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I.
Magyarország és az Európai Unió közötti gazdasági kapcsolatokra

vonatkozó fontosabb jogszabályok, dokumentumok

A Kormány
22/2008. (II. 7.) Korm.

rendelete
a befektetési szolgáltatási tevékenységet, befektetési
szolgáltatási tevékenységet kiegészítõ szolgáltatást,

valamint árutõzsdei szolgáltatást folytató
gazdálkodó szervezet üzletszabályzatának kötelezõ

tartalmi elemeirõl

A Kormány az Alkotmány 35. §-a (1) bekezdésének
b) pontjában foglalt feladatkörében eljárva, valamint a be-
fektetési vállalkozásokról és az árutõzsdei szolgáltatókról,
valamint az általuk végezhetõ tevékenységek szabályairól
szóló 2007. évi CXXXVIII. törvény 180. §-a (1) bekezdé-
sének b) pontjában kapott felhatalmazás alapján az aláb-
biakat rendeli el:

1. §

(1) A befektetési vállalkozásokról és az árutõzsdei szol-
gáltatókról, valamint az általuk végezhetõ tevékenységek
szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvény (a továb-
biakban: Bszt.) szerinti befektetési szolgáltatási tevékeny-
séget, befektetési szolgáltatási tevékenységet kiegészítõ
szolgáltatást (a továbbiakban: kiegészítõ szolgáltatás),
valamint árutõzsdei szolgáltatást folytató gazdálkodó
szervezet (a továbbiakban: vállalkozás) e tevékenysége
tekintetében készített üzletszabályzata tartalmazza

a) a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete
(a továbbiakban: Felügyelet) által engedélyezett befek-
tetési szolgáltatási tevékenységek, kiegészítõ szolgáltatá-
sok, árutõzsdei szolgáltatások, valamint a Bszt. 8. §-ának
(5) bekezdésében meghatározott tevékenységek felsoro-
lását,

b) a Felügyelet által kiadott, az a) pontban foglalt tevé-
kenységek végzésére jogosító határozat számát és keltét,
a Felügyelet elnevezését, levelezési és honlapcímét,

c) az ügyfél által a vállalkozással való kapcsolattartás
során használható nyelveket, továbbá

d) a vállalkozás ügyféllel való kapcsolattartásának
módját, eszközét, ideértve a megbízás küldésének és foga-
dásának módját, eszközét.

(2) A szerzõdés megkötésével, teljesítésével, módosítá-
sával és megszûnésével kapcsolatban a vállalkozás üzlet-
szabályzata tartalmazza

a) az ügyfél azonosításának részletes szabályait,
b) azon okiratok és nyilatkozatok felsorolását, amelyek

alkalmasak a vállalkozás számára elõírt alkalmassági vagy

megfelelési teszt elvégzéséhez, valamint az ügyfélminõ-
sítés szabályait,

c) az egyes befektetési szolgáltatási tevékenységek,
kiegészítõ szolgáltatások, illetve árutõzsdei szolgáltatások
keretében köthetõ ügyletek részletes szabályait, ideértve
ügyletenként az ügyfélnek a vállalkozás által kezelt pénz-
ügyi eszköze és pénzeszköze feletti rendelkezésének mód-
ját és részletes szabályait is,

d) az ügyféllel történõ szerzõdéskötés megtagadásának
törvényben meghatározott okait,

e) az ügyféllel történõ elszámolás módját, határidejét,
f) a szerzõdés módosításának, illetve megszüntetésé-

nek részletes szabályait, ideértve az elállási, felmondási
határidõket, valamint

g) a 6. §-ban meghatározott, az üzletszabályzat részét
képezõ mellékleteit,

h) az adatvédelmi tájékoztatás módját.

(3) A vállalkozás üzletszabályzata tartalmazza
a) az állományátruházásra vonatkozó általános szabá-

lyokat,
b) a vállalkozás ügyféllel szembeni kötelezettségét

– ideértve az ügyfél rendkívüli tájékoztatásának módját
is – a vállalkozás tevékenységi engedélyének, egyes tevé-
kenységek végzésének részleges vagy teljes felfüggesz-
tése, korlátozása, a tevékenység végzésére jogosító enge-
délyének visszavonása esetén,

c) ügyletfajtánként a vállalkozás, illetve az ügyfél köte-
lezettségét, kockázatviselését a vállalkozás tevékenységé-
nek a tõzsde vagy a Felügyelet részérõl történõ korlátozá-
sa, felfüggesztése, illetve az elszámolóháznak vagy köz-
ponti szerzõdõ félnek az ügyfél megbízását érintõ intéz-
kedése esetén.

(4) Értékpapírszámla és ügyfélszámla vezetése esetén
az üzletszabályzatban meg kell határozni

a) számlanyitás részletes feltételeit,
b) a számla jóváírásáról, terhelésérõl és egyenlegérõl

történõ ügyfélértesítés gyakoriságát és módját.

2. §

(1) Ha a vállalkozás az ügyféltõl megbízást telefonon,
telefaxon vagy egyéb elektronikus úton is elfogad, az üz-
letszabályzatban rendelkezni kell ennek részletes szabá-
lyairól, így különösen

a) a telefonon, telefaxon vagy egyéb elektronikus úton
adott megbízás esetén követendõ eljárásról (hangrögzítés
vagy a megbízás felvevõje általi írásban való rögzítés), az
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írásba foglalt szerzõdés elkészítésének módjáról, az írásba
foglalás idejérõl,

b) a hangfelvétel megõrzésének idõtartamáról.

(2) Ha a vállalkozás a megbízást hangfelvételen rögzíti,
az üzletszabályzatnak rendelkeznie kell a hangfelvételhez
történõ hozzáférési jogosultságról.

3. §

A vállalkozás üzletszabályzata tartalmazza, hogy – a
jogszabályban meghatározott esetek, valamint az ügyfél
súlyos és felszólítás ellenére sem rendezett szerzõdéssze-
gése kivételével – a vállalkozás a szerzõdés teljesítéséért
fennálló felelõsségét nem korlátozhatja, nem zárhatja ki.
Az üzletszabályzat ügyletfajtánként tartalmazza az ügyfél
súlyos szerzõdésszegésének minõsülõ esetek körét, vala-
mint a felek szerzõdésszegése esetén a felek jogait és köte-
lezettségeit.

