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I.
Magyarország és az Európai Unió közötti gazdasági kapcsolatokra

vonatkozó fontosabb jogszabályok, dokumentumok

Magyar

Energia tárgyú

239/2008. (IX. 29.) Korm. r. A villamosenergia-ipari
építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokról szóló
382/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet módosításáról

Mezõgazdasági tárgyú

127/2008. (IX. 29.) FVM r. A tenyésztett víziállatokra
és az azokból származó termékekre vonatkozó állat-egész-
ségügyi követelményekrõl és a víziállatokban elõforduló
egyes betegségek megelõzésérõl és az azok elleni védeke-
zésrõl

Foglalkoztatási tárgyú

236/2008. (IX. 23.) Korm. r. A Magyar Köztársaság ál-
tal a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkezõ sze-
mélyek tekintetében alkalmazott, a munkaerõ szabad
áramlásával összefüggõ átmeneti szabályokról szóló
355/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet módosításáról

Fejlesztéspolitikai tárgyú

231/2008. (IX. 19.) Korm. r. A Magyar Köztársaság
Kormánya és az Indonéz Köztársaság Kormánya között az
Indonéz Köztársaság részére Magyarország által nyújtan-
dó kötött segélyhitel általános feltételeirõl, eljárási rendjé-
rõl, intézményi hátterérõl és pénzügyi kereteirõl szóló ke-
retmegállapodás kötelezõ hatályának elismerésére adott
felhatalmazásról és kihirdetésérõl

Közösségi

Mezõgazdasági tárgyú

Az Európai Unió Hivatalos Lapjának L 239. számában
megjelent a Bizottság 2008/85/EK irányelve a 98/8/EK
európai parlamenti és tanácsi irányelv I. mellékletének a
tiadbendazol hatóanyagként való felvétele céljából történõ
módosításáról

Az Európai Unió Hivatalos Lapjának L 239. számában
megjelent a Bizottság 2008/86/EK irányelve a 98/8/EK
európai parlamenti és tanácsi irányelv I. mellékletének a
tebukonazol hatóanyagként való felvétele céljából történõ
módosításáról

Az Európai Unió Hivatalos Lapjának L 245. számában
megjelent a Bizottság 2008/724/EK határozata a fluopico-
lid és pinoxaden új hatóanyagra vonatkozó ideiglenes en-
gedélyek tagállamok által történõ meghosszabbításának
engedélyezésérõl

Az Európai Unió Hivatalos Lapjának L 250. számában
megjelent a Bizottság 889/2008/EK rendelete az ökológiai
termelés, a címkézés és az ellenõrzés tekintetében az

ökológiai termelésrõl és az ökológiai termékek címkézésé-
rõl szóló 834/2007/EK rendelet részletes végrehajtási sza-
bályainak megállapításáról

Az Európai Unió Hivatalos Lapjának L 253. számában
megjelent a Bizottság 2008/84/EK irányelve a színezéke-
ken és édesítõszereken kívüli egyéb élelmiszer-adalék-
anyagok különleges tisztasági követelményeinek megálla-
pításáról

Ipari tárgyú

Az Európai Unió Hivatalos Lapjának L 257. számában
megjelent a Bizottság 89/2008/EK irányelve a gépjármû-
vek és pótkocsijuk világító és fényjelzõ berendezéseinek
felszerelésére vonatkozó 76/756/EGK tanácsi irányelvnek
a mûszaki fejlõdéshez való hozzáigazítása céljából történõ
módosításáról

Környezetvédelmi tárgyú

Az Európai Unió Hivatalos Lapjának L 246. számában
megjelent a Bizottság 2008/58/EK irányelve a veszélyes
anyagok osztályozására, csomagolására és címkézésére
vonatkozó törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelke-
zések közelítésérõl szóló 67/548/EGK tanácsi irányelvnek
a mûszaki fejlõdéshez történõ harmincadik módosító hoz-
záigazításáról

Fogyasztóvédelmi tárgyú

Az Európai Unió Hivatalos Lapjának L 256. számában
megjelent a Bizottság 2008/88/EK irányelve a kozmetikai
termékekrõl szóló 76/768/EGK tanácsi irányelv II. és
III. mellékletének a mûszaki fejlõdéshez történõ hozzáiga-
zítása céljából való módosításáról

