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A KÖZLEKEDÉSI, HÍRKÖZLÉSI ÉS ENERGIAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

ÁRA: 1260 FORINT



Személyi hír

A miniszterelnök
71/2008. (X. 3.) ME

határozata
a Nemzeti Hírközlési és Informatikai Tanács tagjai

kinevezésérõl

Az elektronikus hírközlésrõl szóló 2003. évi C. törvény
73/A. § (2) bekezdése alapján a Miniszterelnöki Hivatalt
vezetõ miniszter és az elektronikus hírközlésért felelõs mi-
niszter javaslatára

dr. Dessewffy Tibort,

dr. Z. Karvalics Lászlót,

dr. Sallai Gyulát

a Nemzeti Hírközlési és Informatikai Tanács tagjává

– 2008. október 27-ei hatállyal, négyévi idõtartamra –

kinevezem.

Gyurcsány Ferenc s. k.,
miniszterelnök

Jogszabályok

A Kormány
233/2008. (IX. 23.) Korm.

rendelete
az egyes gazdálkodó szervezetek részére nyújtott

2008. évi egyedi támogatásokról, ellentételezésekrõl,
valamint az egyéb vállalati támogatások keretében

nyújtott termelési támogatásokról szóló
55/2008. (III. 26.) Korm. rendelet módosításáról

A Magyar Köztársaság 2008. évi költségvetésérõl szóló
2007. évi CLXIX. törvény 84. § (1) bekezdés c) pontjában
kapott felhatalmazás alapján, a Magyar Köztársaság Al-
kotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény 35. § (1) bekez-
dés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a
Kormány a következõket rendeli el:

1. §

(1) Az egyes gazdálkodó szervezetek részére nyújtott
2008. évi egyedi támogatásokról, ellentételezésekrõl, va-
lamint az egyéb vállalati támogatások keretében nyújtott
termelési támogatásokról szóló 55/2008. (III. 26.) Korm.

rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 1. § (3) bekez-
dés a) és b) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

[A helyközi személyszállítási közszolgáltatások és a vas-

úti pályahálózat mûködtetésének ellentételezése:

M Ft

2008. év]

„a) költségtérítés a MÁV-START
Vasúti Személyszállító Zrt. (a
továbbiakban: MÁV-START)
a 2005. évi CLXXXIII. törvény 27. §
(1) bekezdése szerinti szerzõdés
alapján végzett
személyszállítási közszolgáltatásaihoz 113 000,0

b) költségtérítés a
Gyõr-Sopron-Ebenfurti Vasút
Zrt. (a továbbiakban: GYSEV)
a 2005. évi CLXXXIII. törvény
27. § (1) bekezdése szerinti
szerzõdés alapján végzett
személyszállítási
közszolgáltatásaihoz 4 755,9”

(2) A Korm. rendelet 1. § (3) bekezdés d) pontja helyébe
a következõ rendelkezés lép:

[A helyközi személyszállítási közszolgáltatások és a vas-

úti pályahálózat mûködtetésének ellentételezése:

M Ft

2008. év]

„d) költségtérítés a 2004. évi XXXIII.
törvény 9. § (1) bekezdése szerinti
szerzõdéssel rendelkezõ
autóbusszal szolgáltatást végzõ
társaságok (a továbbiakban:
autóbusszal szolgáltatást végzõ
társaságok) helyközi személyszállítási
közszolgáltatásaihoz 24 000,0”

2. §

Ez a rendelet kihirdetésének napján lép hatályba és a ha-
tálybalépését követõ napon hatályát veszti.

Gyurcsány Ferenc s. k.,
miniszterelnök
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A Kormány
238/2008. (IX. 29.) Korm.

rendelete
a lakossági vezetékes gázfogyasztás

és távhõfelhasználás szociális támogatásáról szóló
289/2007. (X. 31.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány a szociális igazgatásról és szociális ellátá-
sokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (1) bekezdés
t) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány
35. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladat-
körében eljárva a következõket rendeli el:

1. §

A lakossági vezetékes gázfogyasztás és távhõfelhaszná-
lás szociális támogatásáról szóló 289/2007. (X. 31.) Korm.
rendelet (a továbbiakban: R.) 3. §-ának (2) bekezdése
helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(2) A távhõfelhasználás esetében a támogatás fajlagos
bruttó összege

a) 2184 Ft/GJ, ha a háztartásban az egy fogyasztási egy-
ségre jutó havi jövedelem nem haladja meg a nyugdíjmini-
mum kétszeresét,

b) 1794 Ft/GJ, ha a háztartásban az egy fogyasztási egy-
ségre jutó havi jövedelem meghaladja a nyugdíjminimum
kétszeresét, de nem haladja meg annak két és félszeresét,

c) 1200 Ft/GJ, ha a háztartásban az egy fogyasztási egy-
ségre jutó havi jövedelem meghaladja a nyugdíjminimum
két és félszeresét, de nem haladja meg annak háromszo-
rosát,

d) 816 Ft/GJ, ha a háztartásban az egy fogyasztási egy-
ségre jutó havi jövedelem meghaladja a nyugdíjminimum
háromszorosát, de nem haladja meg annak három és fél-
szeresét.”

2. §

Az R. 10. §-ának (1) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:

„(1) A szolgáltató az általa a jogosultsági idõszakra ér-
vényesített

a) támogatás visszaigénylése érdekében az 5. számú
melléklet szerinti,

b) 10/A. § szerinti távhõdíj-juttatás visszaigénylése
érdekében a 6. számú melléklet szerinti
kimutatást küldi meg a közremûködõnek (igénylés).”

3. §

Az R. a következõ 10/A. §-sal egészül ki:
„10/A. § (1) A távhõszolgáltatást háztartási célra igény-

be vevõ, energiafelhasználási támogatásra nem jogosult
fogyasztót havonta 1150 Ft összegû távhõdíj-juttatás illeti
meg.

(2) A távhõdíj-juttatást a szolgáltató az (1) bekezdés
szerinti fogyasztó részére az általa vagy megbízottja által
kiállított számlában (részszámlában) havonta, illetve a
számla-kibocsátási gyakorlathoz igazodóan, külön soron,
a számlán feltüntetett hõmennyiség díjának a juttatással
való csökkentése révén érvényesíti.”

4. §

Az R. az e rendelet melléklete szerinti 6. számú mellék-
lettel egészül ki.

5. §

(1) Ez a rendelet 2008. október 1-jén lép hatályba.

(2) Az R. – e rendelet 1. §-ával megállapított – 3. §-ának
(2) bekezdése szerinti fajlagos bruttó összeget a szol-
gáltató a 2008. október 1-jétõl felhasznált hõmennyiség
tekintetében érvényesíti.

(3) A szolgáltató az R. – e rendelet 3. §-ával megállapí-
tott – 10/A. §-ában foglalt távhõdíj-juttatást elsõ ízben
a 2008. október 1-jétõl kezdõdõ fogyasztási idõszakra ki-
adott számlában (részszámlában) érvényesíti.

(4) E rendelet hatálybalépésével egyidejûleg az R.
9. §-ának (1) bekezdésben a „támogatás” szövegrész he-
lyébe a „támogatás, valamint a 10/A. § szerinti távhõ-
díj-juttatás” szöveg lép.

Gyurcsány Ferenc s. k.,
miniszterelnök



A Kormány
239/2008. (IX. 29.) Korm.

rendelete
a villamosenergia-ipari építésügyi hatósági

engedélyezési eljárásokról szóló
382/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány a villamos energiáról szóló 2007. évi
LXXXVI. törvény 170. § (1) bekezdésének 30. pontjában
kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. § (1) be-
kezdésének b) pontjában meghatározott feladatkörében el-
járva a következõket rendeli el:

1. §

A villamosenergia-ipari építésügyi hatósági engedélye-
zési eljárásokról szóló 382/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet
(a továbbiakban: R.) 5. §-a a következõ (8) bekezdéssel
egészül ki:

„(8) Villamosmû, termelõi vezeték, magánvezeték és
közvetlen vezeték vezetékjoga, használati joga vagy szol-

galmi joga által érintett ingatlan telekalakítása esetén a ve-
zetékjogot, a használati jogot, a szolgalmi jogot érvényesí-
teni kell. A változási vázrajzot a jog jogosultjával ellen
kell jegyeztetni. Ha a vezetékjog, használati jog, szolgalmi
jog feltüntetése megfelel az alapjául szolgáló hatósági ha-
tározatnak, az ellenjegyzést a jogosult nem tagadhatja
meg.”

2. §

(1) Az R. 6. §-ának (1) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:

„(1) E rendelet hatálya alá tartozó építésügyi hatósági
engedélyezési eljárásokban – a (2)–(3) bekezdésekben és a
34. § (6) bekezdésében foglalt kivétellel – a 4. számú mel-
lékletben felsoroltak közül kizárólag az adott ügyben érin-
tett szakhatóságok, valamint közmûvek, kezelõk és üze-
meltetõk mûködnek közre.”

(2) Az R. 6. §-a a következõ (3)–(4) bekezdésekkel egé-
szül ki:
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Melléklet a 238/2008. (IX. 29.) Korm. rendelethez

„6. számú melléklet a 289/2007. (X. 31.) Korm. rendelethez

Kimutatás a jóváírt távhõdíj-juttatás visszaigényléséhez

A szolgáltató azonosítója: ..................................................................................................................................................
A szolgáltató megnevezése: ...............................................................................................................................................
A szolgáltató székhelye: ....................................................................................................................................................
A szolgáltató adószáma: .....................................................................................................................................................
A szolgáltató bankszámlaszáma: .......................................................................................................................................
Az ügyintézõ neve és elérhetõségei: ..................................................................................................................................
A visszaigénylés sorszáma: ................................................................................................................................................
A számlák kibocsátási idõszaka (tárgyidõszak): ................................................................................................................