4. §

(1) A vállalkozás üzletszabályzatában meg kell hatá-
rozni az ügyfél értesítésének, tájékoztatásának gyakorisá-
gát és módját, valamint annak költségkihatását.

(2) A vállalkozás a Bszt.-ben elõírt tájékoztatási kötele-
zettségének tartós adathordozón történõ teljesítése esetén
az üzletszabályzatában kifejezetten fel kell hívnia az ügy-
fél figyelmét a tájékoztatás módjának részletszabályaira.

(3) A vállalkozás üzletszabályzata nem zárhatja ki,
hogy az ügyfél az általa adott megbízás teljesítésérõl és
a vállalkozás által vezetett számlájának egyenlegérõl, az
üzletszabályzatban foglaltaktól eltérõ módon is felvilágo-
sítást kérjen.

5. §

(1) A vállalkozás az üzletszabályzatát az ügyfélforga-
lom számára rendelkezésre álló helyiségeiben kifüggeszti,
továbbá elektronikus kereskedelmi szolgáltatás nyújtása
esetén az ügyfél számára folyamatosan és könnyen elér-
hetõ módon elektronikus úton is elérhetõvé teszi, lehetõvé
téve az ügyfél számára annak tárolását és elõhívását.

(2) A vállalkozás üzletszabályzata tartalmazza
a) az ügyfél számára végzett, illetõleg nyújtott, a befek-

tetési szolgáltatási tevékenységrõl, kiegészítõ szolgálta-
tásról vagy árutõzsdei szolgáltatásról szóló jelentés gyako-
riságát, idõzítését és jellegét,

b) az ügyfél pénzügyi eszközeinek vagy pénzeszközei-
nek kezelése esetén ezen eszközök megóvását biztosító
intézkedések összefoglalását, ideértve az ügyfél rendelke-
zésére álló befektetõvédelmi rendszerrõl és annak mûkö-
désérõl szóló tájékoztatást.

(3) A vállalkozás az üzletszabályzatában kifejezetten
felhívja az ügyfél figyelmét

a) a pénzmosás elleni jogszabályokban foglalt elõ-
írásokra,

b) a vállalkozás és az ügyfél között fennálló jogvita
esetére irányadó jogra.

6. §

(1) A vállalkozás üzletszabályzatának mellékletei:
a) a vállalkozásnak az ügyféllel kötendõ szerzõdéseire

vonatkozó formanyomtatványok,
b) a kiszervezett tevékenységek köre és a kiszervezett

tevékenységet végzõk jegyzéke,
c) a vállalkozás által igénybe vett közvetítõk jegyzéke,
d) a vállalkozás által alkalmazott díjtételek jegyzéke,

amely tartalmazza a szerzõdéskötéshez, valamint – egy
korábban megkötött és hatályban lévõ szerzõdés (keret-
szerzõdés) esetén – az egyes ügyletekhez kapcsolódó, az
ügyfelet terhelõ költséget és díjat is,

e) az üzleti órák megjelölése,
f) általános szerzõdési feltételek,
g) panaszkezelési szabályzata,
h) a vállalkozás végrehajtási politikája,
i) a vállalkozás összeférhetetlenségi politikájának

összefoglaló leírása.

(2) A vállalkozás az üzletszabályzatát – az ügyvezetõ
szerv jóváhagyását követõ 8 napon belül – oldalanként
cégszerûen aláírva, módosításokkal egységes szerkezet-
ben tájékoztatás végett a Felügyelethez benyújtja.

7. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követõ 15. napon lép ha-
tályba.

(2) E rendelet hatálybalépésekor mûködõ vagy engedé-
lyezési eljárás alatt álló vállalkozás e rendelet hatálybalé-
pését követõ 30 napon belül köteles módosítani az üzlet-
szabályzatát.

(3) E rendelet hatálybalépésével egyidejûleg a befekte-
tési szolgáltatási tevékenységet folytató gazdálkodó szer-
vezet üzletszabályzatának kötelezõ tartalmi elemeirõl
szóló 205/1996. (XII. 23.) Korm. rendelet hatályát veszti.
E bekezdés a hatálybalépését követõ napon hatályát veszti.

8. §

E rendelet a következõ uniós jogi aktusoknak való meg-
felelést szolgálja:

a) az Európai Parlament és a Tanács 2004. április 21-i
2004/39/EK irányelve a pénzügyi eszközök piacairól,
a 85/611/EGK és a 93/6/EGK tanácsi irányelv és a
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2000/12/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv módo-
sításáról, valamint a 93/22/EGK tanácsi irányelv hatályon
kívül helyezésérõl, 19. cikk,

b) a Bizottság 2006. augusztus 10-i 2006/73/EK irány-
elve a 2004/39/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv-
nek a befektetési vállalkozások szervezeti követelményei
és mûködési feltételei, valamint az irányelv alkalmazásá-
ban meghatározott kifejezések tekintetében történõ végre-
hajtásáról.

Gyurcsány Ferenc s. k.,
miniszterelnök

Figyelemfelhívás
a magyar–EU gazdasági kapcsolatokat érintõ egyes

magyar és közösségi jogszabályokra,
dokumentumokra

Magyar

Mezõgazdasági tárgyú

12/2008. (II. 14.) FVM r. Az egyes Brucella fajok elleni
védekezés részletes szabályairól

15/2008. (II. 15.) FVM r. A hagyományos különleges
terméknek minõsülõ mezõgazdasági terméknek minõsülõ
mezõgazdasági termékek és élelmiszerek elismerésének és
ellenõrzésének rendjérõl

20/2008. (II. 21.) FVM r. A szántóföldi növényfajok ve-
tõmagjainak elõállításának forgalomba hozataláról szóló
48/2004. (IV. 21.) FVM rendelet módosításáról

21/2008. (II. 26.) FVM r. A tenyésztésszervezési felada-
tok támogatása igénybevételének részletes feltételeirõl

Környezetvédelmi tárgyú

40/2008. (II. 26.) Korm. r. A szennyvizek és szennyvíz-
iszapok mezõgazdasági felhasználásának és kezelésének
szabályairól szóló 50/2001. (IV. 3.) Korm. rendelet módo-
sításáról

3/2008. (II. 5.) KvVM r. A természetvédelmi kezelési
tervek készítésére, készítõjére és tartalmára vonatkozó
szabályokról