Közlekedési tárgyú

Az Európai Unió Hivatalos Lapjának L 254. számá-
ban megjelent a Bizottság 859/2008/EK rendelete a
3922/91/EGK tanácsi rendeletnek a kereskedelmi célú re-
pülõgépes közlekedési szolgáltatásokra alkalmazandó kö-
zös mûszaki követelmények és közigazgatási eljárások te-
kintetésben történõ módosításáról

Az Európai Unió Hivatalos Lapjának L 255. számában
megjelent a Bizottság 2008/87/EK irányelve a belvízi ha-
jókra vonatkozó mûszaki követelmények megállapításáról
szóló 2006/87/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv
módosításáról

Állami támogatási tárgyú

Az Európai Unió Hivatalos Lapjának L 239. számában
megjelent a Bizottság 2008/718/EK határozata Magyaror-
szág által, a korlátozott exportforgalmú KKV-k számára
nyújtandó rövid lejáratú exporthitel-garancia formájában
végrehajtani tervezett C 29/07 sz. intézkedésrõl
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II.
A gazdasági kapcsolatok eseményei

A magyar–EU kereskedelmi kapcsolatok alakulása
2008. január–június havi adatok alapján

2008. I–VI. hónap adatai szerint az EU többi 26 tagál-
lamába való kiszállítás (1. számú táblázat) 29 274 M eu-
rót (2007. I–VI. hónapjában 26 643 M eurót), a beérkezés
25 530 M eurót (2007. I–VI. hónapjában 23 980 M eurót)
tett ki, így 2008. júniusban a múlt év azonos idõszakához
képest, euróban mérve, a kiszállítások 9,9%-kal emelked-
tek, a beérkezések 6,5%-kal nõttek. Ugyanezen idõszak-
ban a magyar összkivitel valamivel nagyobb mértékben,
13,2%-kal (33 314 M euróról 37 726 M euróra) bõvült, az
összbehozatal is az EU-tagállamokból való beérkezésnél
jobban nõtt, 11,3%-kal (33 479 M euróról 37 260 M euró-
ra). Ennek megfelelõen a tagországok részesedése a ma-
gyar kivitelben 77,6%-ot (2007. I–VI. hónapjában 80,0%),
a behozatalban 68,5%-ot (2007. I–VI. hónapjában 71,6%)
tett ki. A fentiek szerint a forgalom egyenlege az egy évvel
korábbi azonos idõszakban regisztrált 2663 M eurós több-
lethez képest most 3744 M eurós többletet mutatott, mi-
közben a teljes magyar forgalomban mért elõzõ évi 165 M
eurós deficit is 2008 júniusában 466 M eurós többletre
változott.

A tagországokkal lebonyolított áruforgalom szerke-
zete a SITC-árufõcsoportok szerinti megoszlás alapján a
következõként alakult:

A kiszállításban az élelmiszerek 1851 M eurót tettek ki,
részesedésük így 6,3% (2007. I–VI. hónapjában 6,5%), a
nyersanyagok értéke 712 M euró volt, mely 2,4%-os súlyt
jelent (2007. I–VI. hónapjában 2,1%), az energiahordozók
962 M eurót értek el, ez 3,3%-os részesedés (2007. I–VI.
hónapjában 1,7%), a feldolgozott termékek értéke 7973 M
euró volt, ez 27,3%-os hányadnak felel meg (2007. I–VI.
hónapjában 27,7%), míg a gépek és berendezések 17 776

M eurós forgalma 60,7%-os részarányt képvisel (2007.
I–VI. hónapjában 62,0%).

A beérkezések esetében az élelmiszerek 1490 M eurót
tettek ki, így részesedésük 5,8% (2007. I–VI. hónapjában
5,2%), a nyersanyagok értéke 478 M euró volt, mely
1,9%-os súlyt jelent (2007. I–VI. hónapjában 1,6%), az
energiahordozókból 999 M euró értékû érkezett be, ami
3,9%-os részaránynak felel meg (2007. I–VI. hónapjában
3,2%), a feldolgozott termékek beérkezése 10 118 M eurót
ért el, ez 39,6%-os hányadnak felelt meg (2007. I–VI. hó-
napjában 40,4%), míg a gépek és berendezések cikkcso-
port 12 445 M eurós beérkezéssel 48,8%-os részesedést
reprezentált (2007. I–VI. hónapjában 49,6%).