A lakossági vezetékes gázfogyasztás és távhõfelhasználás szociális támogatásáról szóló 289/2007. (X. 31.) Korm. rende-
let 10. §-ának (2) bekezdése szerinti számlák darabszáma és a jóváírt juttatás:

1. Juttatás jóváírásával kibocsátott számlák száma (db)
2. Elõirányzatból igényelt juttatás (Ft) tárgyidõszakban

jogosultsági idõszakban összesen
3. Elõirányzatnak visszatérítendõ juttatás (Ft) tárgyidõszakban

jogosultsági idõszakban összesen
4. Összesen (a 2. és 3. pont különbsége) tárgyidõszakban

jogosultsági idõszakban összesen

Dátum: ………….. év …………………… hó …….. nap

…………………………………………….
szolgáltató (cégszerû aláírás)”
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„(3) A területrendezési tervekkel való összhang tekinte-
tében a 4. számú melléklet 1.1. d) pontjában szereplõ szak-
hatóságot csak az 50 MW és az ezt meghaladó teljesítõké-
pességû erõmû, a 220 kV és az ezt meghaladó névleges fe-
szültségû termelõi, magán-, és közvetlen vezeték, közcélú
átviteli hálózat építésügyi hatósági engedélyezési eljárása
során kell minden esetben bevonni.

(4) A kérelmezõ vagy meghatalmazottja az engedélye-
zési eljárás megindítása elõtt beszerezheti a szakhatóság
állásfoglalását, ebben az esetben a szakhatóság VET
117. § (4) bekezdése szerinti eljárására – a benyújtott kére-
lem tartalma azonosságának megállapítására – irányadó
ügyintézési határidõ 5 nap.”

3. §

Az R. 13. §-ának (3) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:

„(3) Nem kell a helyszíni szemlét lefolytatni, ha a köz-
célú hálózat egyszerûsített eljárás alapján kerül engedélye-
zésre, azonban a hálózati engedélyesnek vagy megbízása
alapján a tervezõnek a 3. számú melléklet 2. pontja szerinti
nyomvonal-kijelölési dokumentáció megküldésével az
ügyfelek nyilatkozatait, a közmûvek, kezelõk, üzemelte-
tõk nyilatkozatait meg kell kérni, és a vezetékjogi enge-
dély iránti kérelemhez csatolni kell. Az ügyfelek nyilatko-
zatai tekintetében a (2) bekezdésben foglaltak irányadók.”

4. §

(1) Az R. 24. §-ának (1) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:

„(1) Ha a termelõi vezeték és az ahhoz tartozó tartószer-
kezeten elhelyezett, illetve külsõ kezelõterû átalakító vagy
kapcsoló berendezés építésének engedélyezése a VET
132. §-ának (1) bekezdése alapján vezetékjogi engedélye-
zési eljárással történik, akkor az eljárás során e rendelet
12–18. §-ában foglalt rendelkezéseket kell megfelelõen al-
kalmazni azzal, hogy ahol a rendelet hálózati engedélyest
említ, azon a termelõi, magán- vagy közvetlen vezeték en-
gedélyesét vagy a beruházót kell érteni.”

(2) Az R. 24. §-ának (3)–(4) bekezdése helyébe a követ-
kezõ rendelkezések lépnek:

„(3) Az (1) bekezdésben nem említett termelõi vezeték,
a magánvezeték vagy a közvetlen vezeték és azok tartó-
szerkezeten elhelyezett, illetve külsõ kezelõterû átalakító
vagy kapcsoló berendezéseinek építési engedélyezési eljá-
rása során az építési engedély iránti kéreleméhez csatolni
kell a VET 132. §-ának (2) bekezdése szerint a korlátozni
kívánt idegen ingatlan tulajdonosával a Ptk. rendelkezései
szerint kötött megállapodást is. A megállapodásban ren-
delkezni kell a korlátozás mértékérõl és a kártalanításról,
valamint a szolgalmi jog alapításáról. A megállapodáson
alapuló szolgalmi jog ingatlan-nyilvántartásba történõ be-
jegyzését az engedélyes köteles kérni.

(4) Az (1) bekezdésben nem említett termelõi, magán-
vagy közvetlen vezeték és azok tartószerkezeten elhelye-

zett, illetve külsõ kezelõterû átalakító vagy kapcsoló be-
rendezéseinek építési engedélyezési eljárása során e ren-
delet 12–18. §-ában foglalt rendelkezéseket kell alkalmaz-
ni a (3) bekezdésben foglalt eltérésekkel, továbbá azzal,
hogy ahol a rendelet hálózati engedélyest említ, azon a ter-
melõi, magán- vagy közvetlen vezeték engedélyesét vagy
a beruházót kell érteni.”

5. §

Az R. 34. §-ának (3) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:

„(3) Amennyiben a Hatóság hivatalból vagy bejelentés
alapján észleli, hogy az engedélyes a megszüntetés (bon-
tás) engedélyezése iránti kérelem benyújtását elmulasz-
totta, vagy a Hatóság a fennmaradás engedélyezése iránti
kérelmet elutasította, a Hatóság az eljárást hivatalból meg-
indítja.”

6. §

(1) Az R. 1. számú mellékletének 4–5. pontja helyébe a
következõ rendelkezések lépnek:

„4. A Magyar Energia Hivatal engedélyének száma,
kelte (ha a VET 74. §-a szerinti engedély kiadására a kére-
lem benyújtását megelõzõen sor került):

5. A kérelmezõ (hálózati engedélyes, termelõi, magán-
vagy közvetlen vezeték engedélyese, termelõi vezeték ese-
tén beruházó) adatai:

– megnevezése:
– címe:”

(2) Az R. 3. számú melléklete e rendelet 1. melléklete
szerint módosul.

(3) Az R. 4. számú mellékletének 1.2. pontja helyébe a
következõ rendelkezés lép:

„1.2. A Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Miniszté-
rium szakterületén:

a) erdészeti ügyekben erdõ igénybevételével történõ,
illetve arra hatást gyakorló beruházások esetében

– elsõ fokon: a Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal
területi szerve,

– másodfokon: a Mezõgazdasági Szakigazgatási Hiva-
tal Központ,

b) talajvédelmi ügyekben termõföld igénybevételével
történõ, illetve arra hatást gyakorló beruházások esetében

– elsõ fokon: a Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal
területi szerve,

– másodfokon: a Mezõgazdasági Szakigazgatási Hiva-
tal Központ.”

(4) Az R. 5. számú melléklete helyébe e rendelet 2. mel-
léklete lép.

(5) Az R. 6. számú melléklete helyébe e rendelet 3. mel-
léklete lép.

(6) Az R. 7. számú melléklete a következõ új 3. ponttal
egészül ki, és az eredeti 3–11. pont számozása 4–12. pont-
ra változik.



„3. Magyar Energia Hivatal engedélyének száma, kelte
(VET 74. §):”

7. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követõ 8. napon lép ha-
tályba.

(2) E rendelet rendelkezéseit a hatálybalépést követõen
indult ügyekben kell alkalmazni.

(3) E rendelet hatálybalépésével egyidejûleg
a) az R. 8. § (5) bekezdése és 37. § (1) bekezdésének

e) pontja a hatályát veszti;
b) az R. 15. § (2) bekezdésében és 18. §-ában „a hálózati

engedélyes”, valamint 17. §-ában „az engedélyes” szöveg-
részek helyébe „az építési engedélyes” szöveg lép;

c) az R. 23. § (1) bekezdésében „a termelõi engedélyes”
szövegrész helyébe „a termelõi engedélyes vagy a beru-
házó” szöveg, (2) bekezdésében „a termelõi engedélyes-
nek” szövegrész helyébe „a termelõi engedélyesnek vagy
a beruházónak” szöveg lép.

(4) E rendelet 1–6. §-a, 7. § (3) bekezdése, valamint
1–3. melléklete a hatálybalépést követõ napon a hatályát
veszti.

Gyurcsány Ferenc s. k.,
miniszterelnök

1. melléklet

a 239/2008. (IX. 29.) Korm. rendelethez

1. Az R. 3. számú mellékletének 4.3. pontja helyébe a
következõ rendelkezés lép:

„4.3. A helyszíni szemlén megjelent szakhatóságok,
érintett közmûvek, kezelõk, üzemeltetõk és egyéb érdekel-
tek nyilatkozatai, továbbá – ha az a kérelem benyújtásakor
már rendelkezésre áll – az ügyben érintett szakhatóságok
állásfoglalása és a szakhatóság által véleményezett mûsza-
ki dokumentáció.”

2. Az R. 3. számú mellékletének 4.5. és 4.6. pontja he-
lyébe a következõ rendelkezések lépnek:

„4.5. A létesítendõ hálózat (vezeték) nyomvonalát, tar-
tószerkezeteinek helyét, az általuk elfoglalt terület nagysá-
gát, a hálózat (vezeték) biztonsági övezeteként kijelölt te-
rületsávot, keresztezéseit, egyéb létesítményeket és az
érintett ingatlanok határvonalait és helyrajzi számait is fel-
tüntetõ – az ingatlan-nyilvántartási térképen történõ átve-
zetéshez alkalmas méretarányban, a közigazgatási határo-
kat és megnevezéseket tartalmazó közigazgatási területen-
ként szétválaszthatóan elkészített – nyomvonalrajz 5 pél-
dányban, az azonosítást biztosító egyedi rajzszámmal és
megnevezéssel ellátva. Amennyiben a hálózat (vezeték)
nyomvonala több települést érint, úgy településenként to-
vábbi 1-1 példány nyomvonalrajz szükséges.

4.6. Dokumentáció, amely tartalmazza a hálózat (veze-
ték) nyomvonala és biztonsági övezete által érintett ingat-

lanokról a külön jogszabályban3 meghatározott szakképe-
sítéssel rendelkezõ földmérõ által készített vagy tanúsított,
az ingatlanügyi hatóság által érvényes záradékkal ellátott
változási vázrajzot, valamint területkimutatást települé-
senként 5-5 példányban. A területkimutatás helyrajzi szá-
mok szerinti bontásban külön tartalmazza a tartószerkeze-
tek által elfoglalt terület nagyságát, és külön a biztonsági
övezet által elfoglalt terület mértékét.”