2008: V. tv. A környezetben tartósan megmaradó szer-
ves szer anyagokról szóló Stockholmi Egyezmény kihirde-
tésérõl

Nemzetközi jogi tárgyú

10/2008. (II. 21.) KüM h. A Magyar Köztársaság Kor-
mánya és az Egyiptomi Köztársaság Kormánya között a
gazdasági együttmûködésrõl szóló Megállapodás kötelezõ

hatályának elismerésére felhatalmazásról és kihirdetésérõl
szóló 253/2007. (X. 3.) rendelet 2–3. §-a hatálybalépésérõl

9/2008. (II. 18.) KüM h. A Magyar Népköztársaság
Kormánya és az Olasz Köztársaság Kormánya között a be-
ruházások elõsegítésérõl és védelmérõl szóló, Rómában
1987. február 17-én kelt, a 30/1990. (VIII. 21.) Korm. ren-
delettel kihirdetett Megállapodás és a hozzá csatlakozó
Jegyzõkönyv hatályon kívül helyezésérõl

18/2008. (II. 1.) Korm. r. A Magyar Köztársaság Kor-
mánya és a Szlovák Köztársaság Kormánya között a Szlo-
vák Köztársaság államterületén található földterületeknek
az Ipoly határfolyón, Ipolytölgyes és Malé Kosihy telepü-
lések térségében felépítésre kerülõ hallépcsõ létesítése és
üzemeltetése céljából történõ ideiglenes igénybevételérõl
szóló, jegyzékváltás útján létrejött Megállapodás kihirde-
tésérõl

24/2008. (II. 10.) Korm. r. Az Egyesült Nemzetek 1982.
december 10-i tengerjogi egyezményében foglalt, a kizá-
rólagos gazdasági övezeteken túlnyúló halállományok és a
hosszú távon vándorló halállományok védelmére és ke-
zelésére vonatkozó rendelkezések végrehajtásáról szóló
Megállapodás kihirdetésérõl

Távközlési tárgyú

38/2008. (II. 23.) Korm. r. Az elektronikus hírközlési
feladatokat ellátó szervezetek titkos információgyûjtésre,
illetve titkos adatszerzõ felhatalmazott szervezetek együtt-
mûködésének rendjérõl 180/2004. (V. 26.) Korm. rendelet
módosításáról

Pénzügyi tárgyú

1009/2008. (II. 25.) Korm. h. A forint euróhoz viszonyí-
tott középárfolyama és az ahhoz tartozó ingadozási sáv
megszüntetésérõl

Energia tárgyú

45/2008. (II. 29.) Korm. r. A Magyar Köztársaság Kor-
mánya és az Oroszországi Föderáció Kormánya között a
földgáz Magyar Köztársaság területére történõ tranzitszál-
lítását szolgáló gázvezeték megépítésével kapcsolatos
együttmûködésrõl szóló Megállapodás kihirdetésérõl

Közösségi

Mezõgazdasági tárgyú

Az Európai Unió Hivatalos Lapjának L 33 számában
megjelent a Bizottság 113/2008/EK rendelete a vámkon-
tingenseknek a harmadik országokból importált tartósított
gomba tekintetében történõ megnyitásáról és kezelésérõl
szóló 1979/2006/EK rendelet módosításáról

Az Európai Unió Hivatalos Lapjának L 33 számá-
ban megjelent a Bizottság 114/2008/EK rendelete az
1290/2005/EK tanácsi rendeletnek az EMGA és az EMVA
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keretében a kifizetõ ügynökségek számlavezetésére, a ki-
adásigazoló és a bevételi nyilatkozatokra, valamint a ki-
adások visszatérítési feltételeire vonatkozó részletes alkal-
mazási szabályairól szóló 883/2006/EK rendelet módosí-
tásáról

Az Európai Unió Hivatalos Lapjának L 39 számában
megjelent az Európai Parlament és a Tanács 107/2008/EK
rendelete az élelmiszerekkel kapcsolatos, tápanyag-
összetételre és egészségre vonatkozó állításokról szóló
1924/2006/EK rendeletnek a bizottságra ruházott végre-
hajtási hatáskörök tekintetében történõ módosításáról

Az Európai Unió Hivatalos Lapjának L 39 számában
megjelent az Európai Parlament és a Tanács 108/2008/EK
rendelete a vitaminok, ásványi anyagok és bizonyos egyéb
anyagok élelmiszerekhez történõ hozzáadásáról szóló
1925/2006/EK rendelet módosításáról

Az Európai Unió Hivatalos Lapjának L 39 számában
megjelent az Európai Parlament és a Tanács 109/2008/EK
rendelete az élelmiszerekkel kapcsolatos, tápanyag-
összetételre és egészségre vonatkozó állításokról szóló
1924/2006/EK rendelet módosításáról

Az Európai Unió Hivatalos Lapjának L 39 számában
megjelent az Európai Parlament és a Tanács 110/2008/EK
rendelete a szeszes italok meghatározásáról, megnevezé-
sérõl, kiszerelésérõl, címkézésérõl és földrajzi árujelzõi-
nek oltalmáról, valamint az 1576/89/EK tanácsi rendelet
hatályon kívül helyezésérõl

Az Európai Unió Hivatalos Lapjának L 41 számában meg-
jelent a Bizottság 132/2008/EK rendelete a személyes fo-
gyasztásra szánt állati eredetû termékek behozatalára tekin-
tettel intézkedések megállapításáról szóló 745/2004/EK ren-
delet módosításáról

Környezetvédelmi tárgyú

Az Európai Unió Hivatalos Lapjának L 39 számában
megjelent az Európai Parlament és a Tanács 106/2008/EK
rendelete az irodai berendezésekre vonatkozó közösségi
energiahatékonysági címkézési programról

Az Európai Unió Hivatalos Lapjának L 31 számá-
ban megjelent a Bizottság 100/2008/EK rendelete a
338/97/EK tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó
részletes szabályok megállapításáról szóló 865/2006/EK
rendelet mintagyûjtemények és a vadon élõ állat- és nö-
vényfajok kereskedelmére vonatkozó bizonyos alaki kö-
vetelmények tekintetében történõ módosításáról

