
T A R T A L O M
Ol dal

I. RÉSZ

SZEMÉLYI HÍR

1075/2007. (X. 1.) Kor m. h. a nem zet kö zi gaz da sá gi kap cso la tok össze han go lá sá ért fe le lõs kor mány biz tos ki ne ve zé sé rõl és feladatairól .............. 1130

II. RÉSZ

JOGSZABÁLY

244/2007. (IX. 25.) Kor m. r. a gaz dál ko dó szer ve ze tek ré szé re nyúj tott 2007. évi egye di ter me lé si tá mo ga tá sok ról, költ ség té rí té sek rõl  szóló
52/2007. (III. 26.) Kor m. rendelet módosításáról ..................................................................................................................................................... 1131

JOGSZABÁLYMUTATÓ

A gaz da sá gi és köz le ke dé si mi nisz ter jog sza bály-elõ ké szí té si fe le lõs sé gi kö ré be tar to zó, il let ve a gaz da sá gi és köz le ke dé si mi nisz ter rel együt te sen
ki adott vagy a gaz da sá gi és köz le ke dé si mi nisz ter feladatkörét érintõ egyéb jogszabályok ................................................................................... 1132

III. RÉSZ

A KORMÁNY HATÁROZATA

1071/2007. (IX. 21.) Kor m. h. az eu ró be ve ze té sé vel kap cso la tos fel ké szü lés meg kez dé sé rõl és szer ve ze ti kereteirõl .............................................. 1132

V. RÉSZ

HIRDETÉS

Pá lyá za ti fel hí vás Esz ter gom vá ros he lyi me net rend sze rin ti sze mély szál lí tá si szol gál ta tá sa i nak ellátására ............................................................... 1133

VI. ÉVFOLYAM 19. SZÁM 2007. OKTÓBER 15.

A GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

ÁRA: 1092 FORINT

F E L H Í V Á S !

Fel hív juk tisz telt Elõ fi ze tõ ink fi gyel mét a köz löny utol só ol da lán köz zé tett tá jé koz ta tó ra
és a 2008. évi elõ fi ze té si árainkra



Sze mé lyi hí r

A Kormány
1075/2007. (X. 1.) Korm.

határozata
a nemzetközi gazdasági kapcsolatok

összehangolásáért felelõs kormánybiztos
kinevezésérõl és feladatairól

1. A Kor mány a nem zet kö zi gaz da sá gi kap cso la tok kal
kap cso la tos kor mány za ti te vé keny ség össze han go lá sá ra
– 2007. ok tó ber 1-jei ha tállyal – dr. Ga ram he gyi Ábelt,
a Gaz da sá gi és Köz le ke dé si Mi nisz té ri um ál lam tit ká rát
kor mány biz tos sá ne ve zi ki.

2. A kor mány biz tos
a) részt vesz a Kor mány kül gaz da ság-po li ti ká já nak

 kidolgozásában, fel adat kör ében elõ ter jesz téseket ké szít a
Kor mány, il le tõ leg a nem zet kö zi gaz da sá gi kap cso la tok -
kal fog lal ko zó kor mány za ti tes tü le tek ré szé re;

b) részt vesz a Kor mány ál tal jó vá ha gyott kül gaz da ság- 
po li ti ka meg va ló sí tá sá ban, a kül ügy mi nisz ter rel együtt -
mû köd ve ki dol goz za a nem zet kö zi gaz da sá gi kap cso la tok
vi szony la ti irány el ve it;

c) elõ ze tesen vé le mé nye zi a nem zet kö zi gaz da sá gi
kap cso la to kat érin tõ elõ ter jesz tések ter ve ze te it;

d) az egy sé ges kül gaz da ság-po li ti kai te vé keny ség
 érdekében össze han gol ja a mi nisz té ri u mok és az egyéb
köz pon ti ál lam igaz ga tá si szer vek, va la mint az ilyen fel -
adat kör rel ren del ke zõ kor mány biz tos(ok) és miniszter -
elnöki meg bí zott(ak) nem zet kö zi gaz da sá gi kap cso la to kat
érin tõ te vé keny sé gét;

e) fi gye lem mel kí sé ri és ko or di nál ja a Ma gyar Köz tár -
sa ság kül gaz da sá gi po zí ci ó ját és kül pi a ci eredményes -
ségét be fo lyá so ló va la mennyi kor mány za ti gazdaság-
 diplomáciai te vé keny sé get;

f) szak ma i lag elõ ké szí ti a kor mány szin tû gaz da sá gi tár -
gya lá so kat, a kül gaz da sá gi tár gyú, a nem zet kö zi ke res ke -
de lem re és más gaz da sá gi együtt mû kö dés re irá nyu ló nem -
zet kö zi szer zõ dé se ket, össze han gol ja vég re haj tá suk szer -
ve zé sét;

g) szak mai ko or di ná ci ót gya ko rol a kül gaz da sá gi cé lú
ál la mi in téz mény rend szer (így kü lö nö sen a Ma gyar
 Köztársaság kül gaz da sá gi szak dip lo ma ta, me zõ gaz da sá gi
szak dip lo ma ta, tu do mány- és tech no ló gia po li ti kai szak -
dip lo ma ta há ló za ta, – a kül ügy mi nisz ter kül kép vi se le tek
irá nyí tá sá ban fenn ál ló jo go sult sá ga it nem érint ve – a Ma -
gyar Köz tár sa ság kül gaz da sá gi szem pont ból straté giai
 jelentõségû part ner-or szá ga i ban le võ kül kép vi se le tei,
 illetve a Ma gyar Köz tár sa ság nem zet kö zi szer ve ze tek hez

