekmény
kiváltó oka volt, vagy
– a bûncselekmény elkövetésében közrehatott, vagy
– a kárenyhítésre okot adó bûncselekmény miatt indult büntetõeljárásban a tanúvallomást jogosulatlanul megtagadta, vagy
– ha a szakértõi vizsgálatban a közremûködési kötelezettségét nem teljesítette, illetõleg az idézéssel szembeni mulasztása miatt vele szemben jogerõsen rendbírságot szabtak ki, avagy
– ha a nyomtatvány 51. és 52. pontjában felsoroltak valamelyike fennáll.
A nyomtatványhoz csatolni kell:
– A kár igazolására szolgáló iratot (Bizonylat: pl. számla, nyugta).
– A testi épség, egészség súlyos károsodását igazoló szakértõi véleményt vagy orvosi dokumentumokat, vagy a halotti anyakönyvi kivonatot.
– Kárenyhítési támogatási járadék iránti igény esetén a Tájékoztatóban meghatározott dokumentumokon túl csatolni
kell a keresõképtelenséget igazoló és annak várható idõtartamát valószínûsítõ szakértõi véleményt vagy orvosi igazolást is.
– Ha a kérelmezõ a károsodott vagy meghalt sértettnek az elkövetés idõpontjában egy háztartásban élõ egyenes ági
rokona, örökbefogadója vagy nevelõszülõje, örökbe fogadott vagy nevelt gyermeke, házastársa, élettársa, illetve akinek eltartására a károsodott vagy meghalt sértett jogszabály, végrehajtható bírósági, illetõleg hatósági határozat vagy
érvényes szerzõdés alapján köteles vagy köteles volt, akkor a kérelemnyomtatványhoz csatolni kell az együttélést,
rokoni kapcsolatot, tartási kötelezettséget igazoló dokumentumokat is.
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2. melléklet az 1/2006. (I. 6.) IM rendelethez
IGAZSÁGÜGYI HIVATAL
.................................................
MEGYEI/FÕVÁROSI HIVATAL
ÁTVÉTELI ELISMERVÉNY
Alulírott .............................................. elismerem, hogy a mai napon a ................. sz. határozat alapján ....... Ft-ot,
azaz ............................... (betûvel) forintot átvettem.
Kelt: ..................................................................
............................
engedélyezõ

............................
átvevõ

...................................
átadó

3. melléklet az 1/2006. (I. 6.) IM rendelethez

12. Ha a kérelmezõ
e pontokban foglalt feltételek
valamelyikének megfelel,
ezt igazolnia kell
és a nyomtatvány A) részének
további rovatait nem kell
kitöltenie!

rendszeres szociális segélyben részesül
közgyógyellátásban részesül vagy egészségügyi szolgáltatásra való jogosultságát állapították meg
átmeneti szállást igénybe vevõ hajléktalan személy
menekült, menedékes vagy ilyenkénti elismerését kérõ személy részére biztosított szociális ellátásban részesül
vízum kiadása, tartózkodási vagy letelepedési engedély megszerzése, illetve
honosítás iránti üggyel kapcsolatban jogi segítségnyújtást kérõ olyan személy,
akinek a felmenõje magyar állampolgár vagy az volt, továbbá visszahonosításra
irányuló eljárásban részt vevõ személy
a családjában élõ gyermeknek a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre
való jogosultságát állapították meg