Szociális tárgyú

Az Európai Unió Hivatalos Lapjának L 31 számában
megjelent a Bizottság 101/2008/EK rendelete a szociális
biztonsági rendszereknek a Közösségen belül mozgó mun-
kavállalókra, önálló vállalkozókra és családtagjaikra tör-
ténõ alkalmazásáról szóló 1408/71/EGK tanácsi rendelet
végrehajtására vonatkozó szabályok megállapításáról
szóló 574/72/EGK tanácsi rendelet módosításáról

Energia tárgyú

Az Európai Unió Hivatalos Lapjának L 34 számában
megjelent a Bizottság 2008/99/EK, Euratom határozata az
Európai Atomenergia-közösségnek a nukleáris anyagok
és a nukleáris létesítmények fizikai védelmérõl szóló
egyezményhez történõ csatlakozásáról

Közlekedési tárgyú

Az Európai Unió Hivatalos Lapjának L 34 számában
megjelent a Bizottság 2008/100/EK, a légi közlekedésrõl
szóló, az Európai Közösség és a Svájci Államszövetség
között létrejött megállapodással létrehozott Közös-
ség–Svájc Légiközlekedési Vegyes Bizottság 1/2007 hatá-
rozata a légi közlekedésrõl szóló, az Európai Közösség és
a Svájci Államszövetség között létrejött megállapodás
mellékletének helyettesítésérõl

Vám tárgyú

Az Európai Unió Hivatalos Lapjának L 36 számában
megjelent a Bizottság 119/2008/EK rendelete egyes áruk
Kombinált Nómenklatúra szerinti besorolásáról

Az Európai Unió Hivatalos Lapjának L 37 számában
megjelent a Tanács tájékoztatása az Európai Gazdasági
Közösség és a San Marino Köztársaság közötti együttmû-
ködésrõl és vámunióról szóló megállapodáshoz csatolt, a
Bolgár Köztársaságnak és Romániának az Európai Unió-
hoz való csatlakozását követõen szerzõdõ félként való
részvételérõl szóló jegyzõkönyv hatálybalépésérõl

Az Európai Unió Hivatalos Lapjának L 48 számában
megjelent a Bizottság 155/2008/EK rendelete egyes áruk-
nak a Kombinált Nómenklatúra szerinti besorolásáról

Társulási tárgyú

Az Európai Unió Hivatalos Lapjának L 43 számában
megjelent a Tanács 140/2008/EK rendelete az egyrészrõl
az Európai Közösségek és tagállamaik, másrészrõl a Mon-
tenegrói Köztársaság közötti stabilizációs és társulási
megállapodás és az egyrészrõl az Európai Közösség, más-
részrõl a Montenegrói Köztársaság közötti ideiglenes
megállapodás alkalmazására vonatkozó egyes eljárásokról

„Schengen” tárgyú

Az Európai Unió Hivatalos Lapjának L 53 számában
megjelent a Tanács 2008/146/EK határozata az Európai
Unió, az Európai Közösség és a Svájci Államszövetség
közötti, a Svájci Államszövetségnek a schengeni vívmá-
nyok végrehajtására, alkalmazására és fejlesztésére irá-
nyuló társulásáról szóló megállapodásnak az európai Kö-
zösség nevében történõ megkötésérõl

Szolgáltatási tárgyú

Az Európai Unió Hivatalos Lapjának L 52 számában
megjelent az Európai Parlament és a Tanács 2008/6/EK
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irányelve a 97/67/EK irányelvnek a közösségi postai szol-
gáltatások belsõ piacának teljes megvalósítása tekinteté-
ben történõ módosításáról

Adózási tárgyú

Az Európai Unió Hivatalos Lapjának L 44 számá-
ban megjelent a Tanács 143/2008/EK rendelete az
1798/2003/EK rendeletnek a közigazgatási együttmûkö-
dés bevezetése, valamint a szolgáltatásnyújtás teljesítése
helyére, a különös szabályozásra és a hozzáadott érték-
adó-visszatérítésre vonatkozó szabályokkal kapcsolatos
információcsere tekintetében történõ módosításáról

Az Európai Unió Hivatalos Lapjának L 44 számában
megjelent a Tanács 2008/8/EK irányelve a 2006/112/EK
irányelvnek a szolgáltatásnyújtási teljesítési helye tekinte-
tében történõ módosításáról

Az Európai Unió Hivatalos Lapjának L 44 számában
megjelent a Tanács 2008/9/EK irányelve a nem a visszaté-
rítés helye szerinti tagállamban, hanem egy másik tagál-
lamban letelepedett adóalanyok részére a 2006/112/EK
irányelvben elõírt hozzáadott érték-adóvisszatérítés rész-
letes szabályainak megállapításáról

Az Európai Unió Hivatalos Lapjának L 46 számában
megjelent a Tanács 2008/7/EK irányelve a tõkeemelést
terhelõ közvetett adókról

K+F tárgyú

Az Európai Unió Hivatalos Lapjának L 30 számában
megjelent a Tanács 74/2008/EK rendelete a beágyazott

számítástechnikai rendszerekre irányuló közös technoló-
giai kezdeményezést megvalósító „ARTEMIS közös vál-
lalkozás” létrehozásáról

Az Európai Unió Hivatalos Lapjának L 30 számában
megjelent a Tanács 73/2008/EK rendelete az innovatív
gyógyszerek kutatására irányuló kezdeményezést megva-
lósító közös vállalkozás létrehozásáról

Az Európai Unió Hivatalos Lapjának L 40 számában
megjelent a Bizottság 2008/111/EK, Euratom határozata
az európai Kutatási Térség Szakértõi Testületének létreho-
zásáról

Kereskedelmi tárgyú

Az Európai Unió Hivatalos Lapjának L 40 számában
megjelent a Tanács 125/2008/EK rendelete a nemzetközi
kereskedelmi szabályok, különösen a Kereskedelmi Vi-
lágszervezet égisze alatt kialakított kereskedelmi szabá-
lyok alapján a Közösséget megilletõ jogok gyakorlásá-
nak biztosítása érdekében a közös kereskedelmi politika
területén követendõ közösségi eljárások megállapításáról
szóló 3286/94/EK rendelet módosításáról

Pénzügyi tárgyú

Az Európai Unió Hivatalos Lapjának L 31 számában
megjelent a Bizottság 2008/94/EK határozata az Európai
Közösség nevében a Francia Köztársaság kormánya és
Õ Fõméltósága a Monacói Herceg kormánya közötti mo-
netáris megállapodás A. mellékletének naprakésszé téte-
lérõl
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II.
A gazdasági kapcsolatok eseményei