Tájékoztatásul közöljük az EU-n kívüli legfontosabb
partnerországokkal lebonyolított forgalom adatait is
(2. számú táblázat).

Ezek szerint 2008. elsõ hat hónapjában az átlagot lénye-
gesen meghaladóan nõtt kivitelünk Oroszországba
(+40%), Szerbiába (+46%), szintén az átlag felett alakult
Ukrajnába (+20%), valamint Horvátországba (+26%), to-
vábbá az USA-ba (+20%) irányuló exportunk is. Jelentõs
növekedést mutat a svájci (+34%) export forgalom is. Az
átlag alatt alakult a Japánba irányuló export üteme (+9%).
A Kanadába irányuló kivitel növekedése az országos átlag
körül alakult. A Kínába irányuló export stagnált.

Behozatalunkban a legnagyobb részesedéssel bíró relá-
ciók közül az orosz forgalom az országos átlagnál gyor-
sabban nõtt (+46%); a kisebb volumenû ukrajnai (+41%)
és Szerbiából származó (+28%), behozatal is jelentõsen
emelkedett. Az átlag feletti mértékben nõtt továbbá a Hor-
vátországból (+18%) és Kínából (+30%) származó impor-
tunk. Svájcból a behozatal üteme az országos átlag körül
alakult. Az átlag alatti mértékben nõtt az USA (+7%), a ka-
nadai (6%) és a japán (+4%) import.
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1. számú táblázat

Az Európai Unió 27 tagországán belül bonyolított 2008. január–június havi áruforgalom
(feladó/rendeltetési országok szerint)

M.e.: M EUR

Ország

Kiszállítás Beérkezés

2007. 2008.
Index

2008/2007.

Megoszlás
(%)

2008-ban
2007. 2008.

Index
2008/2007.

Megoszlás
(%)

2008-ban

Németország 9 908 10 075 101,7% 26,7% 9 381 9 846 105,0% 26,4%

Olaszország 1 931 1 986 102,8% 5,3% 1 573 1 580 100,4% 4,2%

Ausztria 1 484 1 857 125,1% 4,9% 2 056 2 258 109,8% 6,1%



Ország

Kiszállítás Beérkezés

2007. 2008.
Index

2008/2007.

Megoszlás
(%)

2008-ban
2007. 2008.

Index
2008/2007.

Megoszlás
(%)

2008-ban

Románia 1 366 1 777 130,1% 4,7% 784 759 96,9% 2,0%

Franciaország 1 587 1 731 109,0% 4,6% 1 590 1 627 102,4% 4,4%

Nagy Britannia 1 487 1 674 112,6% 4,4% 863 732 84,8% 2,0%

Lengyelország 1 438 1 602 111,4% 4,2% 1 327 1 456 109,7% 3,9%

Szlovákia 1 244 1 594 128,1% 4,2% 992 1 214 122,3% 3,3%

Csehország 1 238 1 491 120,5% 4,0% 1 208 1 438 119,1% 3,9%

Spanyolország 1 134 1 174 103,5% 3,1% 543 573 105,6% 1,5%

Hollandia 961 1 041 108,3% 2,8% 1 419 1 610 113,4% 4,3%

Belgium 537 641 119,3% 1,7% 687 843 122,7% 2,3%

Finnország 152 193 126,9% 0,5% 233 298 128,0% 0,8%

Svédország 367 387 105,5% 1,0% 368 314 85,2% 0,8%

Szlovénia 349 438 125,5% 1,2% 292 363 124,4% 1,0%

Görögország 255 275 107,6% 0,7% 38 38 100,0% 0,1%

Dánia 241 261 108,2% 0,7% 222 239 107,6% 0,6%

Bulgária 254 411 161,7% 1,1% 46 54 118,5% 0,1%

Portugália 231 219 94,8% 0,6% 71 75 105,1% 0,2%

Írország 180 171 95,2% 0,5% 151 124 82,3% 0,3%

Litvánia 94 94 100,0% 0,2% 25 22 88,3% 0,1%

Lettország 90 72 80,2% 0,2% 8 9 108,5% 0,0%

Észtország 53 50 94,2% 0,1% 32 8 23,8% 0,0%

Ciprus 32 20 62,8% 0,1% 8 14 185,9% 0,0%

Luxemburg 22 34 153,3% 0,1% 48 34 70,7% 0,1%

Málta 4 3 70,3% 0,0% 15 3 20,1% 0,0%

EU összesen 26 643 29 274 109,9% 77,6% 23 980 25 530 106,5% 68,5%

Magyarország
sszesen

33 314 37 726 113,2% 100,0% 33 479 37 260 111,3% 100,0%

2. számú táblázat

Külkereskedelmi termékforgalom 2008. január–június hóban
(feladó/rendeltetési országok szerint)

M.e.: M EUR

Ország

Kiszállítás Beérkezés Egyenleg

2007. 2008.
Index

2008/2007.
2007. 2008.