akk re di tált kül kép vi se le tei) kül gaz da ság-po li ti kai te vé -
keny sé ge fe lett az erõ for rá sok ha té kony fel hasz ná lá sa,
a stra té gi ai mû kö dés és az azt je len tõ sen be fo lyá so ló ope -
ra tív in téz ke dé sek te kin te té ben;

h) ja vas la ta i val se gí ti és szak ma i lag össze han gol ja az
ál la mi ve ze tõk nem zet kö zi sze rep lé sei al kal má val meg je -
le ní ten dõ gaz da sá gi vo nat ko zá sú ma gyar ál lás pont ki ala -
kí tá sát, ez zel össze füg gés ben köz re mû kö dik az ál la mi
 vezetõk ki uta zá sá nak elõ ké szí té sé ben;

i) ko or di nál ja és szer ve zi a kor mány kö zi gaz da sá gi
 vegyesbizottságok mû kö dé sét, azok rend sze rét a ma gyar
kül gaz da ság-po li ti ka hosszú tá vú ér de ke i nek meg fele lõen
ala kít ja ki;

j) a Gaz da sá gi és Köz le ke dé si Mi nisz té ri um mal egyet -
ér tés ben el lát ja a Ma gyar Köz tár sa ság ener gia po li ti kai
 érdekeinek az Eu ró pai Unió kö zös ener gia po li ti ká ja ál tal
meg ha tá ro zott alap el vek, va la mint cél ki tû zé sek figye -
lembe véte lével tör té nõ nem zet kö zi kép vi se le tét, munká -
jával szak mai szem pont ból tá mo gat ja az érin tett minisz -
tériumok stra té gi ai te vé keny sé gét;

k) a Ma gyar Köz tár sa ság kül gaz da ság-po li ti kai cél ki -
tû zé se i nek ered mé nye sebb meg va ló sí tá sa ér de ké ben – kü -
lö nö sen az egye di be fek te té si vagy ke res ke del mi pro jek -
tek te kin te té ben – ja vas la to kat tesz mi nisz té ri u mi in téz ke -
dé sek meg té te lé re;

l) vé le mé nye zé si jo got gya ko rol a kül gaz da ság és az
or szág kép ala ku lá sát je len tõ sen be fo lyá so ló kor mány za ti
in téz ke dé sek te kin te té ben;

m) fel ha tal ma zás alap ján el lát ja a Kor mány, a mi nisz -
ter el nök, il let ve az egyes mi nisz té ri u mok kép vi se le tét
nem zet kö zi szer ve ze tek ben, va la mint nem zet kö zi fó ru mo -
kon, ese mé nye ken;

n) fel adat kör ében jo go sult a mi nisz té ri u mok tól, il let ve
a köz pon ti köz igaz ga tá si szer vek tõl ada to kat, informá -
ciókat, elem zé se ket kér ni;

o) a Kor mány ré szé re éven te be szá mo lót ké szít a kül -
gaz da ság te rü le tén el ért ered mé nyek rõl, ja vas la tot tesz a
to vább lé pés fõ irá nya i ra, fel ada ta i ra és az en nek ér de ké -
ben szük sé ges in téz ke dé sek re.

3. A kor mány biz tos te vé keny sé gé vel össze füg gés ben
fel me rü lõ ki adá sok fe de ze tét a Gaz da sá gi és Köz le ke dé si
Mi nisz té ri um költ ség ve té sé ben kell biz to sí ta ni.

4. A kor mány biz tos te vé keny sé ge a mi nisz te rek jog -
sza bály-elõ ké szí tõ fel adat kö rét és fe le lõs sé gét, va la mint
jog sza bály ban meg ha tá ro zott fel adat- és ha tás kö rét nem
érin ti.

5. Ez a ha tá ro zat a köz zé té te le nap ján lép ha tály ba.

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

A Kormány
244/2007. (IX. 25.) Korm.

rendelete
a gazdálkodó szervezetek részére nyújtott
2007. évi egyedi termelési támogatásokról,

költségtérítésekrõl  szóló
52/2007. (III. 26.) Korm. rendelet módosításáról

A Ma gyar Köz tár sa ság 2007. évi költ ség ve té sé rõl  szóló
2006. évi CXXVII. tör vény 84.  §-ának a) pont já ban ka pott 
fel ha tal ma zás alap ján a Kor mány a kö vet ke zõ ket ren -
deli el:

1.  §

(1) A gaz dál ko dó szer ve ze tek ré szé re nyúj tott 2007. évi
egye di ter me lé si tá mo ga tá sok ról, költ ség té rí té sek rõl  szóló 
52/2007. (III. 26.) Kor m. ren de let (a továb biak ban: R.)
1.  §-a (3) be kez dé sé nek a) pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren -
del ke zés lép:

[Költ ség té rí tés a vas út tár sa sá gok sze mély szál lí tá si köz -
szol gál ta tá sa i hoz és a pá lya há ló zat mûköd tetéséhez:

Mil lió fo rint ban
2007. év]

„a) Költ ség té rí tés a  Magyar Ál lam vas utak
ZRt. (a to váb bi ak ban: MÁV) sze mély -
szál lí tá si köz szol gál ta tá sa i hoz és a pálya -
hálózat mû köd te té sé hez 94 409,25”

(2) Az R. 1.  §-a (3) be kez dé sé nek b) pont ja he lyé be
a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[Költ ség té rí tés a vas út tár sa sá gok sze mély szál lí tá si köz -
szol gál ta tá sa i hoz és a pá lya há ló zat mûköd tetéséhez:

Mil lió fo rint ban
2007. év]

„b) Költ ség té rí tés a MÁV-START Vas úti
Sze mély szál lí tó ZRt. (a to váb bi ak ban:
Start) sze mély szál lí tá si közszolgáltatá -
saihoz 66 303,25”

2.  §

(1) Az R. 2.  §-ának (3) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(3) Az 1.  § (3) be kez dé sé nek a), b), c) pont ja ese té ben
a MÁV sze mély szál lí tá si köz szol gál ta tá sa i hoz és a pá lya -
há ló zat mû köd te té sé hez, a Start és a GYSEV ese té ben

a sze mély szál lí tá si köz szol gál ta tá sok hoz nyúj tott költ ség -
té rí tést (ide ért ve az or szá gos mú ze u mok, az Or szág ház,
va la mint a Ter ror Há za Mú ze um is ko lai cso por tos, díj -
men tes vas úti igény be vé te lé vel tör té nõ lá to ga tá sá ból adó -
dó be vé tel ki esés el len té te le zé sét) az APEH ré szé re meg -
kül dött, a (4) be kez dés ben meg ha tá ro zott pénz for gal mi
terv ben sze rep lõ ha vi rész le tek ben a tárgy hó el sõ mun ka -
nap já tól igé nyel he ti, amit ré szé re az APEH a tárgy hó
15-éig fo lyó sít. Ha a vas út tár sa ság a sze mély szál lí tá si köz -
szol gál ta tá sa i hoz nyúj tott költ ség té rí tés tárgy ha vi rész le -
tét tárgy hó 12-éig nem igény li, ak kor az APEH a tárgy ha vi 
rész le tet az igény lés be nyúj tá sá nak nap ját kö ve tõ 5 mun -
ka na pon be lül fo lyó sít ja ré szé re.”

(2) Az R. 2.  §-ának (5) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(5) Az 1.  § (3) be kez dé sé nek e) pont ja ese té ben a vas úti 
pá lya há ló zat mû köd te té sé hez a GYSEV ré szé re nyúj tott
költ ség té rí tés ha von ként egyen lõ rész le tek ben ve he tõ
igény be, ame lyet a GYSEV a tárgy hó el sõ nap já tól igé -
nyel het, és ame lyet az APEH az igény lést kö ve tõ 15 na pon 
be lül fo lyó sít.”

3.  §

Az R. 3.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„3.  § A tá mo ga tá sok, il let ve a költ ség té rí té sek fo lyó sí -
tá sa az 1.  § (2) be kez dé sé nek a) pont ja, az 1.  § (3) be kez -
dé sé nek a), b), c) és e) pont ja, va la mint (4) be kez dé se
ese té ben az APEH 10032000-01905049 Egye di tá mo ga -
tás  folyósítási szám lá ról, az 1.  § (2) be kez dé sé nek
b) pont ja ese té ben a 10032000-01905135 Egyéb vál la la ti
tá mo ga tás fo lyó sí tá si szám lá ról tör té nik az adó zás rend -
jé rõl  szóló 2003. évi XCII. tör vény ren del ke zé sei alap -
ján. Az 1.  § (2) be kez dé se ese té ben a szük sé ges iga zo lá -
sok csa to lá sa alap ján tör té nõ tá mo ga tás fo lyó sí tá sá ra, el -
len õr zé sé re az adó zás rend jé rõl  szóló 2003. évi XCII. tör -
vény sze rin ti  folyósítási és el len õr zé si sza bá lyok az
irány adók.”

4.  §

(1) Ez a ren de let a ki hir de té se nap ján lép ha tály ba, és
2008. már ci us 31-én ha tá lyát vesz ti.

(2) A ren de let ha tály ba lé pé sé vel az R. 1.  § (3) be kez dés
d) pont ja ha tá lyát vesz ti.

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



Jog sza bály mu ta tó

A gazdasági és közlekedési miniszter
jogszabály-elõkészítési felelõsségi körébe tartozó,

illetve a gazdasági és közlekedési miniszterrel
együttesen kiadott vagy a gazdasági és közlekedési
miniszter feladatkörét érintõ egyéb jogszabályok

(Magyar Közlöny 2007. évi 123–131. száma)

A)

A gazdasági és közlekedési miniszter
jogszabály-elõkészítési felelõsségi

kö ré be tar to zó egyéb jog sza bá lyok

81/2007. (IX. 21.) GKM r. a Ma gyar Ener gia Hi va tal
igaz ga tá si szol gál ta tá si dí ja i ról és a fel ügye le ti díj fi ze té sé -
nek sza bá lya i ról  szóló 19/2002. (XI. 5.) GKM–PM együt -
tes ren de let mó do sí tá sá ról (Ma gyar Köz löny 123. szám,
9346. ol dal)

82/2007. (IX. 22.) GKM r. a föld gáz köz üze mi dí ja i nak 
meg ál la pí tá sá ról  szóló 96/2003. (XII. 18.) GKM ren de let,
va la mint a föld gáz ár sza bá lyo zá sá nak ke re te i rõl  szóló
105/2005. (XII. 19.) GKM ren de let mó do sí tá sá ról (Ma -
gyar Köz löny 124. szám, 9378. ol dal)

C)

A gazdasági és közlekedési miniszter feladatkörét
érintõ egyéb jogszabályok

246/2007. (IX. 26.) Korm. r. az össz kor mány za ti pro -
jekt rõl (Ma gyar Köz löny 127. szám, 9449. ol dal)

27/2007. (IX. 29.) SZMM r. a 2008. évi mun ka szü ne ti
na pok kö rü li mun ka rend rõl (Ma gyar Köz löny 129. szám,
9523. ol dal)

A Kor mány ha tá ro za ta

A Kormány
1071/2007. (IX. 21.) Korm.

határozata
az euró gyakorlati bevezetésével kapcsolatos

felkészülés megkezdésérõl és szervezeti kereteirõl

Az eu ró gya kor la ti be ve ze té sé nek zök ke nõ men tes le bo -
nyo lí tá sá hoz szük sé ges tech ni kai fel té te lek meg te rem té sé -
hez a fel ké szü lést 2007 má so dik fe lé ben meg kell kez de ni.