A magyar–EU kereskedelmi kapcsolatok alakulása
2007. december havi adatok alapján

2007. XII. hónap adatai szerint az EU többi 26 tagálla-
mába való kiszállítás (1. számú táblázat) 53 958 M eurót
(2006. I–XII. hónapjában 46 632 M eurót), a beérkezés
47 880 M eurót (2006. I–XII. hónapjában 43 175 M eurót)
tett ki, így 2007 decemberében a múlt év azonos idõszaká-
hoz képest, euróban mérve, a kiszállítások 15,7%-kal
emelkedtek, a beérkezések 10,9%-kal nõttek. Ugyanezen
idõszakban a magyar összkivitel közel azonos mértékben,
16,2%-kal (58 935 M euróról 68 461 M euróra) bõvült, az
összbehozatal az EU-tagállamokból való beérkezésnél va-
lamivel jobban nõtt, 12,2%-kal (61 314 M euróról 68 769
M euróra). Ennek megfelelõen a tagországok részesedése
a magyar kivitelben 78,8%-ot (2006. I–XII. hónapjában

79,1%), a behozatalban 69,6%-ot (2006. I–XII. hónapjá-
ban 70,5%) tett ki.

A fentiek szerint a forgalom egyenlege az egy évvel ko-
rábbi azonos idõszakban regisztrált 3457 M eurós többlet-
hez képest most 6078 M eurós többletet mutatott, miköz-
ben a teljes magyar forgalomban mért elõzõ évi deficit
2379 M euróról 2007 decemberére 308 M euróra csökkent
(lásd 3. számú táblázat).

Az EU-tagországokkal bonyolított forgalmunkban az
exportrangsor lényegesen átrendezõdött, Ausztria korábbi
tartósan második helyérõl lecsúszott az 5. helyre, Olaszor-
szág és Franciaország is megelõzte, sõt az éves adatok
alapján Szlovákia is. Nagy-Britannia sokáig az 5–6. leg-
fontosabb exportpartnerünk volt, most azonban az utóbbi
hónapok tendenciája alapján Románia megelõzte és Len-
gyelországgal bonyolított exportforgalmunk is nagyon kö-
zel került hozzá.



A tagországokkal lebonyolított áruforgalom szerke-
zete a SITC árufõcsoportok szerinti megoszlás alapján a
következõként alakult (2. számú táblázat):

A kiszállításban az élelmiszerek 3496 M eurót tettek ki,
részesedésük így 6,5% (2006. XII. hónapjában 5,2%), a
nyersanyagok értéke 1162 M euró volt, mely 2,2%-os
súlyt jelent (2006. XII. hónapjában 2,1%), az energiahor-
dozók 1155 M eurót értek el, ez 2,1%-os részesedés (2006.
XII. hónapjában 2,0%), a feldolgozott termékek értéke
14 736 M euró volt, ez 27,3%-os hányadnak felel meg
(2006. XII. hónapjában 27,7%), míg a gépek és berendezé-
sek 33 409 M eurós forgalma 61,9%-os részarányt képvi-
sel (2006. XII. hónapjában 63,0%).

A beérkezések esetében az élelmiszerek 2670 M eurót
tettek ki, így részesedésük 5,6% (2006. XII. hónapjában
5,2%), a nyersanyagok értéke 767 M euró volt, mely
1,6%-os súlyt jelent (2006. XII. hónapjában 1,6%), az
energiahordozókból 1565 M euró értékû érkezett be, ami
3,3%-os részaránynak felel meg (2006. XII. hónapjában
3,7%), a feldolgozott termékek beérkezése 19 074 M eurót
ért el, ez 39,8%-os hányadnak felelt meg (2006. XII. hó-
napjában 39,7%), míg a gépek és berendezések cikkcso-
port 23 804 M eurós beérkezéssel 49,7%-os részesedést
reprezentált (2006. XII. hónapjában 49,8%).

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

Ezek szerint 2007 tizenkét hónapjában az átlagot lénye-
gesen meghaladóan nõtt kivitelünk Oroszországba
(+37%), Ukrajnába (+33%), szintén az átlag felett alakult
a Szerbiába (+49%), valamint a Svájcba (+40%) irányuló
exportunk is. A Kínába irányuló export üteme is az átlag
feletti mértékben nõtt (+23%). Az átlag körüli növekedést
mutat a kanadai (+17%) exportforgalom. A horvátországi
(+15%) exportunk az országos átlagnál valamivel kisebb
mértékben nõtt. Az USA-ba irányuló exportunk szinte
stagnált, Japánba a kiszállítások értéke valamelyest
csökkent az elõzõ évi szinthez képest.

Behozatalunkban a legnagyobb részesedéssel bíró relá-
ciók közül az orosz forgalom kismértékben csökkent
(–4%) az elõzõ évihez képest. A kisebb volumenû ukrajnai
(+38%) és Szerbiából (+36%), valamint Horvátországból
(+127%) származó, továbbá a kanadai (+66%) behozatal
is jelentõsen emelkedett. Kevéssel az országos átlag fölött
alakult a kínai (+22%) behozatal. A japán (+10%) és az
USA-ból származó (+10%) importunk az országos átlag
körül alakult. Svájcból a behozatal csökkent.
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1. számú táblázat

Az Európai Unió 27 tagországán belül bonyolított 2007. január–december havi áruforgalom
(feladó/rendeltetési országok szerint)

M.e.: M EUR

ORSZÁG

KISZÁLLÍTÁS BEÉRKEZÉS

2006 2007
Index

2007/2006

Megoszlás
(%)

2007-ben
2006 2007

Index
2007/2006

Megoszlás
(%)