4. melléklet az 1/2006. (I. 6.) IM rendelethez
IV. A kérelmezõnek a támogatás engedélyezésénél figyelembe vehetõ jövedelme
(A 4. és a 6. pont kivételével a megyei hivatal tölti ki!)
1. A kérelmezõ és a vele közös háztartásban élõ személyek havi összes nettó jövedelme:
2. A közös háztartásban élõk száma összesen:
3. Egy fõre esõ havi nettó jövedelem:
4. Az egy fõre esõ jö- 4.1.1. A kérelmezõ által havonta fizetett tartásdíj vagy járadék összege:
vedelembõl levonható 4.1.2. A tartásra jogosult neve:
összegek
4.1.3. A tartásdíj fizetését elrendelõ hatóság neve és a határozat száma:
4.2.1. A lakáshitel havi törlesztõ részletének kérelmezõre esõ összege:
4.2.3. A lakáshitelt folyósító hitelintézet neve, címe:
5. Egy fõre esõ, levonások után fennmaradó havi nettó jövedelem:
6. Az Áldozatsegítõ Szolgálat határozata szerint bûncselekmény ál- igen
dozataként jogosult vagyok az áldozatsegítési szolgáltatások igénybe- nem
vételére és a bûncselekménnyel okozott kár vagy a bûncselekménnyel
összefüggõ érdeksérelem elhárításához szükséges eljárás megindításához kérek jogi segítséget.
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III. rész HATÁROZATOK
A Köztársasági Elnök
határozatai
A Köztársasági Elnök
1/2006. (I. 6.) KE
határozata
Göndör Péter rendkívüli követi és meghatalmazott
miniszteri kinevezésérõl
Az Alkotmány 30/A. §-a (1) bekezdésének c) pontjában
foglalt jogkörömben, a külügyminiszter elõterjesztésére
Göndör Pétert kinevezem rendkívüli követté és
meghatalmazott miniszterré.
Budapest, 2005. december 21.
Sólyom László s. k.,
köztársasági elnök

Ellenjegyzem:
Budapest, 2005. december 22.
Somogyi Ferenc s. k.,
külügyminiszter

KEH ügyszám: V-4/6088/2005.

A Köztársasági Elnök
2/2006. (I. 6.) KE
határozata
Szücs László rendkívüli követi és meghatalmazott
miniszteri kinevezésérõl
Az Alkotmány 30/A. §-a (1) bekezdésének c) pontjában
foglalt jogkörömben, a külügyminiszter elõterjesztésére
Szücs Lászlót kinevezem rendkívüli követté és
meghatalmazott miniszterré.
Budapest, 2005. december 21.
Sólyom László s. k.,
köztársasági elnök

Ellenjegyzem:
Budapest, 2005. december 29.
Somogyi Ferenc s. k.,
külügyminiszter

KEH ügyszám: V-4/6089/2005.