3. Az R. 3. számú mellékletének 5.3. pontja helyébe a
következõ rendelkezés lép:

„5.3. Az érintett közmûvek, kezelõk, üzemeltetõk és
egyéb érdekeltek nyilatkozatai, továbbá – ha az a kérelem
benyújtásakor már rendelkezésre áll – az ügyben érintett
szakhatóságok állásfoglalása és a szakhatóság által véle-
ményezett mûszaki dokumentáció.”

4. Az R. 3. számú mellékletének 5.5. és 5.6. pontja he-
lyébe a következõ rendelkezések lépnek:

„5.5. A létesítendõ hálózat (vezeték) nyomvonalát, tar-
tószerkezeteinek helyét, az általuk elfoglalt terület nagysá-
gát, a hálózat (vezeték) biztonsági övezeteként kijelölt te-
rületsávot, keresztezéseit, egyéb létesítményeket és az
érintett ingatlanok határait és helyrajzi számait is feltünte-
tõ – az állami földmérési alaptérképre történõ átvezetéshez
alkalmas méretarányban, a közigazgatási határokat és
megnevezéseket tartalmazó közigazgatási területenként
szétválaszthatóan elkészített – nyomvonalrajz 5 példány-
ban, az azonosítást biztosító egyedi rajzszámmal és meg-
nevezéssel ellátva. Amennyiben a vezeték nyomvonala
több települést érint, úgy településenként további 1-1 pél-
dány nyomvonalrajz szükséges.

5.6. Területkimutatás településenként 5-5 példányban.
A területkimutatás helyrajzi számok szerinti bontásban
külön tartalmazza a tartószerkezetek által elfoglalt terület
nagyságát, és külön a biztonsági övezet által elfoglalt terü-
let mértékét.”

5. Az R. 3. számú mellékletének 5.8. pontja helyébe a
következõ rendelkezés lép:

„5.8. Ha az engedélyes külön jogszabály alapján az üze-
meltetésében álló meglévõ föld feletti hálózat tartószerke-
zeteire vagy föld alatti hálózat biztonsági övezetében
egyéb, saját tulajdonú (üzemeltetésû) nem energiaátviteli
célú (jelátviteli, távközlési, távmûködtetési stb.) nyomvo-
nalas összeköttetést létesít, építményekre és szerkezetekre
egyéb tárgyat (jelzõtáblát, hirdetményt stb.) helyez el,
vagy hozzájárul ahhoz, hogy más helyezzen el, a létesítés
vagy az elhelyezés mûszaki paramétereit tartalmazó nyi-
latkozat, illetve megállapodás hiteles másolata.”

6. Az R. 3. számú mellékletének 6.1. pontja helyébe a
következõ rendelkezés lép:

„6.1. Bejegyzési dokumentáció, amely tartalmazza a
közcélú hálózat nyomvonala és biztonsági övezete által
érintett ingatlanokról a külön jogszabályban3 meghatáro-
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3 A földmérési és térképészeti tevékenységrõl szóló 1996. évi
LXXVI. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 21/1997.
(III. 12.) FM–HM együttes rendelet.
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zott szakképesítéssel rendelkezõ földmérõ által készített
vagy tanúsított, és az ingatlanügyi hatóság által érvényes
záradékkal ellátott változási vázrajzot, valamint területki-
mutatást településenként 5-5 példányban. A területkimuta-
tás helyrajzi számok szerinti bontásban külön tartalmazza
a tartószerkezetek által elfoglalt terület nagyságát, és kü-
lön a biztonsági övezet által elfoglalt terület mértékét.”

7. Az R. 3. számú mellékletének 6.4. pontja helyébe a
következõ rendelkezés lép:

„6.4. Ha az engedélyes külön jogszabály alapján az üze-
meltetésében álló meglévõ föld feletti hálózat tartószerke-
zeteire vagy föld alatti hálózat biztonsági övezetében
egyéb, saját tulajdonú (üzemeltetésû) nem energiaátviteli
célú (jelátviteli, távközlési, távmûködtetési stb.) nyomvo-
nalas összeköttetést létesít, építményekre és szerkezetekre
egyéb tárgyat (jelzõtáblát, hirdetményt stb.) helyez el,
vagy hozzájárul ahhoz, hogy más helyezzen el, a létesítés
vagy az elhelyezés mûszaki paramétereit tartalmazó nyi-
latkozat, illetve megállapodás hiteles másolata.”

8. Az R. 3. számú mellékletének 7–9. pontjai helyébe a
következõ rendelkezések lépnek:

„7. Az erõmû vagy belsõ kezelõterû átalakító vagy kap-

csoló berendezés építési engedélyezéséhez szükséges do-

kumentáció

7.1. A termelõi engedélyes (vagy a beruházó) megneve-
zése (neve), székhelye (címe), telefonszáma, aláírása.

7.2. Az építmény – szakáganként szaktervezõk által ké-
szített, az ágazati jogszabályokban meghatározott tartal-
mú – mûszaki tervdokumentációja.

7.3. A megközelítés, a közlekedés, a közmûvek, vala-
mint ezek kapcsolatainak ismertetése (tervei), a terü-
let-elõkészítési munkák mûszaki tervei (tereprendezési,
bontási és földmunkák).

7.4. Az érintett közmûvek, kezelõk, üzemeltetõk és
egyéb érdekeltek nyilatkozatai, továbbá – ha az a kérelem
benyújtásakor már rendelkezésre áll – az ügyben érintett
szakhatóságok állásfoglalása és a szakhatóság által véle-
ményezett mûszaki dokumentáció.

7.5. A tervezõ nyilatkozata arról, hogy
a) a tervezett mûszaki megoldás megfelel a vonatkozó

jogszabályoknak és hatósági elõírásoknak,
b) biztosítja az élet, az egészség, a környezet és a kultu-

rális örökség védelmét,
c) a tervezés során milyen szabványokat, mûszaki irány-

elveket alkalmazott, ennek hiányában annak bizonyítását,
hogy az alkalmazott megoldás legalább azonos biztonságú
mint a honosított, harmonizált szabvány szerinti bizton-
sági szint,

d) a tervezésre jogosultsággal rendelkezik [névjegyzéki
(nyilvántartási) számának feltüntetése].

7.6. A környezeti hatásvizsgálati és az egységes környe-
zethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005.
(XII. 25.) Korm. rendelet 1. vagy 3. számú mellékletében
meghatározott tevékenység vagy építmény esetén a Korm.

rendelet 5. §-a (2) bekezdésének db) vagy dc) pontja vagy
10. §-a (2) bekezdésének a) vagy c) pontja szerinti döntés,
a Korm. rendelet 24. §-a alapján lefolytatott összevont el-
járás esetén az egységes környezethasználati engedély, va-
lamint a külön jogszabályban esetlegesen elõírt egyéb ha-
tósági engedélyek.

7.7. Ha az engedélyes külön jogszabály alapján az üze-
meltetésében álló meglévõ föld feletti hálózat tartószerke-
zeteire vagy föld alatti hálózat biztonsági övezetében
egyéb, saját tulajdonú (üzemeltetésû) nem energiaátviteli
célú (jelátviteli, távközlési, távmûködtetési stb.) nyomvo-
nalas összeköttetést létesít, építményekre és szerkezetekre
egyéb tárgyat (jelzõtáblát, hirdetményt stb.) helyez el,
vagy hozzájárul ahhoz, hogy más helyezzen el, a létesítés
vagy az elhelyezés mûszaki paramétereit tartalmazó nyi-
latkozat, illetve megállapodás hiteles másolata.

8. Az erõmû vagy belsõ kezelõterû átalakító vagy kap-

csoló berendezés használatbavételi engedélyezéséhez

szükséges dokumentáció

8.1. A felelõs mûszaki vezetõ(k) nyilatkozata arról,
hogy

a) az építési munkát a végrehajtható építési engedély-
nek, a hozzá tartozó jóváhagyott engedélyezési dokumen-
tációnak, a kivitelezési tervnek megfelelõen szakszerûen
végezték,

b) az építési tevékenységre vonatkozó szakmai minõsé-
gi és biztonsági elõírásokat, valamint az építési engedély-
ben meghatározott egyéb feltételeket betartották, továbbá,
hogy az építmény rendeltetésszerû és biztonságos haszná-
latra alkalmas,

c) a vonatkozó jogszabályokban és a szakhatósági hoz-
zájárulásokban foglalt biztonság-technikai, az egészség-
védelmi, a tûzvédelmi, a környezetvédelmi, a természetvé-
delmi és a vízvédelmi elõírásokat betartották. Az ezt iga-
zoló dokumentumokat, vizsgálati jegyzõkönyveket a nyi-
latkozathoz csatolni kell.

8.2. Megvalósulási dokumentáció, amely tartalmazza a
felelõs mûszaki vezetõ(k) eltérést ismertetõ nyilatkozatát,
valamint a megvalósult állapotot tükrözõ – szakáganként
szaktervezõk által készített, az ágazati jogszabályokban
meghatározott tartalmú – mûszaki tervdokumentációt, ha
az építési munkát a végrehajtható építési engedélytõl, va-
lamint a jóváhagyott dokumentációtól eltérõen végezték,
de az eltérés nem minõsül építési engedélyhez kötött építé-
si munkának.

8.3. A Hatóság külön felhívására szakértõ szakvélemé-
nye arról, hogy az építményt a vonatkozó szakmai, minõ-
ségi elõírások megtartásával, szakszerûen építették meg,
és az a rendeltetésszerû és biztonságos használatra alkal-
mas.