2007-ben

Németország 17 376 19 399 11,6% 28,3% 16 744 18 460 110,2% 26,8%

Olaszország 3 225 3 756 116,5% 5,5% 2 830 3 095 109,4% 4,5%

Franciaország 2 757 3 202 116,2% 4,7% 2 923 2 955 101,1% 4,3%

Szlovákia 2 288 3 181 139,0% 4,6% 1 681 2 136 127,0% 3,1%

Ausztria 2 852 3 104 108,9% 4,5% 3 826 4 162 108,8% 6,1%

Románia 2 363 3 087 130,6% 4,5% 1 371 1 521 110,9% 2,2%

Nagy-Britannia 2 643 2 987 113,0% 4,4% 1 497 1 720 114,9% 2,5%

Lengyelország 2 394 2 835 118,5% 4,1% 2 638 2 714 102,9% 3,9%

Csehország 2 001 2 574 128,6% 3,8% 1 907 2 392 125,4% 3,5%

Spanyolország 2 002 2 123 106,0% 3,1% 865 1 008 116,6% 1,5%

Hollandia 1 816 2 190 120,6% 3,2% 2 668 2 964 111,1% 4,3%



ORSZÁG

KISZÁLLÍTÁS BEÉRKEZÉS

2006 2007
Index

2007/2006

Megoszlás
(%)

2007-ben
2006 2007

Index
2007/2006

Megoszlás
(%)

2007-ben

Belgium 1 147 1 051 91,6% 1,5% 1 280 1 367 106,8% 2,0%

Svédország 654 668 102,2% 1,0% 891 945 106,0% 1,4%

Szlovénia 620 688 111,0% 1,0% 368 626 170,4% 0,9%

Bulgária 453 671 148,0% 1,0% 101 94 93,5% 0,1%

Dánia 368 484 131,6% 0,7% 375 458 122,2% 0,7%

Görögország 318 449 141,4% 0,7% 62 75 121,2% 0,1%

Portugália 345 376 109,0% 0,5% 132 142 107,2% 0,2%

Finnország 338 302 89,3% 0,4% 451 508 112,5% 0,7%

Írország 265 304 114,8% 0,4% 303 310 102,2% 0,5%

Litvánia 160 184 114,6% 0,3% 35 45 126,7% 0,1%

Lettország 85 125 147,8% 0,2% 9 14 152,4% 0,0%

Észtország 94 101 107,4% 0,1% 86 40 46,7% 0,1%

Ciprus 38 47 123,4% 0,1% 9 29 314,5% 0,0%

Luxemburg 24 57 232,8% 0,1% 60 80 134,8% 0,1%

Málta 5 11 226,0% 0,0% 63 21 32,9% 0,0%

EU összesen 46 632 53 958 115,7% 78,8% 43 175 47 880 110,9% 69,6%

Magyarország összesen 58 935 68 461 116,2% 100,0% 61 314 68 769 112,2% 100,0%

2. számú táblázat

Az EU 27 országon belüli árucsere-forgalom struktúrájának változása SITC árufõcsoportok szerint
2007. január–december hónapban

Árufõcsoport

Kiszállítás Beérkezés

2006
M euró

2006
%

2007
M euró

2007
%

2006
M euró

2006
%

2007
M euró

2007
%

Élelmiszerek, ital, dohány 2 418 5,2 3 496 6,5 2 249 5,2 2 670 5,6

Nyersanyagok 971 2,1 1 162 2,2 710 1,6 767 1,6

Energiahordozók 949 2,0 1 155 2,1 1 595 3,7 1 565 3,3

Feldolgozott termékek 12 903 27,7 14 736 27,3 17 090 39,7 19 074 39,8

Gépek, gépi berendezések 29 391 63,0 33 409 61,9 21 531 49,8 23 804 49,7

Összesen 46 632 100,0 53 958 100,0 43 175 100,0 47 880 100,0
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3. számú táblázat

Külkereskedelmi termékforgalom 2007. január–december hóban
(feladó/rendeltetési országok szerint)

M.e.: M EUR

ORSZÁG

KISZÁLLÍTÁS BEÉRKEZÉS EGYENLEG

2006 2007
Index

2007/2006
2006 2007

Index
2007/2006 2006 2007

EU 27 ország 46 632 53 958 115,7% 43 175 47 880 110,9% 3 457 6 078

Egyes kiemelt EU-n kívüli országok KIVITEL BEHOZATAL

Horvátország 888 1 026 115,5% 142 323 227,4% 746 703

Szerbia 579 861 148,6% 136 185 135,9% 443 676

Svájc 556 778 139,8% 593 553 93,2% –37 225

Oroszország 1 588 2 174 136,9% 4 955 4 751 95,9% –3367 –2577

Ukrajna 1 024 1 359 132,7% 667 922 138,2% 357 436

USA 1 618 1 646 101,7% 1 035 1 130 109,2% 584 516

Kanada 110 129 117,3% 98 163 165,9% 12 –34

Japán 304 295 96,9% 1 765 1 939 109,8% –1461 –1644

Kína 609 747 122,8% 3 081 3 746 121,6% –2473 –2999

Magyarország összesen 58 935 68 461 116,2% 61 314 68 769 112,2% –2379 –308

Figyelemfelhívás
a Közösség egyes jogszabálytervezeteire, állásfoglalásaira

Közlemények

Az Európai Unió Hivatalos Lapjának C 33 számában megjelent az Európai Unió Alapjogi Ügynöksége igazgatótaná-
csának határozata a Közösségek érdekeire nézve hátrányos csalás, korrupció és bármely jogellenes tevékenység leküz-
désével kapcsolatos belsõ vizsgálatok feltételeirõl és szabályairól

Az Európai Unió Hivatalos Lapjának C 38 számában megjelent az Európai Közösségek Kombinált Nómenklatúrájá-
nak magyarázata

Az Európai Unió Hivatalos Lapjának C 41 számában megjelent magyarázó megjegyzések az Európai Közösségek
Kombinált Nómenklatúrájához

Az Európai Unió Hivatalos Lapjának C 52A számában megjelent a Mezõgazdasági Növényfajok Közös Fajtajegy-
zéke – elsõ kiegészítés a 26. teljes kiadáshoz, zöldségfajok közös fajtajegyzéke – harmadik kiegészítés a 26. teljes ki-
adáshoz

Az Európai Unió Hivatalos Lapjának C 49 számában megjelent a Tanács véleménye Magyarország 2007–2011-es
idõszakra vonatkozó aktualizált konvergencia programjáról

Az Európai Unió Hivatalos Lapjának C 47 számában megjelent a Bizottság közleménye a 2004/22/EK európai parla-
menti és tanácsi irányelv végrehajtása keretében
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Jogszabály-elõkészítés