Index
2008/2007.

2007. 2008.

EU 27 ország 26 643 29 274 109,9% 23 980 25 530 106,5% 2 663 3 744

Egyes kiemelt EU-n kívüli országok KIVITEL BEHOZATAL

Horvátország 498 625 125,6% 115 136 118,2% 383 489

Szerbia 393 572 145,7% 89 114 127,6% 304 458

Svájc 354 476 134,5% 282 330 117,3% 72 146
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Ország

Kiszállítás Beérkezés Egyenleg

2007. 2008.
Index

2008/2007.
2007. 2008.

Index
2008/2007.

2007. 2008.

Oroszország 944 1 319 139,7% 2 301 3 351 145,6% –1357 –2032

Ukrajna 593 714 120,4% 394 557 141,4% 199 157

USA 753 905 120,2% 573 611 106,8% 180 294

Kanada 65 73 112,8% 80 85 106,1% –15 –12

Japán 142 154 108,6% 929 969 104,4% –787 –815

Kína 376 378 100,6% 1 594 2 080 130,5% –1218 –1702

Magyarország összesen 33 314 37 726 113,2% 33 479 37 260 111,3% –165 466

Figyelemfelhívás a Közösség egyes jogszabálytervezeteire, állásfoglalásaira

Tájékoztatók, közlemények

Az Európai Unió Hivatalos Lapjának C 228 számában megjelent a tagállamok tájékoztatása az EK-szerzõdés 87. és
88. cikkének a kis- és középvállalkozásoknak nyújtott támogatásokra történõ alkalmazásáról szóló 70/2001/EK bizott-
sági rendelet értelmében engedélyezett állami támogatásokról

Az Európai Unió Hivatalos Lapjának C 231 számában megjelent a Bizottság jelentése az Európai Közösség SAFA
programjáról (A külföldi légi jármûvek biztonsági értékelése)

Az Európai Unió Hivatalos Lapjának C 237 számában megjelent az Európai Személyzeti Felvételi Hivatal nyílt ver-
senyvizsga-felhívás EPSO/AST/72/08

Az Európai Unió Hivatalos Lapjának C 247 számában megjelent a C-243/08. sz. ügy: A Budaörsi Városi Bíróság által
2008. június 2-án benyújtott elõzetes döntéshozatal iránti kérelem – Pannon GSM Zrt. kontra Sustikné Gyõrfi Erzsébet

* * *

A szerkesztõbizottság tagjai: Antal Péter
dr. Czombos Tamás
Ifflandné Szabó Rozália
Kosaras Ferenc

Felelõs szerkesztõ: Mocsáry Péter
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A Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó gondozásában

megjelent

AZ UNIÓS PÁLYÁZATOK KÉSZÍTÉSÉNEK MÓDSZERTANA
– pályázati sorvezetõ helyi önkormányzatok és kistérségi társulások számára –