8.4. Az esetleges próbaüzem eredményeirõl szóló nyi-
latkozat.

8.5. Az üzembe helyezési eljárásról készült jegyzõ-
könyv a jelenléti ívvel és annak mellékletei.



9. Közcélú hálózat, a termelõi vezeték, a magánvezeték,

a közvetlen vezeték és azok tartószerkezeten elhelyezett,

illetve külsõ kezelõterû átalakító vagy kapcsoló beren-

dezésének üzemeltetési engedélyezéséhez szükséges doku-

mentáció

9.1. A felelõs mûszaki vezetõ(k) nyilatkozata arról,
hogy

a) az építési munkát a végrehajtható építési engedély-
nek, a hozzá tartozó jóváhagyott engedélyezési dokumen-
tációnak, a kivitelezési tervnek megfelelõen szakszerûen
végezték,

b) az építési tevékenységre vonatkozó szakmai minõsé-
gi és biztonsági elõírásokat, valamint az építési engedély-
ben meghatározott egyéb feltételeket betartották, továbbá,
hogy az építmény rendeltetésszerû és biztonságos haszná-
latra alkalmas,

c) a vonatkozó jogszabályokban és a szakhatósági hoz-
zájárulásokban foglalt biztonság-technikai, az egészség-
védelmi, a tûzvédelmi, a környezetvédelmi, a kulturális
örökségvédelmi, a természetvédelmi és a vízvédelmi elõ-
írásokat betartották. Az ezt igazoló dokumentumokat,
vizsgálati jegyzõkönyveket a nyilatkozathoz csatolni kell.

9.2. Megvalósulási dokumentáció, ha az építési munkát
a végrehajtható építési engedélytõl, valamint a jóváha-
gyott dokumentációtól eltérõen végezték, de az eltérés
nem minõsül építési engedélyhez kötött építési munkának.
A megvalósulási dokumentáció megvalósulási térképbõl
és területkimutatásból áll, valamint tartalmazza a felelõs
mûszaki vezetõ(k) eltérést ismertetõ nyilatkozatát. Az in-
gatlan-nyilvántartási átvezetésre alkalmas, a külön jogsza-
bályban3 meghatározott szakképesítéssel rendelkezõ föld-
mérõ által készített vagy tanúsított megvalósulási térképet
a kivitelezéskor hatályos – a hálózat (vezeték) nyomvona-
la és biztonsági övezete által érintett ingatlanokat ábrá-
zoló – ingatlan-nyilvántartási térkép másolatán kell elké-
szíteni, amely tartalmazza mind a tervezett, mind a megva-
lósult állapotot. A területkimutatás helyrajzi számok sze-
rinti bontásban külön tartalmazza a tartószerkezetek által
elfoglalt terület nagyságát, és külön a biztonsági övezet ál-
tal elfoglalt terület mértékét. A megvalósulási térképet és a
területkimutatást 1-1 példányban kell elkészíteni.

9.3. A Hatóság külön felhívására szakértõ szakvélemé-
nye arról, hogy az építményt a vonatkozó szakmai, minõ-
ségi elõírások megtartásával, szakszerûen építették meg,
és az a rendeltetésszerû és biztonságos használatra alkal-
mas.

9.4. Az üzembe helyezési eljárásról készült jegyzõ-
könyv a jelenléti ívvel és annak mellékletei.”

9. Az R. 3. számú melléklete 11.3. pontja helyébe a kö-
vetkezõ rendelkezés lép:

„11.3. Az érintett közmûvek, kezelõk, üzemeltetõk és
egyéb érdekeltek nyilatkozatai, továbbá – ha az a kérelem
benyújtásakor már rendelkezésre áll – az ügyben érintett
szakhatóságok állásfoglalása és a szakhatóság által véle-
ményezett mûszaki dokumentáció.”

10. Az R. 3. számú melléklete 11.4. pontjának d) alpont-
ja helyébe a következõ rendelkezés lép:

[A tervezõ nyilatkozata arról, hogy]

„d) a tervezésre jogosultsággal rendelkezik [névjegyzé-
ki (nyilvántartási) számának feltüntetése].”

11. Az R. 3. számú melléklete 11.5. pontja helyébe a kö-
vetkezõ rendelkezés lép:

„11.5. A környezeti hatásvizsgálati és az egységes kör-
nyezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005.
(XII. 25.) Korm. rendelet 1. vagy 3. számú mellékletében
meghatározott tevékenység vagy építmény esetén a Korm.
rendelet 5. §-a (2) bekezdésének db) vagy dc) pontja, vagy
10. §-a (2) bekezdésének a) vagy c) pontja szerinti döntés,
a Korm. rendelet 24. §-a alapján lefolytatott összevont el-
járás esetén az egységes környezethasználati engedély.”

2. melléklet

a 239/2008. (IX. 29.) Korm. rendelethez

„5. számú melléklet

a 382/2007. (XII. 23.) Korm. rendelethez

Elvi építési/Építési engedély iránti kérelem5

1. Az építmény megnevezése, elhelyezésére szolgáló
ingatlan címe és helyrajzi száma:

2. Az építmény elhelyezésére szolgáló ingatlanra vonat-
kozó, a kérelemhez csatolt építési jogosultságot igazoló
okirat megnevezése (erõmû építése esetén):

3. Az építmény rendeltetése:6

4. A Magyar Energia Hivatal engedélyének száma, kelte
(ha a VET 74. §-a szerinti engedély kiadására a kérelem
benyújtását megelõzõen sor került):

5. A kérelmezõ (hálózati engedélyes, termelõi engedé-
lyes vagy beruházó) adatai:

– megnevezése:
– címe:

6. A beruházás adatai:
– beruházó megnevezése:
– beruházás célja, rendeltetése:
– beruházás érték elõirányzata:

7. A tervezõ adatai:
– tervezõ megnevezése:
– tervezõ címe:
– tervezési jogosultságának megjelölése:

8. A kivitelezés adatai:
– kivitelezõ megnevezése:
– kivitelezõ címe:

5 Erõmû vagy belsõ kezelõterû átalakító vagy kapcsoló berendezés elvi
építési/építési engedélyezéséhez.

6 Közcélú hálózat, termelõi vezeték, magánvezeték vagy közvetlen veze-
ték részét képezi.
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– kivitelezés kezdési idõpontja:
– kivitelezés tervezett befejezési idõpontja:

9. Az üzembentartó adatai:
– megnevezése:
– címe:

10. A hiteles tulajdoni lap és térképmásolat alapján az
5. § (7) bekezdése szerinti ingatlanok helyrajzi száma,
tulajdonosának neve és címe:

11. Engedélyezési eljárás költségviselõjének adatai:
– megnevezése:
– címe:

..........................................
aláírás

12. Egyéb:

Kelt:

.......................... ................................
aláírás aláírás

Melléklet:”

3. melléklet

a 239/2008. (IX. 29.) Korm. rendelethez

„6. számú melléklet

a 382/2007. (XII. 23.) Korm. rendelethez

Üzemeltetési engedély iránti kérelem

1. A hálózat (vezeték) megnevezése:

2. A hálózat (vezeték) rendeltetése:7

3. A Magyar Energia Hivatal engedélyének száma, kelte
(amennyiben a VET 74. §-a szerinti engedély kiadására sor
került):

4. Az építési/vezetékjogi engedély száma, kelte:

5. Az építési engedélyes adatai:
– megnevezése:
– címe:

6. A beruházás adatai:
– beruházó megnevezése:
– címe:

7. A kivitelezés adatai:
– kivitelezõ megnevezése:
– kivitelezõ címe:
– kivitelezés kezdési idõpontja:
– kivitelezés befejezési idõpontja:

7 Közcélú hálózat, termelõi vezeték, magánvezeték vagy közvetlen ve-
zeték.

8. Az üzembentartó adatai:
– megnevezése:
– címe:

9. Üzembe helyezési eljárás ideje:

10. Az engedélyezési eljárás költségviselõjének adatai:
– megnevezése:
– címe:

..........................................
aláírás

11. Egyéb:

Kelt:

................................ ................................
aláírás aláírás

Melléklet:”

A közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter
25/2008. (IX. 23.) KHEM

rendelete
a hajózási bírság kivetése részletes szabályairól

és a bírság felhasználása rendjérõl

A víziközlekedésrõl szóló 2000. évi XLII. törvény 88. §
(2) bekezdés t) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a
közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter feladat-
és hatáskörérõl szóló 133/2008. (V. 14.) Korm. rendelet
1. § a) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva
– a pénzügyminiszter feladat- és hatáskörérõl szóló
169/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § b) pontjában meg-
határozott feladatkörében eljáró pénzügyminiszterrel
egyetértésben – a következõket rendelem el:

1. §

E rendelet rendelkezéseit a víziközlekedésrõl szóló
2000. évi XLII. törvény XI. fejezetében megállapított ha-
józási bírság kiszabására és megfizetésére kell alkalmazni.

2. §

(1) A hajózási hatóság határozatával hajózási bírság az
ügyben érintett úszólétesítmény üzembentartójával szem-
ben szabható ki.

(2) A hajózási hatóság bírságot kiszabó határozatával
szemben jogorvoslatnak a közigazgatási eljárás általános
szabályai szerint van helye.

(3) Nincs helye a bírság kiszabásának, ha a jogsértõ cse-
lekmény elkövetése óta hat hónap eltelt (elévülés).



(4) Az elévülés határidejének kezdõ napja az a nap, ami-
kor a jogsértés tényállása megvalósul.

(5) Ha a jogsértés jogellenes állapot elõidézésével, illet-
ve fenntartásával valósul meg, az elévülési határidõ mind-
addig nem kezdõdik el, amíg ez az állapot fennáll.

(6) Ha a jogsértés kötelesség teljesítésének elmulasztása
által valósul meg, az elévülési határidõ az azt követõ na-
pon kezdõdik, amikor az úszólétesítmény üzembentartója
még jogszerûen eleget tehetett volna kötelességének.

3. §

A bírság összegének megállapításánál figyelemmel kell
lenni az eset összes körülményére, ezen belül különösen

a) a jogellenes magatartás súlyára és a felróhatóság mér-
tékére,

b) a jogsértõ állapot fennállásának idõtartamára,
c) a jogellenes magatartásnak a hajózás biztonságát ve-

szélyeztetõ jellegére,
d) a jogellenes magatartással okozott hátrány mértékére,
e) a jogsértés 2 éven belüli ismétlõdésére,
f) a jogsértõ állapot megszüntetésére tett, a hajózási ha-

tóság eljárását megelõzõ, attól független tevékenységre.