VI. rész
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KÖZLEMÉNYEK,
HIRDETMÉNYEK

A Magyar Szabadalmi Hivatal elnökének
1/2006. (MK 2.) MSZH
közleménye
egyes 2006. évi kiállításokon bemutatásra kerülõ
találmányok, védjegyek, formatervezési
és használati minták kiállítási kedvezményérõl,
illetve kiállítási elsõbbségérõl
Az 1995. évi XXXIII. törvény 3. §-ának b) pontja, az
1997. évi XI. törvény 53. §-a (1) bekezdésének c) pontja, a
2001. évi XLVIII. törvény 40. §-a (1) bekezdésének
c) pontja és az 1991. évi XXXVIII. törvény 36. §-ának
(1) bekezdése alapján közzéteszem, hogy
– a 2006. január hó 19. és 21. napjai között Budapesten
megrendezendõ „SZÕLÉSZET és PINCÉSZET” szakkiállításon és „MAGYAR KERT” szakkiállításon,
– a 2006. február hó 8. és 11. napjai között Budapesten
megrendezendõ „AGRO + MASHEXPO” Nemzetközi
mezõgazdasági és mezõgép kiállításon,
– a 2006. február hó 19. és 21. napjai között Budapesten megrendezendõ „UKBA” Nemzetközi cukrászati, sütõipari és gasztronómiai szakkiállításon,
– a 2006. február hó 21. és 24. napjai között Budapesten megrendezendõ „8. LABORTECHNIKA” kiállításon
(tudományos programmal),
– a 2006. március hó 1. és 5. napjai között Budapesten
megrendezendõ „BUDAPEST BOAT SHOW” Nemzetközi
hajókiállításon, „BUDAPEST MOTOR KIÁLLÍTÁS” Nemzetközi motorkerékpár szakkiállításon, „FeHoVa” Fegyver,
Horgász, Vadász nemzetközi kiállításon és „SPORT” Nemzetközi sport és szabadidõ kiállításon,
– a 2006. március hó 16. és 19. napjai között Budapesten megrendezendõ „UTAZÁS” Nemzetközi idegenforgalmi kiállításon és „KARÁT” szakkiállításon,
– a 2006. április hó 4. és 8. napjai között Budapesten
megrendezendõ „DECORSTONE” Nemzetközi díszítõkõ-ipari szakkiállításon és „CONSTRUMA” Nemzetközi
építõipari szakkiállításon,
– a 2006. május hó 16. és 19. napjai között Budapesten
megrendezendõ „INDUSTRIA” Nemzetközi ipari szakkiállításon, „CHEMEXPO” Nemzetközi vegyipari és mûanyagipari szakkiállításon és „SECUREX” Nemzetközi
munka-, tûz- és biztonságvédelmi szakkiállításon,
– a 2006. szeptember hó 9. és 17. napjai között Budapesten megrendezendõ „BNV” Budapesti Nemzetközi Vásáron és „INFOMARKET” Információtechnológiai és telekommunikációs vásáron,
– a 2006. szeptember hó 22. és 24. napjai között Budapesten megrendezendõ „BUDAPESTI EROTIKA” kiállításon és börzén,
– a 2006. szeptember hó 28. és október 1. napjai között
Budapesten megrendezendõ „AUTOMOBIL” 17. Nemzetközi jármûipari szakkiállításon,
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– a 2006. október hó 10. és 13. napjai között Budapesten
megrendezendõ „HOVENTA” Nemzetközi kereskedelmi és
vendéglátó-technikai szakkiállításon, „ÖKOTECH” Nemzetközi környezetvédelmi és kommunális szakkiállításon és
„HUNGAROMED” Nemzetközi orvostechnikai, egészségügyi szakkiállításon és konferencián,
– a 2006. október hó 26. és 29. napjai között Budapesten megrendezendõ „Bútorvilág” Nemzetközi bútor szakvásáron,
– a 2006. november hó 9. és 12. napjai között Budapesten megrendezendõ „Hó-Show” Találkozó a téli sportok
szerelmeseinek kiállításon,
– a 2006. november hó 21. és 24. napjai között Budapesten megrendezendõ „FOODAPEST” Nemzetközi élelmiszer, ital és élelmiszer-gépipari szakkiállításon, valamint
– a 2006. december hó 1. és 3. napjai között Budapesten megrendezendõ „EDUCATIO” Nemzetközi szakkiállításon és börzén,
bemutatásra kerülõ találmányokat, védjegyeket, formatervezési és használati mintákat az említett jogszabályokban
meghatározott kiállítási kedvezmény, illetve kiállítási
elsõbbség illeti meg.
Dr. Bendzsel Miklós s. k.,
a Magyar Szabadalmi Hivatal elnöke
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Az Adó- és Pénzügyi Ellenõrzési Hivatal elnökének
közleménye
a személyi jövedelemadó meghatározott részének
felhasználásáról rendelkezõ magánszemély
nyilatkozatával kedvezményezhetõ kiemelt
költségvetési elõirányzat technikai számáról
A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi
CXXVI. törvény (a továbbiakban: Tv.) módosításáról rendelkezõ 1997. évi CXXIX. törvény 4/A. §-ának (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelõen az Adó- és Pénzügyi Ellenõrzési Hivatal a Tv. 4/A. § (1) bekezdés b) pontja szerinti kedvezményezett részére a következõ technikai számot adja:
Sorszám

1.
2.
3.
4.
5.