Magyarországon jelenleg az egyik legnagyobb kihívás az, hogy az európai uniós csatlakozás elõnyeivel és lehetõségeivel ered-
ményesen tudunk-e élni. A csatlakozásunk óta eltelt idõszak tapasztalatai rendkívül fontosak, hiszen a 2007–2013 közötti progra-
mozási idõszakban még jelentõsebb nagyságrendû támogatás lesz elérhetõ a helyi önkormányzatok, kistérségi társulások
részére.
A pályázatok elkészítése speciális szakértelmet igényel a helyi önkormányzatoktól. A felmérések adatai szerint a pályázó önkor-
mányzatok, többcélú kistérségi társulások megközelítõleg fele maga készíti a pályázati dokumentációkat. Ezen helyi önkormány-
zatok, többcélú kistérségi társulások mind a pályázatok készítése, mind a már elnyert támogatásokról való elszámolás kapcsán
számos esetben segítségre szorulnak, mert nem tudnak megfelelni a szigorú elõírásoknak. Ma már igen szoros a pályázati
verseny.
Amennyiben a helyi önkormányzatok, kistérségi társulások eredményesen szeretnék elnyerni az EU nyújtotta forrásokat, gon-
dolkodásmód-, illetve szemléletváltásra van szükség. A projektszemléletû fejlesztéstervezés rendkívül kreatív szellemi
munka, amely többféle szakismeretet, készséget és szervezett csapatmunkát igényel.
A kiadvány elsõ fejezete „sorvezetõt” ad arra, hogy az Új Magyarország Fejlesztési Terv (ÚMFT) és annak operatív programjai
milyen prioritásokat jelölnek meg, amelyeket a késõbbiekben akciótervek részleteznek, és központi projektek és pályázatok formá-
jában elérhetõk lesznek a kedvezményezettek számára. A projekteknek ugyanis összhangban kell lenniük ezen, valamint a kohé-
zióra vonatkozó közösségi stratégiai iránymutatásokban meghatározott célokkal.
A kötet gerincét képezik a projektkövetelmények, a projektciklus-menedzsment (PCM) elmélet, a PCM típusú tervezés gyakorlata,
a stratégiai tervezés módszerei, a logikai kerettervezés, a tevékenységtervezés, a projektcsapat kiválasztása, szerepek, felelõs-
ség, hatáskörök, a projektek pénzügyi tervezése, a pályázati információk megszerzése.
A kötetben bemutatásra kerül a pályázatkészítés folyamata, a pályázat kidolgozása, a pályázatírás lépései. Egy pályázatban egy
adott projekt kerül bemutatásra, melynek végrehajtására nyerhetõk források. A kiadvány foglalkozik a szerzõdés elõkészítésével,
a Támogatási Szerzõdés megkötésével, módosításával.
Különös hangsúlyt helyez a kiadvány a projektvégrehajtás szakaszában jelentkezõ feladatokra, a jelentési kötelezettségekre, a
pénzügyi elszámolásra.
A megvalósítás fázisában kiemelt hangsúlyt kapnak az utólagos (kifizetett számlák arányában történõ visszautalás) elszámolás-
hoz szükséges összesítõk, bizonylatok, igazolások.
A hatékony és eredményes szakmai, pénzügyi dokumentálást esettanulmányokkal segíti a kiadvány.
A kiadvány egy fejezete külön kitér továbbá azon közösségi programokra is (pl. Aktív európai polgárságért, LIFE+), amelyekre
a helyi önkormányzatok nem az ÚMFT keretében, hanem közvetlenül az Európai Bizottsághoz pályázhatnak. Ezen programok ke-
retében kiírt pályázatokra ugyanis speciális szabályok vonatkoznak.
A pályázat nem cél, hanem egy eszköz, azaz olyan konkrét fejlesztésekhez történõ társfinanszírozás igénylése, amely hozzájá-
rul a szélesebb közösségek számára is kedvezõ, kijelölt, közép- vagy hosszú távon elérendõ cél megvalósításához.
A kiadvány hasznos segítséget nyújt a napi pályázatírási és projektmegvalósítási munkánál.

A 256 oldalterjedelmû kiadvány ára: 2961 Ft áfával.

Példányonként megvásárolható a Közlönykiadó Jogi Könyvesboltjában (1085 Budapest, Somogyi B. u. 6. Tel./fax: 318-8411),
valamint a Budapest VII., Rákóczi út 30. (bejárat a Dohány u. és Nyár u. sarkán) szám alatti Közlöny Centrumban (tel.: 321-5971,
fax: 321-5275, e-mail: kozlonycentrum@mhk.hu), illetve megrendelhetõ a kiadó ügyfélszolgálatán (fax: 318-6668, 338-4746,
e-mail: kozlonybolt@mhk.hu) vagy a www.mhk.hu/kozlonybolt internetcímen.

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

MEGRENDELÕLAP
Megrendelem Az uniós pályázatok készítésének módszertana címû kiadványt (ára: 2961 Ft + postaköltség), ..................... pél-
dányban, és kérem juttassák el az alábbi címre:

A megrendelõ (cég) neve: ................................................................................................................................................................

Címe (város, irányítószám): .............................................................................................................................................................