Javaslat európai parlamenti és tanácsi irányelvre az ingatlanok idõben megosztott használati joga, a hosszú távra szóló
üdülési termékek, azok továbbértékesítése és cseréje egyes szempontjai tekintetében a fogyasztók védelmérõl (C 44
szám)

Javaslat európai parlamenti és tanácsi irányelvre a nem automatikus mûködésû mérlegekrõl (C 44 szám)
Javaslat európai parlamenti és tanácsi irányelvre gépjármûvek és pótkocsijaik hátsórendszámtábla-megvilágító lám-

páiról (C 44 szám)
Javaslat európai parlamenti és tanácsi irányelvre a mezõgazdasági vagy erdészeti traktorok által elõidézett rádiózava-

rok megszüntetésérõl (C 44 szám)
Javaslat európai parlamenti és tanácsi irányelvre a 2003/54/EK irányelvnek egyes rendelkezések Észtországra való al-

kalmazása vonatkozásában történõ módosításáról (C 44 szám)
Javaslat tanácsi irányelvre a 2003/96/EK irányelvnek a kereskedelmi célú üzemanyagként használt gázolaj adóztatása

különös rendelkezéseinek kiigazítása, valamint az ólommentes benzin és az üzemanyagként használt gázolaj adóztatásá-
nak koordinálása tekintetében történõ módosításáról (C 44 szám)

A Régiók Bizottsága véleménye – Zöld Könyv a mûholdas navigációs alkalmazásokról (C 53 szám)

III.
Hírek, információk

Kiadvány

Az MTA Világgazdasági Kutatóintézete és a Center for EU Enlargement Studies gondozásában megjelent az
EU-költségvetés: kihívások és refomrtervek

címû tanulmánykötet
Szerkesztette Balázs Péter és Szemlér Tamás

* * *

A szerkesztõbizottság elnöke: Váradi Tibor

A szerkesztõbizottság tagjai: Antal Péter
dr. Várhelyi Olivér
Ifflandné Szabó Rozália
Kosaras Ferenc
Zsolnay Tamás

Felelõs szerkesztõ: Mocsáry Péter
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A Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó
kiadásában megjelenik az

EU-JOGSZABÁLYTÁR

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

Az EU-Jogszabálytár elõfizetési díjából a Hivatalos Jogszabálytár elõfizetõi 50% kedvezményt kapnak.

Éves elõfizetési díjak

Önálló változat 72 000 Ft + áfa �
5 munkahelyes hálózati változat 130 000 Ft + áfa �
10 munkahelyes hálózati változat 160 000 Ft + áfa �
25 munkahelyes hálózati változat 260 000 Ft + áfa �
50 munkahelyes hálózati változat 340 000 Ft + áfa �
100 munkahelyes hálózati változat 590 000 Ft + áfa �

MEGRENDELÕLAP

Megrendeljük az EU-JOGSZABÁLYTÁR változatát ................. példányban, 2008. ............................................ hónaptól.

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

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

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

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

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

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

cégszerû aláírás

Megrendeléssel kapcsolatban érdeklõdni lehet a 06-80-200-723-as zöldszámunkon és a 266-5095-ös
telefonszámon.
A megrendeléseket a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó címére (1085 Budapest, Somogyi B. u. 6.,
faxszámon a 266-8906, illetve e-mail-en az ugyfel@mhk.hu-ra) kérjük eljuttatni.
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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. Ûrlapkitöltõ programunk a gazdasági társaságok alapításával, mûködésével kapcsolatos forma-
nyomtatványok kitöltésére és tárolására alkalmas.
(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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A Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó
megjelentette

Bócz Endre

Büntetõeljárási jogunk kalandjai
Sikerek, zátonyok és vargabetûk

címû könyvét.

Az olvasó olyan tudományos munkát tart a kezében, amelynek legfõbb tárgya a büntetõeljárási jog, a büntetõeljárás és
kisebb mértékben a kriminalisztika. Így jelenik meg a büntetõeljárási jog tudományának és kodifikációjának története is.
Bócz Endre több síkon elemzi a büntetõeljárás tárgyköreit. Az egyik a kodifikáció- és tudománytörténeti aspektus. Ezen
belül ismerteti az 1808. évi francia kódexek Európára kiterjedõ hatásait, ideértve az 1896. évi magyar Bûnvádi Perrend-
tartást is. A munka külön érdekessége és értéke a nálunk úgyszólván ismeretlen cári orosz kodifikálás történetének, az
1864. évi kódexnek és elõzményeinek bemutatása.
A mû másik kiterjedt tárgykörét a nyomozás adja. A szerzõ rámutat itt olyan jelenségekre, amelyeknek ritkán jártunk
utána a jogi elemzés során. Ilyenek pl. a nyomozásról mint a büntetõeljárás önálló szakaszáról vallott nézetek, illetõleg
az azt kifejezõ intézmények.
A szerzõ az ügyész, a közvádló szerepkörébe szõve foglalkozik a bizonyítás kérdéseivel. Itt elsõsorban a fogalmak
– mint a „bizonyítás”, „történés”, „tény”, „felderítés” – tisztázására törekszik. Nem mulasztja el szóvá tenni a bûnügyi
technika jelentõségét, a bizonyításban vitt fejlesztõ szerepét és a kriminalisztikai képzés hiányosságait. Figyelmet szen-
tel a nyomozásbeli tényfeltárás (bizonyítás) terjedelmének. Felhívja a figyelmet a nyomozási, vizsgálati szakaszban
fenyegetõ egyoldalúság veszélyeire, fõként arra, hogy az ezt követõ döntés befolyásolására alkalmas.
Az olvasó természetesen maga dönti el, mit tart a bemutatott mûbõl a legtanulságosabbnak.

A kötet 224 oldal terjedelmû, ára 3990 forint áfával.

Példányonként megvásárolható a Magyar Közlöny Kiadó 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 internet-
címen.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MEGRENDELÉS
Megrendelem

Bócz Endre

Büntetõeljárási jogunk kalandjai
Sikerek, zátonyok és vargabetûk

címû, 224 oldal terjedelmû kiadványt

(ára: 3990 Ft áfával) ........... példányban, és kérem, juttassák el alábbi címemre:

A megrendelõ (cég) neve: .................................................................................................................................................
Címe (város, irányítószám): ..............................................................................................................................................
Utca, házszám: ..................................................................................................................................................................
Ügyintézõ neve, telefonszáma: .........................................................................................................................................