Technikai
szám

Kedvezményezett

társadalmi bûnmegelõzés
parlagfû-mentesítés feladatainak
támogatása
egészségjavítást célzó sporttevékenység támogatása
a Szülõföld Alap támogatása
az erdõterület közjóléti célú védelmének és bõvítésének feladatai

1294
1153
1304
1311
1445

Adó- és Pénzügyi Ellenõrzési Hivatal elnöke

A BM Központi Adatfeldolgozó, Nyilvántartó és Választási Hivatal közleménye
A BM Központi Hivatal a 35/2000. (XI. 30.) BM rendelet 73. § (1) bekezdése alapján – az eddig közzétetteken kívül –
az alábbi elveszett, megsemmisült gépjármû törzskönyvek sorszámát teszi közzé:
415911B
011653D
599003C
165397D
776562B
177475F
379188E
337151E
781432C
290034A
998046C
392155C
257000A
420803D
694931A
256107A
143332F
194398E
396877A

283514C
163714B
840756A
055552F
339536C
684402B
570754E
253471E
716955B
135922B
077554B
795456B
720674A
596364B
720394B
488776F
084025B
409909E
446985C

325638C
803417C
924131D
084329D
503750B
046534D
872309A
439695D
074607A
295072D
690539B
864044D
271696F
212871D
777159B
733316D
285245A
872756E
115620E

998033E
958740A
719941C
676119D
008514F
678954A
328545C
421595E
504601E
749083E
009421B
835652C
509758A
377826C
684696C
048409A
205706B
635813C
836914A
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845385D
997990B
856253A
988782B
007497C
137491C
016952A
705488A
836924B
885614D
441210F
534538A
790407B
501203A
130036A
700913B
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312381F
722966A
397150D
393308A
459293E
700148D
054377C
788735D
684289C
812363C
815963B
092389F
886065E
901435B
119614E
543667E

679392A
915876D
840107E
164579C
089115F
548853A
712534E
361928E
292600E
859639B
813155F
238016A
719666A
440987C
178207F
075198C

235
048614B
625197B
773500C
048163C
149772C
898422B
424644D
831132B
821113D
770593A
095475B
498659F
974121D
115905B
187381A
Közlekedési Nyilvántartó Osztály

Helyesbítés: A Magyar Közlöny 2005. évi 166. számában kihirdetett 42/2005. (XII. 22.) PM rendelet 6., 7., 8., 9. és 10. számú mellékletében módosított
rendeletre való hivatkozás helyesen:
,,[...melléklet a 13/1991. (V. 21.) PM rendelethez]”
(Nyomdahiba)
A Magyar Közlöny 2005. évi 171. számának I. kötetében kihirdetett 34/2005. (XII. 28.) NKÖM rendelet 2. számú mellékletének jelölése helyesen:
,,2. számú melléklet a 34/2005. (XII. 28.) NKÖM rendelethez”
(Nyomdahiba)
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ELÕFIZETÉSI FELHÍVÁS
Kormányrendelet felhatalmazása alapján jelenteti meg a
Miniszterelnöki Hivatal a Magyar Közlöny mellékleteként
a HIVATALOS ÉRTESÍTÕT. A lap hetente, szerdánként,
tematikus fõrészekben hitelesen közli a legfõbb állami,
önkormányzati, társadalmi, gazdasági szervek, illetve
szervezetek személyi, szervezeti, igazgatási és képzési,
valamint a hírközlési tevékenység (frekvenciagazdálkodás, távközlés, postaügy, informatika) közleményeit, továbbá az üzleti élet híreit. Térítési díj ellenében közzétesszük a Kincstári Vagyoni Igazgatóság vagyonértékesítési pályázatait, az állami, társadalmi, gazdasági szervezetek, parlamenti pártok, kamarák, helyi önkormányzatok, egyházak, különbözõ képviseletek közleményeit.
Fizetett hirdetésként – akár színes oldalakon is – helyet
kaphatnak az Értesítõben a gazdálkodó szervezetek,
egyetemek, alapítványok, de magánszemélyek közérdeklõdésre számot tartó közlései is.
Õszintén reméljük, hogy a hírek, információk, közlemények egy lapban történõ pontos és rendszerezett formában való közreadásával sikerül hatékonyabbá és
eredményesebbé tenni elõfizetõink tájékozódását a hivatali és üzleti életben. Az érdeklõdõk számára egyéb
hasznos információkat is nyújt a lap.

Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2004. május 1-jétõl az
Európai Unió hivatalos nyelveként magyarul is megjelenik. A hivatalos lap L és C sorozatból áll.
Az L (Legislation) sorozatban kerülnek kiadásra az Európai Unió hatályos jogszabályai, az ún. elsõdleges jogforrások (alapító szerzõdések, csatlakozási szerzõdések, társulási szerzõdések), továbbá az alábbi jogforrások: rendeletek, irányelvek, határozatok.
Az EU Hivatalos Lapjában történõ közzétételt követõen
az évfolyam és a kötet számára, valamint a megjelenés
dátumára hivatkozással, cím szerint, 2004. május 1-jétõl
folyamatosan tájékoztatást adunk a hivatalos lap L kiadásaiban megjelenõ jogi aktusokról a Magyar Közlöny mellékleteként megjelenõ Hivatalos Értesítõben.
A lap elõfizetésben megrendelhetõ a Magyar Hivatalos
Közlönykiadó 1085 Budapest, Somogyi Béla u. 6.
címén, levélcím: 1394 Budapest 62., Pf. 357; faxszám:
318-6668.
2006. évi éves elõfizetési díja: 13 356 Ft áfával.
A HIVATALOS ÉRTESÍTÕ egyes számai megvásárolhatók a kiadó közlönyboltjában (1085 Budapest, Somogyi
Béla u. 6. telefon/fax: 267-2780) vagy a Közlöny Centrumban (1072 Budapest, Rákóczi út 30., bejárat a Dohány u.
és Nyár u. sarkán, telefon: 321-5971, fax: 321-5275).

MEGRENDELÕLAP
Megrendelem a HIVATALOS ÉRTESÍTÕ címû lapot ......... példányban, és kérem a következõ címre kézbesíteni:
Megrendelõ neve: .....................................................................................................................................
címe (város/község, irányítószám): .......................................................................................
utca, házszám: ......................................................................................................................
Ügyintézõ (telefonszám): ...........................................................................................................................
2006. évi elõfizetési díj fél évre

6678 Ft áfával

egy évre 13 356 Ft áfával
Számlát kérek a befizetéshez.

Kérjük, a négyzetbe történõ X bejelöléssel jelezze az elõfizetés idõtartamát.
Kelt.: ..............................................................

............................................................................
cégszerû aláírás
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ELÕFIZETÉSI FELHÍVÁS
A jogalkotásról szóló 1987. évi XI. törvény rendelkezik – többek között – a Magyar Köztársaság Kormánya hivatalos
lapjának, a Határozatok Tárának megjelentetésérõl.
A Határozatok Tárát szerkeszti a Miniszterelnöki Hivatal a Szerkesztõbizottság közremûködésével, évente mintegy
60 alkalommal jelenik meg.
A Határozatok Tára a Kormánynak azokat a határozatait (kétezres) közli, amelyeknek közzétételét a Kormány elrendelte, továbbá tartalmazza a miniszterelnök határozatait, a Miniszterelnöki Hivatalt vezetõ miniszter határozatait,
valamint a minisztériumok, az országos hatáskörû szervek, az önkormányzatok közleményeit, hirdetményeit, különféle tájékoztatóit, továbbá azokat a közleményeket stb., amelyeket a Miniszterelnöki Hivatalt vezetõ miniszter
engedélyez.
A Határozatok Tára megrendelhetõ a Magyar Hivatalos Közlönykiadó címén (Budapest VIII., Somogyi Béla u. 6.;
postacím: 1394 Budapest 62, Pf. 357) vagy a 318-6668 faxszámán.
Éves elõfizetési díja 2006. évre: 20 664 Ft áfával.
Példányonként megvásárolható a kiadó közlönyboltjában (1085 Budapest, Somogyi Béla u. 6., tel./fax: 267-2780)
vagy a Közlöny Centrumban (1072 Budapest, Rákóczi út 30., bejárat a Dohány u. és Nyár u. sarkán, tel.: 321-5971,
fax: 321-5275).