En nek ér de ké ben a Kor mány a kö vet ke zõ ha tá ro za tot
 hozza:

1. A Kor mány a köz pon ti ál lam igaz ga tá si szer vek rõl,
va la mint a Kor mány tag jai és az ál lam tit ká rok jog ál lá sá ról
 szóló 2006. évi LVII. tör vény 25.  §-a alap ján az eu ró be ve -
ze tés tech ni kai fel té te le i nek meg te rem té se ér de ké ben – ja -
vas lat te võ, vé le mé nye zõ és ta nács adó tes tü let ként – Nem -
ze ti Eu ró Ko or di ná ci ós Bi zott sá got (a továb biak ban:
NEB) hoz lét re.

2. A NEB el nö ke a pénz ügy mi nisz ter.

3. A Kor mány a NEB társ el nö ké nek a Ma gyar Nem ze ti
Bank el nö két ké ri fe l.

4. A NEB tag jai:
a gaz da sá gi és köz le ke dé si mi nisz ter,
az igaz ság ügyi és ren dé sze ti mi nisz ter,
a Mi nisz ter el nö ki Hi va talt ve ze tõ mi nisz ter,
az ön kor mány za ti és te rü let fej lesz té si mi nisz ter,
a Köz pon ti Sta tisz ti kai Hi va tal el nö ke,
a Pénz ügyi Szer ve ze tek Ál la mi Fel ügye le te Fel ügye le ti

Ta ná csá nak el nö ke.

5. A NEB fel ada tai a kö vet ke zõk:
a) va la mennyi ér de kelt sze rep lõ be vo ná sá val el ké szí ti

az eu ró gya kor la ti be ve ze té sé hez szük sé ges – a pénz ügyi,
a vál la la ti szek tor és a köz szfé ra át ál lá sá val, a jo gi, az in -
for ma ti kai át ál lás sal, va la mint a fo gyasz tó vé de lem mel, a
szám vi tel lel és a sta tisz ti ká val kap cso la tos – fel ada to kat és 
ütem ter vet össze fog la ló nem ze ti át ál lá si ter vet, ame lyet
szük ség sze rint, de leg alább éven te fe lül vizs gál, és amely -
nek tel je sí té sét fo lya ma to san fi gye lem mel kí sé ri,

b) kü lö nö sen az in for ma ti kai, az ár meg je le ní tõ és a szám -
vi te li rend sze rek re, a pénz nem vál tás ra, a kész pénz cse ré re
vo nat ko zó – kö te le zõ erõ vel nem ren del ke zõ – szak mai
aján lá sok kal ak tí van tá mo gat ja a köz szfé ra és a ma gán szfé ra 
eu ró be ve ze té sé vel kap cso la tos fel ké szü lé sét,

c) meg vizs gál ja, hogy a köz szfé rá ban mi lyen költ sé -
gek kel jár az át ál lás,

d) ha té kony kom mu ni ká ci ós mód sze rek kel a fel ké szü -
lé si sza kasz hoz kap cso ló dó an tá jé koz ta tást, in for má ci ó kat 
nyújt az eu ró be ve ze té sé vel kap cso la tos fel ké szü lés hez,

e) ja vas la to kat tesz az át ál lás jo gi ke re te i nek meg te rem -
té sé hez, a sza bá lyo zá sért fe le lõs mi nisz ter nél, az ön kor -
mány za tok nál, il let ve a Ma gyar Nem ze ti Bank  elnökénél
kez de mé nye zi a szük sé ges jog sza bá lyok meg al ko tá sát.

6. A NEB egyes fel ada tai el lá tá sá nak elõ ké szí té sé re
szak mai bi zott sá go kat hoz hat lét re.

7. A NEB fél éven te be szá mol a Kor mány nak, éven te az 
Or szág gyû lés ille té kes bi zott sá ga i nak te vé keny sé gé rõl,
va la mint az eu ró be ve ze té sé hez szük sé ges gya kor la ti elõ -
ké szü le tek elõ re ha la dá sá ról. A Kor mány és az Or szág gyû -
lés ille té kes bi zott sá gai ese ti tá jé koz ta tást kér het nek.
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8. A NEB mun ka ter vét és ügy rend jét ma ga fo gad ja el.

9. A NEB a nem ze ti át ál lá si terv el sõ vál to za tát 2008.
jú ni us 30-ig nyújt ja be a Kor mány hoz.

10. Ez a ha tá ro zat a köz zé té te lét kö ve tõ na pon lép ha -
tály ba, és ha tá lyát vesz ti az Eu ró pai Kö zös sé get lét re ho zó
Szer zõ dés 122. cik ke sze rin ti el té rés az Eu ró pai Ta nács
dön té sé vel tör té nõ meg szün te té sé nek ha tály ba lé pé sét kö -
ve tõ 365. na pon. A ha tá ro zat 9. pont ja 2008. jú li us 1-jén
ha tá lyát vesz ti.