4. §

A hajózási bírságot az azt megállapító jogerõs és végre-
hajtható határozatban elõírt határidõn belül kell – a bírság
megfizetésére kötelezõ határozat számának feltüntetésé-
vel – a hajózási hatóságnak a Magyar Államkincstárnál ve-
zetett 10032000-00289926-00000000 számú költségveté-
si elõirányzat-felhasználási keretszámlájára befizetni.

5. §

(1) A bírság összegének 60%-át a hajózási hatóság el-
lenõrzõ tevékenység végzésére, az ahhoz szükséges esz-
közök beszerzésére és karbantartására, 40%-át a hajós ok-
tatás támogatására kell fordítani.

(2) A hajós oktatás támogatásakor a hajózási bírság pá-
lyázat útján, különösen a hivatásos hajósok részére készí-
tett, a hajózási hatóság által jóváhagyott tankönyvek és
tansegédletek kiadására használható fel.

(3) A hajózási bírságból befolyt összeget elkülönítetten
és ellenõrizhetõen kell kezelni.

6. §

Ez a rendelet a kihirdetését követõ 46. napon lép hatályba.

Dr. Szabó Pál s. k.,
közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter

A közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter
26/2008. (IX. 23.) KHEM

rendelete
a védelmi feladatokban részt vevõ elektronikus

hírközlési, illetve postai szolgáltatók kijelölésérõl
és felkészülési feladataik meghatározásáról szóló
24/2004. (VIII. 16.) IHM rendelet módosításáról

Az elektronikus hírközlésrõl szóló 2003. évi C. törvény
182. § (4) bekezdés l) pontjában, valamint a postáról szóló
2003. évi CI. törvény 53. § (2) bekezdés f) pontjában ka-
pott felhatalmazás alapján, a közlekedési, hírközlési és
energiaügyi miniszter feladat- és hatáskörérõl szóló
133/2008. (V. 14.) Korm. rendelet 1. § d) és e) pontjában
meghatározott feladatkörömben eljárva a következõket
rendelem el:

1. §

A védelmi feladatokban részt vevõ elektronikus hírköz-
lési, illetve postai szolgáltatók kijelölésérõl és felkészülési
feladataik meghatározásáról szóló 24/2004. (VIII. 16.)
IHM rendelet (a továbbiakban: R.) 1. § a) pontjában a
„Gazdasági és Közlekedési Minisztériumra” szövegrész
helyébe a „Közlekedési, Hírközlési és Energiaügyi Mi-
nisztériumra” szöveg, az R. 3. § (1) bekezdés a) pontjában
a „gazdasági és közlekedési miniszter” szövegrész helyé-
be a „közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter”
szöveg, az R. 4. § (3) bekezdés a) pontjában a „Miniszter-
elnöki Hivatal Elektronikuskormányzat-központ” szöveg-
rész helyébe a „Miniszterelnöki Hivatal” szöveg lép.

2. §

Az R. 1. számú melléklete helyébe e rendelet 1. mellék-

lete lép.

3. §

Az R. 2. számú melléklete helyébe e rendelet 2. mellék-

lete lép.

4. §

Ez a rendelet a kihirdetését követõ 8. napon lép hatály-
ba, és a kihirdetését követõ 9. napon hatályát veszti.

Dr. Szabó Pál s. k.,
közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter
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1. melléklet a 26/2008. (IX. 23.) KHEM rendelethez

„1. számú melléklet a 24/2004. (VIII. 16.) IHM rendelethez

A kijelölt szolgáltatók jegyzéke

A szolgáltató megnevezése Telephelye

Védelmi
feladatok
ellátására
kijelölt

Az ágazat
ügyeleti

rendszerébe
bevont

Antenna Hungária Magyar
Mûsorszóró és Rádióhírközlési Zrt.

1119 Budapest, Petzvál József u. 31–33. X X

GTS – DataNet Távközlési Kft. 2040 Budaörs, Ipartelep u. 13–15. X X
INVITEL Távközlési Szolgáltató Zrt. 2040 Budaörs, Puskás Tivadar u. 8–10. X X
Magyar Posta Zrt. 1138 Budapest, Dunavirág u. 2–6. X X
Magyar Telekom Távközlési Nyrt. 1013 Budapest, Krisztina krt. 55. X X
Magyar Villamosmûvek Zrt. 1011 Budapest, Vám u. 5–7. X –
UPC Magyarország
Telekommunikációs Kft.

1092 Budapest, Kinizsi u. 30–36. X X

NAVIGATOR Informatika Üzleti
Szolgáltató és Kereskedelmi Zrt.

1095 Budapest, Máriássy u. 5–7. X –

PANNON GSM Távközlési Zrt. 2040 Budaörs, Baross u. 165/2. X X
Pro-M Professzionális Mobilrádió
Zrt.

1107 Budapest, Száva u. 3–5. X X

TM Services Távközléstechnikai
Szolgáltató Kft.

1224 Budapest, Dózsa György út 77. X –

Vodafone Magyarország Mobil
Távközlési Zrt.

1096 Budapest, Lechner Ödön fasor 6. X X

”

2. melléklet a 26/2008. (IX. 23.) KHEM rendelethez

„2. számú melléklet a 24/2004. (VIII. 16.) IHM rendelethez

Jegyzék
a riasztási és tájékoztatási feladatok ellátásában részt vevõ, nem közszolgálati mûsort sugárzó országos,

körzeti, helyi rádió és televízió adókról, az adókat üzemeltetõkrõl, engedélyesekrõl, illetve mûsorszolgáltatókról

Sorszám Település neve Sugárzott Rádió/TV mûsor neve Mûsorszolgáltató/engedélyes neve és címe

1. BAJA Bajai Rádió Baja Hangja Kft., Baja, Árpád tér 1.
2. BALATONFÜRED Rádió Jam Balaton Rádió Jam Rt., Veszprém, Zrínyi u. 3.
3. BÉKÉS Torony Rádió Torony Rádió Mûsorszolgáltató és

Kereskedelmi Bt., Békés, Jantyik
M. u. 21–25.

4. BÉKÉSCSABA Start Rádió INTERAX Kulturális Szolgáltató és
Kereskedelmi Bt., Békéscsaba, Nádas
sor 13.

5. BÉKÉSCSABA Csaba TV Elsõ Csabai Televíziós Bt., Békéscsaba,
Teleki u. 5.

6. BÉKÉSCSABA Csaba Rádió Elsõ Csabai Rádiós Bt., Békéscsaba,
Széchenyi u. 5.

7. BÉKÉSCSABA Rádió 1 Békéscsaba Média Cápa Bt., Békéscsaba, Andrássy út 6.
8. BUDAPEST TV2 MTM-SBS Rt., Budapest, Róna u. 174.
9. BUDAPEST Csepp TV Csepp TV-Délpesti-Pesti Televízió Kft.,

Budapest, Csepel, Simon Bolivár
sétány 4–8.

10. BUDAPEST Lánchíd Rádió Budapest Lánchíd Rádió Kft., Budapest, Üllõi út 102.
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Sorszám Település neve Sugárzott Rádió/TV mûsor neve Mûsorszolgáltató/engedélyes neve és címe

11. BUDAPEST Juventus Rádió Rádió Juventus Rt., Budapest, Róbert
Károly krt. 82–84.

12. BUDAPEST Danubius Rádió Danubius Rádió Mûsorszolgáltató Rt.,
Budapest, Váci u. 141.

13. BUDAPEST Sláger Rádió Sláger Rádió Rt., Budapest, Fõ u. 14–18.
VI. em.

14. CEGLÉD Cegléd Városi TV Cegléd Városi Televízió Kht., Cegléd,
Teleki u. 12.

15. DEBRECEN Debrecen Városi TV Debrecen Városi Televízió Kft., Debrecen,
Petõfi tér 10.

16. DEBRECEN Rádió FM 95 Local Média Kft., Debrecen, Péterfia u. 2.
17. DEBRECEN Rádió 1 VARAGE Mûsorszolgáltatási Kft.,

Debrecen, Lehel u. 14.
18. DUNAÚJVÁROS Rádió 24 Pentafon-Penta Rádió Kft.,

Dunaújváros, Táncsics Mihály u. 1/A.
19. DUNAÚJVÁROS Duna – Híd Televízió Duna – Mix Kft., Dunaújváros, Kodály

Zoltán u. 2.
20. EGER Rádió Eger Rádió Eger Kft., Eger, Trinitárius u. 1.
21. EGER Rádió 1 New Wave Kft., Eger, Maczky Valér u. 2.
22. ESZTERGOM Klubrádió Klubrádió Rt., Budapest, Bokor u. 1–5.
23. GÖD BudaPest Rádió Rádió Infórum Kft., Budapest,

Hungária krt. 162.
24. GYÕR BMC Rádió BMC Rádió Kft., Gyõr, Magyar u. 9.
25. GYÖNGYÖS Városi Televízió

Gyöngyös
Gyöngyös Városi Televízió Kht.,
Gyöngyös, Eszperantó u. 6/A.

26. GYÖNGYÖS Diórádió Diórádió Gyöngyös Kft., Gyöngyös,
Vármegyeház tér 1.

27. GYULA Rádió 1 Gyula Média Cápa Bt., Békéscsaba, Andrássy út 6.
28. GYULA Rádió 47 Gyula LED Elektronikai Szolgáltató Bt., Gyula,

Láncház u. 3.
29. HAJDÚSZOBOSZLÓ Hajdúszoboszlói Városi

TV
Hajdúszoboszlói Városi TV,
Hajdúszoboszló, Szilfákalja u. 7.

30. HAJÓS Hajós TV (kábel TV) Hajós Szolgáltató Kft., Hajós,
Rákóczi u. 12.

31. HÓDMEZÕVÁSÁRHELY Vásárhelyi TV Szerdahelyi József Kht.,
Hódmezõvásárhely, Ady Endre u. 14.

32. HÓDMEZÕVÁSÁRHELY VIP Rádió Cervinus Szolgáltató Kft., Szarvas,
Szabadság u. 30.

33. JÁSZBERÉNY Trió Rádió (Rádió
Jászberény)

PR-Trio Kft., Miskolc, Gózon u. 11.