MEGRENDELÕLAP
Megrendelem a

HATÁROZATOK TÁRA
címû lapot ................. példányban.
A megrendelõ (cég) neve: ...............................................................................................................................
Címe (város, irányítószám): ............................................................................................................................
Utca, házszám: ...............................................................................................................................................
Az ügyintézõ neve, telefonszáma: ..................................................................................................................
A megrendelõ (cég) bankszámlaszáma: ........................................................................................................
2006. évi elõfizetési díj egy évre: 20 664 Ft áfával.
fél évre: 10 332 Ft áfával.
Csekket kérek a befizetéshez
Kérjük, a négyzetbe történõ X bejelöléssel jelezze az elõfizetés idõtartamát!
A megrendelt példányok ellenértékét a postaköltséggel együtt, a szállítást követõ számla kézhezvétele után,
8 napon belül a Magyar Hivatalos Közlönykiadónak a számlán feltüntetett pénzforgalmi jelzõszámára átutaljuk.
Keltezés: .......................................................
......................................................................
cégszerû aláírás
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ELÕFIZETÉSI FELHÍVÁS
Az

EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI KÖZLÖNY
– az egészségbiztosítási ágazat központi igazgatási szerve, az Országos Egészségbiztosítási Pénztár
hivatalos lapja – az elõfizetõi érdekeket szem elõtt tartva, kedvezõ áron kívánja az egészségügyi
ágazatban érdekeltek rendelkezésére bocsátani a jogszabályok szövegét, valamint a munkához szükséges aktuális OEP-közleményeket, -felhívásokat, -tájékoztatókat. Lapunk címzettjei elsõsorban: az alapellátásban részt vevõ háziorvosok; fekvõbeteg-ellátó és szakellátó intézmények; gyógyszert, gyógyászati segédeszközt gyártók, illetve forgalmazók; gyógyfürdõk; oktatási intézmények; társadalombiztosítási kifizetõhelyek, foglalkoztatók; könyvelõk; adótanácsadók stb.
Az Egészségbiztosítási Közlöny elõfizetésben megrendelhetõ a Magyar Hivatalos Közlönykiadó
(1085 Budapest, Somogyi Béla u. 6.) címén (postacím: 1394 Budapest 62. Pf. 357) vagy a 318-6668 faxszámán.
2006. évi éves elõfizetési díj: 19 152 Ft áfával, féléves elõfizetés: 9576 Ft áfával.
Példányonként megvásárolható a kiadó közlönyboltjában (1085 Budapest, Somogyi Béla u. 6., tel./fax:
267-2780) vagy a Közlöny Centrumban (1072 Budapest, Rákóczi út 30., bejárat a Dohány u. és Nyár u.
sarkán, tel.: 321-5971, fax: 321-5275).

MEGRENDELÕLAP
Megrendeljük az Egészségbiztosítási Közlöny címû lapot ................. példányban.
A megrendelõ (cég) neve: ...........................................................................................................
Címe (város, irányítószám): ........................................................................................................
Utca, házszám: ...........................................................................................................................
Az 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 Hivatalos Közlönykiadónak a számlán feltüntetett pénzforgalmi
jelzõszámára átutaljuk.