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

Hir de tés

Pályázati felhívás
Esztergom város helyi menetrend szerinti

személyszállítási szolgáltatásainak ellátására

Ki író: Esz ter gom Vá ros Ön kor mány za tá nak Kép vi se -
lõ-tes tü le te a 667/2007. (IX. 20.) esz ter go mi öh. ha tá ro za -
ta alap ján.

Az el já rás tár gya: Esz ter gom Vá ros köz igaz ga tá si te rü -
le tén he lyi me net rend sze rin ti au tó busz-köz le ke dés üze -
mel te té se.

Pá lyáz hat nak: jo gi sze mé lyek, gaz da sá gi tár sa sá gok,
köz hasz nú tár sa sá gok, egyé ni vállalkozók.

A pá lyá za ti do ku men tá ció be szer zé sé nek ha tár ide je:
2007. de cem ber 13.

Do ku men tá ció dí ja: 100 000 Ft (áfá val)

Fi ze tés fel té te lei és mód ja: a ki írás el len ér té két a pá lyá -
zó át uta lás sal tel je sít he ti a Ra if fe i sen Bank Zrt.-nél ve ze -
tett 12025000-00170092-00100008 szám la szám ra.

A ren del ke zés re bo csá tás mód ja: a pá lyá za ti ki írás Esz -
ter gom Vá ros Pol gár mes te ri Hi va tal Ka bi net iro dá ján ve -
he tõ át sze mé lye sen hét fõ tõl csü tör tö kig 8.00-tól 16.00
órá ig, pén te ken 8.00-tól 12.00 órá ig, il let ve ké rés re pos tai
úton meg kül dés re ke rül a pá lyá zó ré szé re, amennyi ben az
el len ér ték meg té rí té sét a pá lyá zó iga zol ja. Az el já rás ban
való részvétel feltétele a pályázati kiírás megvétele.

A szer zõ dés meg ha tá ro zá sa: köz szol gál ta tá si szerzõdés

A szer zõ dés idõ tar ta ma: 1 év, 2007. de cem ber
14.–2008. de cem ber 14.

A tel je sí tés he lye: a vá ros köz igaz ga tá si te rü le te

Al kal mas sá gi kö ve tel mé nyek:
– a pá lyá zó jog ké pes sé gé nek iga zo lá sa,
– aján lat té te li ha tár idõ le jár tá tól szá mí tott, 60 nap nál

nem ré geb bi va la mennyi – cég ki vo nat sze rin ti – szám la ve -
ze tõ pénz ügyi hi tel in té zet nyi lat ko za ta az aláb bi tar ta lom -
mal: – nem volt 30 nap nál hosszabb sor ban ál lás az el múlt
1 év ben, va la mint a számla megnyitásának idõpontjáról
igazolás,

– a pá lyá zó 2006. évi mér lege és ered mény ki mu ta tá sa.

A pá lyá zat be nyúj tá sá nak ha tár ide je: 2007. de cem ber
13.

A be nyúj tás cí me: Esz ter gom Vá ros Pol gár mes te ri
 Hivatal Ka bi net iro da (2500 Esz ter gom, Széchenyi tér 1.)

Az ered mény hir de tés leg ké sõb bi idõ pont ja: 2007. de -
cem ber 14.

A szer zõ dés kö tés leg ké sõb bi idõ pont ja: 2007. de cem ber 
14. 10.00 óra.
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A MAGYAR HIVATALOS KÖZLÖNYKIADÓ
meg je len tet te a

LEX-ICON § 5.0
ki ad vá nyát, amely a

Nép sza va zás és Né pi Kez de mé nye zés Jog sza bá lya i nak Gyûj te mé nyét
tar tal maz za.

A „Nép sza va zás és Né pi Kez de mé nye zés Jog sza bá lya i nak Gyûj te mé nye” a – LEX-ICON 1.0 (Ön kor mány -
za ti Jog sza bá lyok Gyûj te mé nye), a LEX-ICON 2.0 (Köz igaz ga tá si El já rá sok Jog sza bá lya i nak Gyûj te mé nye), va -
la mint a LEX-ICON 3.0 és 4.0 (Vá lasz tó jo gi Jog sza bá lyok Gyûj te mé nye I–II.) ko ráb bi ki ad vá nyok nyom do ka in ha -
lad va és a fel sõ ok ta tá si kép zés hez se gít sé get nyújt va – a mó do sí tá sok kal egy sé ges szer ke zet ben tar tal maz za az 
or szá gos és he lyi nép sza va zás ra és né pi kez de mé nye zés re vo nat ko zó ha tá lyos jog sza bá lyo kat. A kö tet négy
rész bõl és füg ge lék bõl áll.
Az el sõ rész ben az Al kot mány és a he lyi ön kor mány za tok ról szó ló tör vény té ma sze rin ti ren del ke zé se it, az or szá -
gos nép sza va zás ról és né pi kez de mé nye zé sé rõl szó ló tör vényt, a vá lasz tá si el já rás ról szó ló tör vény vo nat ko zó
ren del ke zé se it, a te rü let szer ve zé si el já rás ról szó ló tör vény vo nat ko zó ren del ke zé se it, a vá lasz tó jo gi tör vény nek
az adott té má ban tör té nõ vég re haj tá sá ra ki adott 34/2002. (XII. 23.) BM ren de le tét és a 29/2000. (X. 27.) BM
rendeletét kö zöl jük. A má so dik rész az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság nak a té ma kör rel össze füg gés ben a Ma -
gyar Köz löny ben 1998–2006 kö zött köz zé tett ál lás fog la lá sa it, a har ma dik rész az Al kot mány bí ró ság ál tal
1990–2006 kö zött ho zott és a té má val össze füg gõ, a Ma gyar Köz löny ben köz zé tett el vi je len tõ sé gû ha tá ro za ta it
ad ja köz re, az or szá gos, il let ve he lyi nép sza va zás, né pi kez de mé nye zés sze rin ti bon tás ban. A ne gye dik rész a
Leg fel sõbb Bí ró ság ese ti dön té se it tar tal maz za. A függelékben az 1989–2006 között tartott országos nép -
szavazások adatait tartalmazó összeállítás szerepel.