34. KALOCSA Kalocsa Városi TV Városi Közmûvelõdési Intézmények
Könyvtár és TV, Kalocsa, Szt. István kir.
út 2–4.

35. KALOCSA Korona Rádió Kalocsa Rádió Bt., Kalocsa, Szt. István
u. 34.

36. KAPOSVÁR Kapos TV Kapos Televízió és Rádió Kht., Kaposvár,
Kossuth u. 6.

37. KAPOSVÁR Kapos Rádió Kapos Rádió Kft., Kaposvár,
Dózsa György u. 18.

38. KAPOSVÁR Enjoy (Somogy) Rádió Somogyi Média Kft., Kaposvár,
Bajcsy-Zsilinszky u. 2.

39. KECSKEMÉT Gong Rádió Gong Rádió Kft., Kecskemét,
Petõfi Sándor u. 1/B.

40. KECSKEMÉT Kecskeméti TV Kecskemét Városi TV, Kecskemét,
Szabadság tér 2.

41. KESZTHELY Rádió Jam Rádió Jam Rt., Veszprém, Zrínyi u. 3.
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Sorszám Település neve Sugárzott Rádió/TV mûsor neve Mûsorszolgáltató/engedélyes neve és címe

42. KISKUNFÉLEGYHÁZA Sirius Rádió Félegyházi Hírlap Kft., Kiskunfélegyháza,
Blaha Lujza tér 1.

43. KISKUNFÉLEGYHÁZA Trió TV Trió-Média Kft., Miskolc,
Gózon L. út 11.

44. KISKUNHALAS Halas TV Halas TV Kht., Kiskunhalas,
Bethlen G. tér 1.

45. KISKUNMAJSA Rádió Majsa Mûvelõdési Központ Kiskunmajsa,
Kiskunmajsa, Hõsök tere 6.

46. LENTI Városi TV (kábel TV) Lenti Televízió Szolgáltató Kft., Lenti,
Szabadság tér 5.

47. MAKÓ Árkádia rádió Árkádia Parkszínpad Kereskedelmi és
Szolg. Kft., Makó, Ráday u. 33.

48. MAKÓ Makó Városi TV Makó Városi TV Kht., Makó, Széchenyi
tér 6.

49. MISKOLC Sztár FM Nonstop Rádió Kft., Miskolc, Kisavas,
Alsósor 22.

50. NYÍREGYHÁZA GOLD Rádió FM 102.6 MTC-Jonathán Rádió Kft., Nyíregyháza,
Széchenyi u. 1.

51. OROSHÁZA Rádió 1 A-tól Z-ig Beruházási és Szervezési
Lebonyolítási Kft., Orosháza,
Kazinczy u. 39.

52. OROSHÁZA Rádió 47 Média Cápa Bt., Békéscsaba, Andrássy út 6.
53. ÓZD Ózd Városi TV Ózd Városi TV Kht., Ózd, Brassói u. 2.
54. PAKS Fortuna Rádió PIR Szolgáltató és Kereskedelmi Kft., Paks,

Dózsa u. 13.
55. PAKS TELEPAKS (TV) Tele-Paks Kht., Paks, Dózsa György

u. 51–53.
56. PÁPA Pápa Városi TV Pápa Városi Televízió (Önkormányzat),

Pápa, Deák Ferenc u. 1.
57. PÉCS Pécs VTV Pécs TV Kommunikációs Kft., Pécs,

Lyceum u. 7.
58. PÉCS JUVENTUS Rádió, Pécs Juventus Rádió FM 101.2 Szolgáltató

és Kereskedelmi Kft., Pécs, Siklósi u. 1.
59. RÁCKEVE Kör-TV Kör TV Ráckeve Kht., Ráckeve,

Szt. István tér 4.
60. SALGÓTARJÁN Salgótarján Városi TV Salgótarján Városi TV Kht., Salgótarján,

Fõ tér. 5.
61. SALGÓTARJÁN Rádió Focus Helyi Rádió Kft., Salgótarján, Bem u. 1.
62. SÁRBOGÁRD Rádió 1 Track-57 Kft., Budapest, Bercsényi út 8.
63. SÁTORALJAÚJHELY Zemplén TV Zemplén TV Kht., Sátoraljaújhely,

Sziház köz 4.
64. SOPRON Corvinus Rádió Erasmus 2001 Bt., Sopron, Panoráma u. 22.
65. SOPRON Nap – Rádió Pannon – Sopron Kft., Sopron,

Liszt Ferenc u. 1.
66. SÜKÖSD Sükösd TV Sükösd Önkormányzat, (Általános Iskola)

Sükösd, Dózsa Gy. u. 201.
67. SZARVAS Rádio 1 Cervinus CEVINUS Szolgáltató Kft., Szarvas,

Pántlika u. 1.
68. SZÁZHALOMBATTA Városi TV,

Százhalombatta
Százhalombatta Városi TV Kht.,
Százhalombatta, Szt. István tér 3.

69. SZEGED Juventus Rádió, Szeged Juventus Rádió 100.2 Mûsorszolgáltató
Kft., Szeged, Kossuth Lajos sugárút 48.

70. SZEGHALOM Rádió 1 Sárrét Sárrét Rádió Bt., Szeghalom, Tildi Z. u. 1.
71. SZÉKESFEHÉRVÁR Fehérvár Rádió Fehérvár Rádió Kft., Székesfehérvár, Petõfi

Sándor u. 5.



A közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter
27/2008. (IX. 23.) KHEM

rendelete
a díjfizetés ellenében használható autópályákról,

autóutakról és fõutakról szóló
37/2007. (III. 26.) GKM rendelet módosításáról

A közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter fel-
adat- és hatáskörérõl szóló 133/2008. (V. 14.) Korm. ren-
delet 1. § a) pontja szerinti feladatkörben eljárva, a közúti
közlekedésrõl szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés
g) pontjának 2. alpontjában kapott felhatalmazás alapján,
a pénzügyminiszter feladat- és hatáskörérõl szóló
169/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § b) pontja szerinti

feladatkörében eljáró pénzügyminiszterrel egyetértésben a
következõket rendelem el:

1. §

A díjfizetés ellenében használható autópályákról, autó-
utakról és fõutakról szóló 37/2007. (III. 26.) GKM ren-
delet 4. § (1) bekezdése a következõ új n) ponttal egészül
ki, egyidejûleg a jelenlegi n)–w) pontok megjelölése
o)–x) pontra változik:

[Az alábbi utak díjmentesen használhatóak a külön jog-

szabály szerinti D1 kategóriába tartozó jármûvel:]

„n) az M6 autópálya M0 autóút és Érdi-tetõ közötti sza-
kaszán (szelvényszám: 14-22);”
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Sorszám Település neve Sugárzott Rádió/TV mûsor neve Mûsorszolgáltató/engedélyes neve és címe

72. SZÉKESFEHÉRVÁR Fehérvár TV Fehérvár TV Kft., Székesfehérvár,
Jókai u. 15.

73. SZÉKESFEHÉRVÁR Vörösmarty Rádió Kodolányi János Fõiskola Alapítvány,
Székesfehérvár, Szabadságharcos u. 59.

74. SZEKSZÁRD Alisca Rádió Alisca Rádió Bt., Szekszárd,
Szt. László u. 16. Stuttgart udvar

75. SZEKSZÁRD Rádió Antritt Antritt Bt., Szekszárd, Wesselényi u. 16.
76. SZENTENDRE Pilis Rádió Trade Partners Kft., Szentendre,

Dunakorzó 18.
77. SZENTES Rádió Juventus, Szentes Juventus Rádió 100.2 Kft., Szeged, Kossuth

Lajos sugárút 48.
78. SZENTES Rádió Szentes Rádió Szentes Kht., Szentes,

Kossuth Lajos u. 1.
79. SZOLNOK Rádió 2000 Páll József, Szolnok, Jubileum tér 5.
80. SZOLNOK Aktív Rádió ViaCom Kft., Szolnok, Kossuth u. 2.
81. SZOMBATHELY Rádió Szombathely Rádió Szombathely Kft., Szombathely,

Géfin Gyula u. 22.
82. TAPOLCA Tapolca Városi TV Tapolcai Média Közalapítvány, Tapolca,

Hõsök tere 15.
83. TAPOLCA Tapolca Rádió Aktív Rádió Kommunikációs Szolgáltató

és Reklám Stúdió Kht., Tapolca, Batsányi
út 22.

84. TATABÁNYA Rádió Radír Rádió Direction Szolgáltató Kft.,
Tatabánya, Fõ tér 4/B.

85. TÖRÖKSZENTMIKLÓS Törökszentmiklós Rádió Rádió Horizont Kft., Törökszentmiklós,
Kossuth tér 6.

86. VÁC Dunakanyar Rádió Print-Tex Bt., Szõdliget, Dunai fasor 112.
87. VÁC Elektro-Szignál TV Elektro-Szignál Kft., Vác,

Ady Endre sétány 17.
88. VÁRPALOTA Várpalota Városi TV Városi Televízió Várpalota, Várpalota,

Erdõdi Pálffy Tamás u. 19.
89. VESZPRÉM Veszprém TV Veszprém TV Kft., Veszprém,

József Attila u. 38.
90. VESZPRÉM Rádió Jam Veszprém Rádió Jam Rt., Veszprém, Zrínyi u. 3.
91. ZALAEGERSZEG Zalaegerszegi TV Zalaegerszegi Televízió Kft., Zalaegerszeg,

Kossuth Lajos u. 45–49.

”
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2. §

E rendelet a kihirdetésének napján lép hatályba és a ha-
tálybalépését követõ napon hatályát veszti.