Keltezés: ………………………………………
……………………………………………
cégszerû aláírás
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Ismét megrendelhetõ, 2006. évre elõfizethetõ az immár fél évszázados hagyományokra
visszatekintõ Pénzügyi Szemle, amely megújuló, bõvülõ tartalommal, állandó rovatrenddel,
korszerû tipográfiával, igényes borítóval – s ami szintén újdonság – egy kötetben a magyarral,
teljes terjedelemben angol nyelven is a tisztelt Olvasók rendelkezésére áll.
Több állami, pénzügyi szervezet összefogásával, neves szakemberekbõl álló szerkesztõ bizottság iránymutatásával, új laptulajdonos gondozásában, szerkesztésében, s változatlanul a
Magyar Hivatalos Közlönykiadó kiadásában jövõre negyedévente jelenik meg a Pénzügyi
Szemle, amely közpénzügyi szakfolyóiratként aktuális és hiteles képet ad a pénzügyi rendszer, ezen belül hangsúlyosan a közszféra (public sector), valamint – a fõbb pénzügyi összefüggések tükrében – a magyar nemzetgazdaság lényeges vonásairól, a felzárkózási, jövõépítési törekvésekrõl, s a kapcsolódó szakmai vitákról. A folyóirat a gyakorlati problémák oldaláról közelítve a tudományos eredmények iránt is nyitott. Ily módon a megújuló Pénzügyi
Szemlét haszonnal forgathatják a különbözõ területeken dolgozó gazdasági és pénzügyi szakemberek, közgazdászok, jogászok, vezetõk, menedzserek mellett a politikai élet szereplõi,
az egyetemi és fõiskolai oktatók, hallgatók, és a tudományos kutatók is.
A Pénzügyi Szemle megrendelhetõ a Magyar Hivatalos Közlönykiadó címén:
1085 Budapest, Somogyi Béla u. 6., postacímén: 1394 Budapest 62, Pf. 357
Éves elõfizetési díj 2006. évre 20 000 Ft áfával, vagy 80 euró.
Egy szám ára: 5 000 Ft áfával, vagy 20 euró.
-----------------------------------------------------------------------------

MEGRENDELÕLAP
Megrendeljük 2006. évre a Pénzügyi Szemle címû közpénzügyi szakfolyóiratot.
A megrendelõ (cég) neve: ...................................................................................................
címe (helyiség, irányítószám, utca, házszám): ....................................................................
bankszámlaszáma: .............................................................................................................
ügyintézõje és telefonszáma: .............................................................................................
A megrendelt példányok ellenértékét a postaköltséggel együtt, a szállítást követõ számla
kézhezvétele után, 8 napon belül a Magyar Hivatalos Közlönykiadónak a számlán feltüntetett
pénzforgalmi jelzõszámára átutaljuk.

Keltezés: ……………………………
…………………………………
cégszerû aláírás
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Szerkeszti a Miniszterelnöki Hivatal, a Szerkesztõbizottság közremûködésével.
A Szerkesztõbizottság elnöke: dr. Pulay Gyula. A szerkesztésért felelõs: dr. Müller György. Budapest V., Kossuth tér 1–3.
Kiadja a Magyar Hivatalos Közlönykiadó. Felelõs kiadó: dr. Kodela László elnök-vezérigazgató.
Budapest VIII., Somogyi Béla u. 6. Telefon: 266-9290.
Elõfizetésben megrendelhetõ a Magyar Hivatalos Közlönykiadónál
Budapest VIII., Somogyi Béla u. 6., 1394 Budapest 62. Pf. 357, vagy faxon 318-6668.
Elõfizetésben terjeszti a Magyar Hivatalos Közlönykiadó a FÁMA Rt. közremûködésével. Telefon/fax: 266-6567.
Információ: tel.: 317-9999, 266-9290/245, 357 mellék.
Példányonként megvásárolható a kiadó Budapest VIII., Somogyi B. u. 6. (tel./fax: 267-2780) szám alatti közlönyboltjában vagy a
Budapest VII., Rákóczi út 30. (bejárat a Dohány u. és Nyár u. sarkán) szám alatti Közlöny Centrumban (tel.: 321-5971, fax: 321-5275),
illetve megrendelhetõ a www.mhk.hu/kozlonybolt internetcímen.
2006. évi éves elõfizetési díj: 90 216 Ft. Egy példány ára: 207 Ft 16 oldal terjedelemig, utána +8 oldalanként +184 Ft.
A kiadó az elõfizetési díj évközbeni emelésének jogát fenntartja.
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