A ki ad vány nem csak a ta nul má nya i kat foly ta tó egye te mi és fõ is ko lai hall ga tók, ha nem a vá lasz tá si bi zott sá gok
tag jai (sza va zat szám lá ló bi zott ság, he lyi vá lasz tá si bi zott ság, te rü le ti vá lasz tá si bi zott ság, Or szá gos Vá lasz tá si
Bi zott ság), és a vá lasz tá si iro dák mun ka tár sa i nak igé nye it is ki elé gí ti. A te ma ti ku san ren de zett jog sza bály gyûj te -
mény se gít sé get nyújt hat a vá lasz tó pol gá rok és a tár sa dal mi szer ve ze tek nép sza va zás ban, né pi kez de mé nye -
zés ben tör té nõ rész vé te lé hez, a bí ró sá gi jog al kal ma zás hoz, a köz vet len de mok rá ci át meg tes te sí tõ in téz mény -
rend szer kutatását és oktatását végzõ szakemberek munkájához és a téma iránt érdeklõdõk ismereteinek
elmélyítéséhez.
A ki ad vány 584 ol dal ter je del mû.
Ára: 4221 Ft áfá val.

A kö tet meg ren del he tõ, il let ve sze mé lye sen is meg vá sá rol ha tó a Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó Köz löny cent ru -
má ban [1072 Bu da pest, Rá kó czi út 30. (be já rat a Do hány u. és Nyár u. sar kán; te le fon: 321-5971, fax: 321-5275],
va la mint a ki adó Jo gi Köny ves bolt já ban is (1085 Budapest, Somogyi Béla u. 6.)

MEGRENDELÉS

Meg ren de lem a LEX-ICON § 5.0 „Nép sza va zás és Né pi Kez de mé nye zés Jog sza bá lya i nak Gyûj te mé nye”

 címû ki ad ványt  ( ára: 4221 Ft áfá val) ......................  pél dány ban, és kérem, jut tas sák el az aláb bi cím re: 

A meg ren de lõ (cég) ne ve: ....................................................................................................................................

Cí me (vá ros, irá nyí tó szám): .................................................................................................................................

Ut ca, ház szám:  ....................................................................................................................................................

Ügy in té zõ ne ve, telefonszá ma: ............................................................................................................................

A meg ren de lõ (cég) bank szám la szá ma: ..............................................................................................................

A meg ren delt pél dá nyok el len ér té két a pos ta költ ség gel együtt, a szál lí tást kö ve tõ szám la kézhez vétele után, 8 na pon
be lül a Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó nak a szám lán fel tün te tett pénz for gal mi jel zõ szá má ra vagy pos tai úton a fen ti
címre át utal juk.

Kel te zés: ………………………………………

                         ………………………………………
                                   cég sze rû alá írás
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A Köz löny Köny vek cí mû kom men tár so ro zat alap já ul ere de ti leg a Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó elekt ro ni kus jog szabály -
gyûjteményében, a Hi va ta los Jog sza bály tár CD-n meg je lent ak tu á lis tör vény ma gya rá za tok szol gál tak. Az új  sorozat kö te tei egy szer re 
el mé le ti és gya kor la ti ké zi köny vek, ame lyek kö zül nem egy ma már ön ál ló szak könyv ként, egye te mi tan könyv ként is el is mert. Cél juk,
hogy a jog al kal ma zást se gí tõ, kö zért he tõ in for má ci ó kat ked ve zõ áron, a  lehetõ leg szé le sebb kör szá má ra te gyék elérhetõvé.

A POLGÁRI TÖRVÉNYKÖNYV MAGYARÁZATA

a Köz löny Köny vek kom men tár so ro za tán be lül öt kü lön kö tet ben je le nik meg, kö vet ve a pol gá ri jog ha gyo má nyo san ki ala kult fel osz tá -
sát, fi gye lem mel az ok ta tás ban meg szo kott rend sze re zés re, és a ke zel he tõ ség, hasz nál ha tó ság szem pont ja i ra is. Az öt kö tet egy ide -
jû meg ren de lé se vagy megvásárlása esetén jelentõs árkedvezmény kapható.

A kö te tek te ma ti ká ja:

I. A sze mé lyek jo ga

Szer zõk: dr. Nó tá ri Ta más, dr. Pé ter fal vy At ti la, 
dr. Sán dor Ist ván

Szer kesz tet te: dr. Tö rök Gá bor és dr. Bo óc Ádám

Ter je de lem: 344 ol dal

Ára: 2990 Ft

II. Do lo gi jog

Szer zõk: dr. Nó tá ri Ta más, dr. Pa p Ger gely, dr. Zsa don Pé ter

Szer kesz tet te: dr. Tö rök Gá bor és dr. Bo óc Ádám

Ter je de lem: 344 ol dal

Ára: 2990 Ft

III. Kö tel mi jog – Ál ta lá nos rész

Szer zõk: dr. Czu czai Je nõ, dr. Dó sa Ág nes, dr. Ka pa Má tyás,
dr. Mé hes Ta más, dr. Sár kö zy Sza bolcs, dr. Uj la ki Ta más