Dr. Szabó Pál s. k.,
közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter

Jogszabálymutató

A közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszterrel
együttesen kiadott, vagy

a közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter
feladatkörét érintõ egyéb jogszabály

(Magyar Közlöny 2008. évi 135–142. száma)

B)

A közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter
feladatkörét érintõ egyéb jogszabályok

16/2008. (IX. 26.) SZMM r. a 2009. évi munkaszüneti na-
pok körüli munkarendrõl (Magyar Közlöny 139. szám,
15622. oldal)

C)

Tájékoztató nemzetközi szerzõdés hatálybalépésérõl

41/2008. (X. 3.) KüM h. „a Magyar Köztársaság Kormá-
nya és Ukrajna Miniszteri Kabinetje között az V. számú
összeurópai közlekedési folyosó közúti csatlakozási pont-
jairól a magyar–ukrán határszakaszon” címû egyezmény
kihirdetésérõl szóló 147/2006. (VII. 19.) Korm. rendelet
4. § (3) bekezdésének a hatálybalépésérõl (Magyar Köz-
löny 142. szám, 15831. oldal)

Az Országgyûlés határozata

Az Országgyûlés
107/2008. (X. 3.) OGY

határozata
az államháztartásról szóló

1992. évi XXXVIII. törvény 22. § (2) bekezdése
alapján az M3 Nyíregyháza–Vásárosnamény közötti

szakaszának koncesszióba adására vonatkozó
közbeszerzési eljárás megkezdéséhez szükséges

országgyûlési felhatalmazás megadásáról*

1. Az Országgyûlés az államháztartásról szóló
1992. évi XXXVIII. törvény 22. § (2) bekezdése alapján
felhatalmazást ad az M3 Nyíregyháza–Vásárosnamény

közötti szakaszának a koncesszióról szóló 1991. évi
XVI. törvény szerinti koncesszióba adására vonatkozó,
a közbeszerzésekrõl szóló 2003. évi CXXIX. törvény ren-
delkezéseinek megfelelõen lefolytatandó közbeszerzési
eljárás megindításához az alábbiak szerint:

a) A közbeszerzési eljárás ajánlatkérõje és a koncesz-
sziós szerzõdést kötõ fél: a Magyar Állam képviseletében
a közlekedésért felelõs miniszter jár el.

b) A közbeszerzési eljárás és a szerzõdés tárgya: az
M3-as jelû gyorsforgalmi út Nyíregyháza és Vaja (49. szá-
mú fõút) közötti 2×2 sávos autópálya, valamint Vaja
(49. számú fõút) és Vásárosnamény közötti 2×1 sávos
autóút és a kapcsolódó kiszolgáló létesítményeknek
(együttesen gyorsforgalmi út) a megtervezésére, megépí-
tésére, felújítására, üzemeltetésére, fenntartására, finanszí-
rozására és hasznosítására vonatkozó kizárólagos kon-
cessziós jog nyújtása a közbeszerzési eljárásban nyertes
ajánlattevõ által alapítandó koncessziós társaság részére
30 év idõtartamra.

2. Az Országgyûlés egyetért azzal, hogy az 1. pontban
meghatározott beruházás a köz- és magánszféra együtt-
mûködésével, PPP finanszírozással valósuljon meg azzal,
hogy a közbeszerzési eljárás szerinti ajánlatok elbírálását
követõen, ha van olyan ajánlattevõ, amely nyertesnek nyil-
vánítható, a Kormány terjesszen az Országgyûlés elé
országgyûlési határozati javaslatot a nyertes ajánlattevõrõl
(koncesszorról), és mutassa be a koncessziós szerzõdés
fõbb tartalmi elemeit, az állami finanszírozási szükségle-
tet, ennek kereteit, illetve ütemezését. A szerzõdés hatály-
balépésének feltétele a szerzõdés fõbb tartalmi elemeinek
és az állami finanszírozási szükségletnek valamint üteme-
zésének az Országgyûlés általi jóváhagyása.

3. Az 1. pontban meghatározott beruházás csak abban
az esetben valósítható meg PPP finanszírozással, ha az
gazdaságosabb, mint az építés és üzemeltetés állami finan-
szírozással történõ együttes megvalósítása.

4. Az Országgyûlés az 1. pontban meghatározott köz-
beszerzési eljárás eredményeképpen létrejövõ, tervezett
koncessziós szerzõdés és az ahhoz kapcsolódó közvetlen
szerzõdés fõbb tartalmi elemeit és annak tartalmát az aláb-
biak szerint hagyja jóvá:

a) A beruházás köz- és magánszféra partnerség kere-
tein belül, építési koncesszió formájában megvalósuló be-
ruházás, amelyben a magánszféra (koncesszor) viseli a
projekthez kapcsolódó tervezési, építési, felújítási, üze-
meltetési, fenntartási és finanszírozási tevékenységekkel
járó kockázatok jelentõs részét. A koncessziós szerzõdés
alapján a Magyar Állam a gyorsforgalmi út rendelkezésre
állásának és az útkezelés minõségének függvényében az
üzemeltetési idõszak kezdetétõl rendelkezésre állási díjat
fizet a koncesszornak. A koncesszor a Magyar Államnak a
koncesszió teljes idõszaka alatt évente koncessziós díjat
köteles megfizetni.

* A határozatot az Országgyûlés a 2008. szeptember 29-i ülésnapján
fogadta el.



b) A projekt keretében megépített gyorsforgalmi út az
ideiglenes használatbavételi engedély kibocsátásának
napjával kezdõdõen a Magyar Állam kizárólagos tulajdo-
nát képezi. Az üzemeltetési idõszak az ideiglenes haszná-
latbavételi engedély kibocsátásától kezdõdik, az üzemel-
tetés az érintett hatóságokkal kialakított együttmûködési
és eljárási renddel, valamint a környezetvédelmi elõírá-
sokkal összhangban végzendõ. A gyorsforgalmi útszaka-
szok az egységes nemzeti díjszedési rendszer keretében
vehetõk igénybe.

c) A Magyar Állam és a PPP-projektet finanszírozó
felek a koncessziós társaság bevonásával közvetlen szer-
zõdést kötnek, amelynek célja a koncessziós szerzõdésben
vállalt kötelezettségek teljesülésének biztosítása a közvet-
len szerzõdésben elõírt helyreállítási terv szerint, abban az
esetben is, ha a koncesszor nem teljesíti, vagy veszélyez-
teti a koncessziós szerzõdésben vállalt kötelezettségeit és
emiatt a Magyar Állam a koncessziós szerzõdést felmond-
hatná. A közvetlen szerzõdés a koncessziós szerzõdés fel-
hatalmazása alapján akkor alkalmazandó, ha a koncessziós
szerzõdésben meghatározott és a közvetlen szerzõdés
keretein belül orvosolható esemény következik be.

5. Az Országgyûlés egyetért azzal, hogy a Kormány az
M3 Nyíregyháza–Vásárosnamény közötti szakaszának
jóváhagyási eljárásához hasonló módon vizsgálja meg az
M44 Tiszakürt–Kondoros közötti szakasz megvalósításá-
nak lehetõségét, figyelemmel az államháztartásról szóló
1992. évi XXXVIII. törvény 12/B–C. §-aiban, 22. §-ában,
valamint a Kormány 24/2007. (II. 28.) számú rendeletében
foglaltakra.

6. Ez a határozat a közzététele napján lép hatályba.

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

Nyakó István s. k., Pettkó András s. k.,
az Országgyûlés jegyzõje az Országgyûlés jegyzõje

A Kormány határozata

A Kormány
1062/2008. (IX. 23.) Korm.

határozata
az M0 autópályához és a Megyeri hídhoz kapcsolódó

egyedi intézkedésekrõl

A Kormány az M0 körgyûrû új szakaszát képezõ Me-
gyeri híd átadásával kapcsolatos forgalomátrendezõdés
segítése érdekében

1. egyetért azzal, hogy a közlekedési, hírközlési és
energiaügyi miniszter a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesz-
tõ Zrt. útján – a Fõvárosi Önkormányzat közremûködé-

sével – a lehetõ leggyorsabb ütemben folytassa az aqu-
incumi híd 10. és 11. számú fõút közötti levezetõ útjá-
nak az elõkészítését,

Felelõs: közlekedési, hírközlési és energiaügyi
miniszter

pénzügyminiszter
Határidõ: azonnal

2. felhívja a közlekedési, hírközlési és energiaügyi mi-
nisztert, hogy gyorsítsa fel a Zsámbéki-medence települé-
seit elkerülõ feltáró út elõkészítõ munkáit,

Felelõs: közlekedési, hírközlési és energiaügyi
miniszter

Határidõ: azonnal

3. felhívja a közlekedési, hírközlési és energiaügyi mi-
nisztert, hogy – a peres és vitás ügyek lezárása mel-
lett – készítsen elõ megállapodást a Budakalász község és
a Pomáz város önkormányzatával a forgalomnövekedés-
bõl származó következmények mérséklésére alkalmas
közúti beavatkozásokról, továbbá készítse elõ a települé-
seket elkerülõ út ütemezett megépítését,

Felelõs: közlekedési, hírközlési és energiaügyi
miniszter

Határidõ: azonnal

4. egyetért azzal, hogy a közlekedési, hírközlési és ener-
giaügyi miniszter Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztõ Zrt.
mint az M0 Északi szektor és a Megyeri híd beruházója út-
ján gondoskodik arról, hogy az átadást követõ fél évben
forgalomszámlálás történjen és – a Fõvárosi Önkormány-
zat és az érintett kerületek egyetértésével és közremûködé-
sével – készüljenek el a tényleges forgalomátrendezõdés
hatásainak mérséklése céljából szükséges kisléptékû beru-
házások a fõváros területén,

Felelõs: közlekedési, hírközlési és energiaügyi
miniszter

Határidõ: 2009. év végéig folyamatosan

5. felhívja a közlekedési, hírközlési és energiaügyi mi-
nisztert, hogy készítsen elõ megállapodást Szigetmonostor
község önkormányzatával arról, hogy a Szigetmonostor és
Szentendre közötti közúti híd helyett egy kerékpáros és
gyalogos forgalom bonyolítására alkalmas kis híd épüljön
fel, amelynek a beruházója a Nemzeti Infrastruktúra Fej-
lesztõ Zrt.,

Felelõs: közlekedési, hírközlési és energiaügyi
miniszter

Határidõ: azonnal

6. fejlesztési támogatást nyújt Szigetmonostor község
önkormányzata számára annak a térség- és településfejlesz-
tési hatásnak a helyettesítésére, amelytõl Szigetmonostor
térsége a közúti híd kiesése következtében elesik; a kataszt-
rófavédelmi célú támogatást térségi egyeztetés eredményei
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szerint, a nem katasztrófavédelmi célú támogatást Sziget-
monostor község önkormányzata igényei alapján közleke-
dési, turisztikai, környezetvédelmi célokra, illetve a szige-
ten élõ gyermekek helyi oktatásához szükséges feltételek
megteremtésére lehet felhasználni, a közlekedési, hírközlési
és energiaügyi miniszter elõzetes tájékoztatása – közleke-
dési célú felhasználás esetén egyetértése – mellett,

Felelõs: önkormányzati miniszter
közlekedési, hírközlési és energiaügyi

miniszter
Határidõ: az elõkészítõ munka ütemének megfelelõen

7. felhívja a közlekedési, hírközlési és energiaügyi mi-
nisztert, hogy az útfejlesztési beruházásokhoz szükséges
2009. évi forrást a Közlekedési, Hírközlési és Energiaügyi
Minisztérium fejezet költségvetésében tervezze meg,

Felelõs: közlekedési, hírközlési és energiaügyi
miniszter

Határidõ: a 2009. évi költségvetés tervezése keretében

8. felhívja a közlekedési, hírközlési és energiaügyi mi-
nisztert, hogy tartson kapcsolatot az érintett önkormányza-
tokkal és tájékoztassa õket a megtett intézkedések hatásai-
ról és a tervezett lépésekrõl.