Utca, házszám: ................................................................................................................................................................................

Ügyintézõ neve, telefonszáma: ........................................................................................................................................................

A megrendelõ (cég) bankszámlaszáma: ..........................................................................................................................................

A megrendelt példányok ellenértékét a postaköltséggel együtt, a szállítást követõ számla kézhezvétele után, 8 napon belül a
Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadónak a számlán feltüntetett pénzforgalmi jelzõszámára átutalom.

Keltezés: ………………………………………

………………………………………
cégszerû aláírás
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Tisztelt Elõfizetõk!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy 2009. január 1-jétõl
a hivatalos lapok megjelentetése az alábbiak szerint változik

A Magyar Közlöny és a mellékletét képezõ Hivatalos Értesítõ tartalma újabb rovatokkal bõvül

Magyar Közlöny

I. Az Alkotmány és annak módosításai

II. Törvények

III. Kormányrendeletek

IV. A Magyar Nemzeti Bank elnökének
rendeletei

V. A Kormány tagjainak rendeletei

VI. Az Alkotmánybíróság határozatai és
végzései

VII. Jogegységi határozatok

VIII. Az Országos Választási Bizottság
állásfoglalásai

IX. Határozatok Tára

Hivatalos Értesítõ

I. Egységes szerkezetû jogi aktusok

II. Statisztikai közlemények

III. Utasítások, jogi iránymutatások

IV. Állásfoglalások

V. Személyügyi hírek

VI. Alapító okiratok

VII. Pályázati felhívások

VIII. Közlemények

IX. Hirdetmények (a Cégközlöny, az Európai
Unió Hivatalos Lapja, a Közbeszerzési
Értesítõ és a Bírósági Határozatok figyelése,
illetve a tartalomjegyzékek közzététele)

Havonta a kiadó DVD-formátumban tematizált jogszabálygyûjteményeket biztosít az elõfizetõknek.

A jogszabálygyûjtemények árát az elõfizetési díj tartalmazza.

2009. január 1-jétõl

– a Belügyi Közlöny tartalmazza a jövõben a Sport Értesítõt, a Turisztikai Értesítõt és az Önkormányzati
Közlönyt,

– a Szociális Közlöny és a Munkaügyi Közlöny – összevonást követõen – januártól Szociális és Munka-
ügyi Közlöny néven, egy lapként jelenik meg,

– az Oktatási Közlöny és a Kulturális Közlöny elõfizetõi a jövõben az Oktatási és Kulturális Közlönyben
találhatják meg a számukra fontos információkat,

– az Egészségbiztosítási Közlöny az Egészségügyi Közlönybe integrálódik, az érdeklõdõk a jövõben az
Egészségügyi Közlönybõl tájékozódhatnak az ez idáig két lapban közölt információkról.

Budapest, 2008. október 15.

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
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Szerkesztésért felel: Mocsáry Péter. Telefon: 458-3538.
Kiadja a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó, Budapest VIII., Somogyi Béla u. 6., www.mhk.hu.
Felelõs kiadó: dr. Kodela László elnök-vezérigazgató.
Elõfizetésben terjeszti a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó a Fáma ZRt. közremûködésével.
Telefon: 235-4554, 266-9290/240, 241 mellék.
Elõfizetésben megrendelhetõ a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó ügyfélszolgálatán (fax: 318-6668, 338-4746,
e-mail: kozlonybolt@mhk.hu) vagy a www.mhk.hu/kozlonybolt internetcímen,
1085 Budapest, Somogyi Béla u. 6., 1394 Budapest 62. Pf. 357.
Terjesztés: tel.: 317-9999, 266-9290/245 mellék.
Példányonként megvásárolható a Budapest VII., Rákóczi út 30. (bejárat a Dohány u. és Nyár u. sarkán) szám alatti
Közlöny Centrumban (tel.: 321-5971, fax: 321-5275, e-mail: kozlonycentrum@mhk.hu).
2008. évi éves elõfizetési díj: 23 940 Ft áfával, féléves elõfizetési díj: 11 970 Ft áfával. Egy példány ára: 2100 Ft áfával.