Szer kesz tet te: dr. Tö rök Gá bor és dr. Bo óc Ádám

Ter je de lem: 840 ol dal

Ára: 4536 Ft

IV. Kö tel mi jog – Kü lö nös rész
Szer zõk: dr. Ba sa Il di kó, dr. Bo óc Ádám, 
dr. Czu czai Je nõ,  dr. Dö mö tör Lász ló, 
dr. Fe ren czy End re, dr. Mé hes Ta más, 
dr. Nó tá ri Ta más, dr. Páz mán di Kin ga, dr. Te i ner Gá bor, 
prof. dr. Tö rök Gá bor, dr. Uj la ki Ta más

Szer kesz tet te: dr. Tö rök Gá bor és dr. Bo óc Ádám

Ter je de lem: 550 ol dal

Ára: 3150 Ft

V. Örök lé si jog
Szer zõk: dr. Bo óc Ádám, dr. Czu czai Je nõ, 
dr. Im re T. Mik lós, dr. Nó tá ri Ta más

Szer kesz tet te: dr. Tö rök Gá bor és dr. Bo óc Ádám

Ter je de lem: 320 ol dal

Ára: 2625 Ft

Az öt kö tet ked vez mé nyes ár a egy szer re tör té nõ meg vá sár lás ese tén 16 291 Ft he lyett 13 033 Ft.

A kö te tek meg vá sá rol ha tók a Köz löny ki adó Jo gi Köny ves bolt já ban (1085 Bu da pest, So mo gyi B. u. 6.  Tel./fax: 318-8411), va la mint a
Bu da pest VII., Rá kó czi út 30. ( bejárat a  Dohány u. és Nyár u. sar kán) szám alat ti Köz löny  Centrumban (te l.: 321-5971, fax: 321-5275,
e-ma il: koz lony cent rum@mhk.hu), illetve meg ren del he tõ a ki adó ügyfél szolgálatán (fax: 318-6668, 338-4746, e-ma il: koz lony -
bolt@mhk.hu) vagy a www.mhk.hu/koz lony bolt in ter net cí men.

Vagy meg ren del he tõk az aláb bi meg ren de lõ szel vé nyen:

MEGRENDELÉS

Meg ren de lem a Pol gá ri tör vény könyv ma gya rá za tának aláb bi kö te te it:

c I. A sze mé lyek jo ga (2990 Ft) ..... pél dány ban.

c II. Do lo gi jog (2990 Ft) ..... pél dány ban.

c III. Kö tel mi jog – Ál ta lá nos rész (4536 Ft) ..... pél dány ban.

c IV. Kö tel mi jog – Kü lö nös rész (3150 Ft) ..... pél dány ban.

c V. Örök lé si jog (2625 Ft) ..... pél dány ban.

c Az öt kö tet együtt (13 033 Ft) ..... pél dány ban.

A meg ren de lõ (cég) ne ve: ......................................................................................................................................................................

Cí me (vá ros, irá nyí tó szám): ...................................................................................................................................................................

Ut ca, ház szám:  .......................................................................................................................................................................................

Ügy in té zõ ne ve, te le fon szá ma: ..............................................................................................................................................................

A meg ren de lõ (cég) bank szám la szá ma: ................................................................................................................................................

A meg ren delt pél dá nyok el len ér té két a pos ta költ ség gel együtt, a szál lí tást kö ve tõ szám la kézhez vétele után, 8 na pon be lül a Ma gyar
 Hivatalos Köz löny ki adó nak a szám lán fel tün te tett pénz for gal mi jel zõ szá má ra át utal juk.

Kel te zés: ………………………………………

                         ………………………………………

                                      cég sze rû alá írás



1136 KÖZLEKEDÉSI ÉRTESÍTÕ 19. szám

Tisz telt Elõ fi ze tõk!

Tá jé koz tat juk Önö ket, hogy a ki adónk ter jesz té sé ben le võ la pok ra és elekt ro ni kus ki ad vá nyok ra szó ló elõ fi ze té sü ket fo lya ma tos nak
te kint jük. Csak ak kor kell vál to zást be je len te ni ük a 2008. év re vo nat ko zó elõ fi ze tés re, ha a pél dány szá mot, eset leg a cím lis tát
 módosítják, vagy új lap ra sze ret né nek elõ fi zet ni (pon tos szál lí tá si, név- és ut ca cím-meg je lö lés sel). Az eset le ges mó do sí tást szí ves ked -
je nek le vél ben vagy fa xon meg kül de ni. Fel hív juk  szí ves fi gyel mü ket, hogy a lap szál lí tás ról ki zá ró lag az elõ fi ze té si díj be ér ke zé sét
kö ve tõ en in téz ke dünk. Fon tos, hogy az elõ fi ze té si dí ja kat a meg adott 10300002-20377199-70213285 sz. szám lá ra utal ják, il let ve
a ki adó ál tal ki kül dött kész pénz-át uta lá si meg bí zá son fi zes sék be.
Kész pén zes be fi ze tés ki zá ró lag a Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó ügy fél szol gá la tán (1085 Bu da pest, So mo gyi B. u. 6.) le het sé ges. (Le vél -
cím: Ma gyar  Hivatalos  Közlönykiadó, 1394 Bu da pest, 62. Pf. 357. Fax: 318-6668).

A 2008. évi elõ fi ze té si dí jak
(Az árak az áfát tar tal maz zák.)