A megrendelt példányok ellenértékét a postaköltséggel együtt, a szállítást követõ számla kézhezvétele után, 8 napon
belül átutaljuk a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadónak a számlán feltüntetett pénzforgalmi jelzõszámára vagy postai
úton a fenti címre.

Keltezés: ........................................ ...............................................
cégszerû aláírás
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A Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó kiadásában
– a Kreátor Info Kft. szervezésében – megjelent a

„Helyi önkormányzati rendeletalkotás és jogalkalmazás
az Alkotmánybíróság és az Európai Bíróság

döntéseinek tükrében” címû kiadvány

A két kötetbõl álló kiadvány célja, hogy az egyes részterületeket sorra véve bemutassa, hogy
melyek azok a leggyakoribb hibák, amelyeket a helyi önkormányzatok a rendeleteik megalkotá-
sánál elkövetnek, mégpedig a jelentõsebb alkotmánybírósági határozatok tükrében. Mindezen túl
egy önálló kötet tartalmazza az Európai Bíróság azon ítéleteit, amelyekben helyi vagy regionális
önkormányzatok, illetve helyi vagy regionális hatóságok voltak érintettek, vagy ellenük folyt az
eljárás. E kiadvány olyan fontos információk gyûjteménye, melyet a helyi önkormányzatok
felhasználhatnak majd a helyi jogalkotás elõkészítésénél.

A „Helyi önkormányzati rendeletalkotás és jogalkalmazás az Alkotmánybíróság és az Európai Bíró-
ság döntéseinek tükrében” címû könyvben tematikus sorrendben kerül rendszerezésre az egyes té-
makörök szempontjából fontos AB határozatok rövid, kivonatolt tartalma, amely minden jegyzõ és
helyi döntéshozó számára – az önkormányzati rendeletalkotáshoz – szükséges és elengedhetetlen
jogforrás.

E mellett az egyes önkormányzati rendeletalkotási tárgykörökre vonatkozóan az önkormányzati
rendeletalkotásra felhatalmazást adó hatályos jogszabályok, az egyes rendeletek fõbb tartalmi ele-
meinek és ezen elemekhez kapcsolódó AB döntések ismertetésére is sor kerül. Az AB határozatok
lényegi kérdéseinek felvázolása mellett a megsemmisített rendeletek, szakaszok helyett helyes
megoldásokra is utal a kiadvány a célból, hogy segítséget nyújtson a jegyzõ számára a helyi
jogalkotási problémák megoldásához.

A kötet fõ gerincét alkotják a következõ önkormányzati témákban alkotott alkotmánybírósági dön-
tések: a helyi jogalkotás általános kérdései és a jogi alapelvek érvényesülése az önkormányzati
rendeletekben, a helyi adó, a hatósági ár, a szociális támogatások, gyermekvédelmi ellátások,
lakás- és helyiséggazdálkodás, hulladékgazdálkodás, állattartás, közterület-használat, vásárok
és piacok rendje, építésügy, önkormányzati vagyon, költségvetés, útépítési és közmûépítési díj,
az önkormányzat szervezete és mûködése.

Külön érdekessége a kiadványnak, hogy a szerzõk olyan alkotmánybírósági határozatokat is bemu-
tatnak, amelyek idõközben a magyar jogszabályok módosítása, illetve a közösségi jognak való
megfelelés okán nem alkalmazhatók, ezzel ugyanis elkerülhetõ, hogy adott esetben a jogalkotó
olyan határozatra hivatkozzon a szabályozás során, amely okafogyottá vált.

Magyarország uniós csatlakozása óta kiemelt jelentõsége van a közösségi elõírások betartásának
is mind a helyi önkormányzati rendeletek alkotása, mind pedig a helyi önkormányzatok törvényes
mûködésének biztosítása során. Így a kiadvány az Európai Bíróság ítéleteinek rövid ismertetése
mellett az adott helyzetben alkalmazandó közösségi jogszabály hivatkozását, a helyes értelmezést
és a követendõ magatartást is tartalmazza. Más tagállamok önkormányzatainak negatív tapasz-
talatai nagy segítségül szolgálhatnak a jegyzõk számára a közösségi jogszabályok helyes alkal-
mazásához és a közösségi jogsértések elkerüléséhez.
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A „Helyi önkormányzati rendeletalkotás és jogalkalmazás az Alkotmánybíróság és az Európai Bíró-
ság döntéseinek tükrében” címû kötet szerzõi a magyar önkormányzati rendszer és az Európai Unió
joganyagának kiváló ismerõi:
Dr. Gyergyák Ferenc fõtanácsadó (Magyar Köztársaság Alkotmánybírósága)
Dr. Orova Márta fõosztályvezetõ-helyettes (ÖTM, Közigazgatási Hivatali, Jegyzõi és Hatósági
Fõosztály)
Sárközyné dr. Szabó Piroska, jegyzõ
Dr. Zöld-Nagy Viktória közigazgatási jogász (ÖTM, Közigazgatási Hivatali, Jegyzõi és Hatósági
Fõosztály)

A Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó a „Helyi önkormányzati rendeletalkotás és jogalkalmazás
az Alkotmánybíróság és az Európai Bíróság döntéseinek tükrében” címû kiadványt ajánlja az or-
szág valamennyi jegyzõjének, körjegyzõjének, fõjegyzõjének, a polgármestereknek, megyei köz-
gyûlési elnököknek, a képviselõ-testületek tagjainak, valamint a helyi jogalkotás elõkészítésében
részt vevõ hivatali munkatársaknak.

A 384 oldal terjedelmû kiadvány ára: 3948 Ft áfával.

Példányonként megvásárolható a Magyar Közlöny Kiadó 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: kozlony-
centrum@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 a „Helyi önkormányzati rendeletalkotás és jogalkalmazás az Alkotmánybíróság
és az Európai Bíróság döntéseinek tükrében” címû kiadványt (ára: 3948 Ft + postaköltség),
..................... példányban, és kérem juttassák el az alábbi címre:

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

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

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

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

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

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

Keltezés: ………………………………………

………………………………………
cégszerû aláírás
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ELÕFIZETÉSI FELHÍVÁS

A Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó gondozásában 2004. január 1-jétõl jelenik
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