HU ISSN 1218–8433

Formakészítés: SPRINT Kft.
08.3228 – Nyomta a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Lajosmizsei Nyomdája. Felelõs vezetõ: Burján Norbert igazgató.9
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A Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó

kiadásában megjelenik a

MAGYAR HIVATALOS JOGSZABÁLYTÁR DVD

Tartalom
Online adatbázis és napi adatfrissítési szolgáltatás
A MAGYAR HIVATALOS JOGSZABÁLYTÁR DVD havi frissítésû lemeze közel 150 000 jogszabályszöveget tartalmaz.
Az alapszövegek mellett egységes szerkezetben közli azok mindenkori hatályos változatát, korábbi szövegváltozatait, illetve a
már hatályon kívül helyezett jogszabályokat is, továbbá az Országgyûlés, a köztársasági elnök, a Kormány, a miniszterelnök,
a miniszterek, az Alkotmánybíróság, a Legfelsõbb Bíróság, az Országos Választási Bizottság stb. határozatait, állásfoglalásait,
a különbözõ irányelveket és iránymutatásokat, neves szerzõk által készített kommentárokat, nemzetközi szerzõdéseket,
tájékoztatókat, hirdetményeket, pályázati felhívásokat, törvényjavaslatokat és törvényindokolásokat. A szövegek és adat-
bázisok közvetlen forrásai a hivatalos lapok, így a Magyar Közlöny, az ágazati közlönyök, az Alkotmánybíróság Határozatai,
a Határozatok Tára, továbbá a Bírósági Határozatok, a Versenyfelügyeleti Értesítõ, az Adó és Ellenõrzési Értesítõ és a
Versenybírósági Határozatok.

A HIVATALOS JOGSZABÁLYTÁR elõfizetõi számára a jogszabályok naponta aktualizált online adatbázisa ingyenesen érhetõ
el, továbbá lehetõség van a havonta megküldött DVD-adatbázis napi rendszerességû aktualizálására, internetrõl letöltött adat-
csomag segítségével. E két szolgáltatás segítségével a jogszabály-változások folyamatosan nyomon követhetõk.

Sokoldalúság
A HIVATALOS JOGSZABÁLYTÁR jogszabály-szolgáltatását többféle keresési lehetõség teszi teljessé. A kényelmes eligazo-
dást támogatja a szövegbe épített hivatkozások rendszere (tartalmilag kapcsolódó más jogszabályok, jogegységi határozatok,
bírósági és versenytanácsi határozatok, APEH-iránymutatások) és a joganyagok belsõ felépítésének és külsõ kapcsolatainak
interaktív ábrázolása is.
A HIVATALOS JOGSZABÁLYTÁR és az EU-Jogszabálytár között az átjárhatóság biztosított, vagyis ha a magyar jogszabály-
ban hivatkozás található uniós jogszabályra, akkor azt közvetlenül meg lehet nyitni a HIVATALOS JOGSZABÁLYTÁRBÓL.
Az alapprogramot kiegészítõ DVD-JOGSZABÁLYTÁR Asszisztens a különbözõ adatállományok (Szolgáltatások Jegyzéke,
magyar és angol nyelvû TEÁOR, Kereskedelmi Vámtarifa Jegyzék stb.) adatbázisszerû kezelésének segítõje, újdonság- és
változásfigyelõ szolgáltatása pedig lehetõvé teszi a jogszabályváltozások hatékony követését. Iratmintatárunkat folyamatosan
frissítjük és bõvítjük.
(A Jogszabálytár bármely szövegrészlete kinyomtatható vagy szövegszerkesztõbe átemelhetõ.)

Éves elõfizetési díjak

Önálló változat 81 000 Ft + áfa �
5 munkahelyes hálózati változat 143 000 Ft + áfa �
10 munkahelyes hálózati változat 180 000 Ft + áfa �
25 munkahelyes hálózati változat 292 500 Ft + áfa �
50 munkahelyes hálózati változat 382 500 Ft + áfa �
100 munkahelyes hálózati változat 650 000 Ft + áfa �

MEGRENDELÕLAP

Megrendeljük a MAGYAR HIVATALOS JOGSZABÁLYTÁR DVD változatát ................. példányban, 2008. ............................... hónaptól.

A megrendelõ neve: ....................................................................................................................................................................

A megrendelõ címe: ....................................................................................................................................................................

Ügyintézõ neve: ..........................................................................................................................................................................

Telefonszáma: .............................................................................................................................................................................

Küldési név, cím: .........................................................................................................................................................................

Keltezés: ………………………………………
………………………………………

cégszerû aláírás
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