Ma gyar Köz löny 121 212 Ft/év
Ha tá ro za tok Tá ra 26 460 Ft/év
Ön kor mány za tok Köz lö nye 6 552 Ft/év
Az Alkot mány bíró ság Ha tá ro za tai 22 428 Ft/év
Bá nyá sza ti Köz löny 5 544 Ft/év
Bel ügyi Köz löny 29 232 Ft/év
Egész ség biz to sí tá si Köz löny 25 452 Ft/év
Egész ség ügyi Köz löny 31 752 Ft/év
El len õr zé si Fi gye lõ 4 284 Ft/év
Föld mû ve lés ügyi és Vi dék fej lesz té si Ér te sí tõ 21 924 Ft/év
Gaz da sá gi Köz löny 26 964 Ft/év
Hír köz lé si Ér te sí tõ 7 560 Ft/év
Hon vé del mi Köz löny 21 420 Ft/év
Igaz ság ügyi Köz löny 18 900 Ft/év
Kör nye zet vé del mi és Víz ügyi Ér te sí tõ 17 388 Ft/év

Köz le ke dé si Ér te sí tõ 28 476 Ft/év
Kul tu rá lis Köz löny 21 672 Ft/év
Kül gaz da sá gi Ér te sí tõ 23 940 Ft/év
Mun ka ügyi Köz löny 17 640 Ft/év
Ok ta tá si Köz löny 25 200 Ft/év
Pénz ügyi Köz löny 35 028 Ft/év
Sport ér te sí tõ 6 048 Ft/év
Sta tisz ti kai Köz löny 15 120 Ft/év
Szo ci á lis Köz löny 17 892 Ft/év
Tu risz ti kai Ér te sí tõ 14 112 Ft/év
Ügyész sé gi Köz löny 7 560 Ft/év
Nem ze ti Kul tu rá lis Alap Hír le ve le 6 048 Ft/év
Pénz ügyi Szem le 22 680 Ft/év
L'u do vé no viny 5 796 Ft/év
Ne ue Ze i tung 5 544 Ft/év

A HIVATALOS JOGSZABÁLYTÁR (DVD)
ha tá lyos jog sza bá lyok hi va ta los szá mí tó gé pes gyûj te mé nyé nek 2008. évi éves elõ fi ze té si dí jai:

(Ára ink a 20%-os áfát tar tal maz zák.)
Ön ál ló vál to zat 97 200 Ft
 5 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 171 600 Ft
10 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 216 000 Ft

 25 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 351 000 Ft
 50 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 459 000 Ft
100 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 780 000 Ft
 

Az EU-JOGSZABÁLYTÁR (DVD)
Az Euró pai Unió Jog sza bá lyai gyûj te mé nyé nek 2008. évi éves elõ fi ze té si dí ja

(Ára ink a 20%-os áfát tar tal maz zák.)
Ön ál ló vál to zat 86 400 Ft
 5 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 156 000 Ft
10 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 192 000 Ft

 25 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 312 000 Ft
 50 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 408 000 Ft
100 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 708 000 Ft

Fa csi mi le Ma gyar Köz löny. A hi va ta los la p 2007-es év fo lya ma je le nik meg CD-n az ere de ti kül alak meg õr zé sé vel, de könnyen ke zel he tõ en. Ára: 18 480 Ft + áfa.

KÖZLEKEDÉSI ÉRTESÍTÕ
A Gaz da sá gi és Köz le ke dé si Mi nisz té ri um hi va ta los lap ja
Meg je le nik szük ség sze rint (ál ta lá ban két he ten ként).
Fõ szer kesz tõ: dr. Bots Dé nes. Szer kesz tõ ség: 1055 Bp., Hon véd u. 13–15. Tel.: 374-2717. Te le fax: 269-3483.
Ki ad ja a Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó, 1085 Bu da pest, So mo gyi Bé la u. 6., www. mhk.hu
Fe le lõs ki adó: dr. Ko de la Lász ló el nök-ve zér igaz ga tó.
Elõ fi ze tés ben ter jesz ti a Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó a Fá ma Rt. köz re mû kö dé sé vel. Te le fon/fax: 266-6567.
Elõ fi ze tés ben meg ren del he tõ a Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó ügy fél szol gá la tán (fax: 318-6668, 338-4746, 
e-ma il: koz lony bolt@mhk.hu) vagy a www.mhk.hu/koz lony bolt in ter net cí men,
1085 Bu da pest, So mo gyi Bé la u. 6., 1394 Bu da pest 62. Pf. 357.
In for má ció: tel./fax: 317-9999, 266-9290/245, 357 mel lék.
Pél dá nyon ként meg vá sá rol ha tó a Bu da pest VII., Rá kó czi út 30. (be já rat a Do hány u. és Nyár u. sar kán) szám alat ti Köz löny
Centrum ban (tel.: 321-5971, fax: 321-5275, e-ma il: koz lony cent rum@mhk.hu).
A 2007. évi éves elõ fi ze té si díj: 24 696 Ft áfá val. Egy pél dány ára: 1092 Ft áfá val.
A 2008. évi éves elõ fi ze té si díj: 28 476 Ft áfá val. Fél éves elõ fi ze té si díj: 14 238 Ft áfá val.
A ki adó az elõ fi ze té si díj év köz be ni eme lé sé nek jo gát fenn tart ja.
A Köz le ke dé si Ér te sí tõ elekt ro ni kus for má ban az in ter ne ten is el ér he tõ a http://www.gkm.hu/tu das tar/do ku men tum tar/hiv_la pok
/kozl_er te si to cí men.

HU ISSN 1588–7235
07.3439 – Nyom ja a Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó La jos mi zsei Nyom dá ja. Fe le lõs ve ze tõ: Bur ján Nor bert igaz ga tó.