Felelõs: közlekedési, hírközlési és energiaügyi
miniszter

Határidõ: a 2009. év végéig folyamatosan

Gyurcsány Ferenc s. k.,
miniszterelnök

Miniszteri utasítás

A közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter
7/2008. (HÉ 40.) KHEM

utasítása
a Közlekedési, Hírközlési és Energiaügyi

Minisztérium szakállamtitkárainak helyettesítésérõl

1. §

A központi államigazgatási szervekrõl, valamint a Kor-
mány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2006.
évi LVII. törvény 55. §-ának (2) bekezdésben foglaltakra
is figyelemmel a Közlekedési, Hírközlési és Energiaügyi
Minisztérium szakállamtitkárainak helyettesítési rendje a
következõ:

a) dr. Csepi Lajos szakállamtitkárt az Infrastruktúra-fej-
lesztési Programok Fõosztály,

b) dr. Galambos Károly szakállamtitkárt a Tervezés-
koordinációs és Kontrolling Fõosztály,

c) dr. Gordos Péter szakállamtitkárt az Energetikai Fõ-
osztály
vezetõje helyettesíti.

2. §

Ez az utasítás 2008. szeptember 29-én lép hatályba.

Dr. Szabó Pál s. k.,
közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter

Hirdetések

Pályázati felhívás
Esztergom város helyi menetrend szerinti

személyszállítási szolgáltatásainak ellátására

Kiíró: Esztergom Város Önkormányzatának Képvise-
lõ-testülete a 652/2008. (IX. 4.) esztergomi öh., és annak
módosításáról szóló 719/2008. (IX. 25.) esztergomi öh.
határozata alapján.

Az eljárás tárgya, illetõleg mennyisége: Esztergom vá-
ros közigazgatási területén helyi menetrend szerinti autó-
busz-közlekedés üzemeltetése.

Pályázhatnak: jogi személyek, gazdasági társaságok,
közhasznú társaságok, egyéni vállalkozók.

A pályázati dokumentáció beszerzésének határideje:
2008. december 15. 12 óra.

A dokumentáció díja: 100 000 Ft bruttó összeg.
A fizetés feltételei és módja: a felhívás ellenértékét a pá-

lyázó átutalással teljesítheti a Raiffeisen Bank Zrt.-nél ve-
zetett 12025000-00170092-00100008 számlaszámra.

A rendelkezésre bocsátás módja: a pályázati felhívás
Esztergom Város Polgármesteri Hivatala Városszépítési
Osztályán vehetõ át, személyesen, hétfõtõl csütörtökig
8-tól 16 óráig, pénteken 8-tól 12 óráig, illetve kérésre pos-
tai úton kerül megküldésre a pályázó részére, amennyiben
az ellenérték megtérítését a pályázó igazolja. Az eljárás-
ban való részvétel feltétele a pályázati felhívás megvásár-
lása.

A szerzõdés meghatározása: közszolgáltatási szerzõdés.
A szerzõdés idõtartama:
1 év, 2008. december 20.–2009. december 19.
A teljesítés helye: a város közigazgatási területe.

Alkalmassági követelmények:
– a pályázó jogképességének igazolása,
– benyújtási határidõ lejártától számított, 60 napnál

nem régebbi valamennyi – cégkivonat szerinti – számlave-
zetõ pénzügyi hitelintézet nyilatkozata az alábbi tartalom-
mal: nem volt 30 napnál hosszabb sorban állás az elmúlt
1 évben, valamint a számlanyitás idõpontjának igazolása,

– a pályázó 2007. évi mérleg- és eredménykimutatása
(a negatív mérleg hiányának igazolása céljából),

– a benyújtási határidõ lejártát megelõzõ 60 napnál
nem régebbi cégkivonat eredeti vagy hiteles másolati pél-
dánya, a tevékenységi kör meglétének igazolása céljából.



A pályázat benyújtásának határideje: 2008. december

15. 12 óra.

A pályázat benyújtásának címe: Esztergom Város Pol-
gármesteri Hivatala, Városszépítési Osztály (2500 Eszter-
gom, Széchenyi tér 1.).

Az eredményhirdetés tervezett idõpontja: 2008. decem-
ber 17. 9 óra.

A szerzõdéskötés tervezett idõpontja: 2008. december
19. 12 óra.

Pályázati felhívás
Hódmezõvásárhely megyei jogú város

autóbusszal, közforgalmi közlekedés keretében
végzett menetrend szerinti helyi személyszállításának

biztosítására
a 2004. évi XXXIII. törvény elõírásai alapján

A pályázaton való részvétel feltételei:
A pályázaton az a Magyarországon bejegyzett gazdasá-

gi társaság, egyéni vállalkozó vehet részt, amelynek tevé-
kenységi körébe tartozik a menetrendszerû szárazföldi
személyszállítás és rendelkezik a hatályos jogszabályok-
ban meghatározott mûködési és egyéb engedélyekkel.

Külföldi székhelyû szolgáltató az autóbusszal végzett
menetrend szerinti személyszállításról szóló 2004. évi
XXXIII. törvény 6. § (1) bekezdésében meghatározottak
szerint vehet részt a pályázaton.

A pályázaton való részvétel feltétele a pályázati kiírás
ellenértékének megfizetése és a kiírás átvétele.

A pályázati kiírás beszerzési lehetõségének feltételei:
A pályázati kiírás beszerzésének határideje 2008. de-

cember 15.
A pályázati kiírás ára 25 000 Ft + áfa.
A kiírás ellenértéke kiegyenlíthetõ banki átutalással az

ajánlatkérõ 11600006-00000000-21806849 számú szám-

lájára, vagy készpénzbefizetéssel a polgármesteri hivatal-
ba (6800 Hódmezõvásárhely, Kossuth tér 1.). A pályázati
kiírás az ellenérték igazolt megfizetését követõen nyomta-
tott formában átvehetõ a polgármesteri hivatalban, elõre
egyeztetett idõpontban, munkanapon 9 és 15 óra között.

Az ajánlattétel határideje:
Ajánlattételi határidõ: 2008. december 16.

Az elbírálás módja és szempontjai:
a) az éves igényelt önkormányzatiköltség-hozzájárulás

(beleértve az állami normatívát is), súlyszám: 6,
b) a szolgáltatás nyújtásához igénybe vett autóbuszok

átlagéletkora, súlyszám: 3,
c) fizetési ütemezés, súlyszám: 1.

Az elbírálás módja az arányosítás módszere. További
részletek a pályázati kiírásban.

Az eredményhirdetés és szerzõdéskötés legkésõbbi idõ-
pontja:

Az eredményhirdetés idõpontja: 2008. december 20.
A szerzõdéskötés tervezett idõpontja: 2008. decem-

ber 22.

A szolgáltatás megkezdésének határnapja és a szerzõ-
dés idõtartama:

A szolgáltatás megkezdésének határnapja: 2009. ja-
nuár 1.

A szerzõdés idõtartama: 2009. január 1.–2016. decem-
ber 31.

További információ: dr. Kovács Pál városstratégiai fõ-
tanácsadótól kérhetõ az alábbi címen vagy telefonszámon:
Hódmezõvásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzatá-
nak Polgármesteri Hivatala, 6800 Hódmezõvásárhely,
Kossuth tér 1. Tel.: (30) 259-0433, fax: (62) 530-179.
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FELHÍVÁS

A Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó 2005. december közepén jelentette meg

Szále László: Ha Isten nem volna Egyház és állam másfél évtizede a Magyar Köztársaságban

címû interjúkötetét.

A kiadvány õszinte beszélgetéseket tartalmaz a keserû múltról, vitázó jelenrõl és a beláthatatlan
jövõrõl.

Egy könyv, amely nem tiszteli a tabukat. Jó kérdések – töprengõ válaszok. Egyház és politika –
eredmények és ellentmondások. Taktika és tisztesség. Együtt, vagy egymás ellen.

Egy könyv, amely üzen hívõnek és hitetlennek, vallásosnak és vallástalannak, egyszóval: a gondol-
kodó embernek.

A 328 oldal terjedelmû, B/5 formátumú kötet függelékében 1990-bõl és 1991-bõl két meghatározó
törvény, valamint a Magyarországon bejegyzett több mint másfélszáz egyház és vallásközösség
címlistája található.

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: 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

Megrendeljük Ha Isten nem volna Egyház és állam másfél évtizede a Magyar Köztársaság-

ban címû kiadványt (ára: 3780 Ft áfával) ..................... példányban, és kérjük 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 átutaljuk.

Keltezés: ………………………………………

………………………………………
cégszerû aláírás
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A Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó
megjelentette a Közlöny Könyvek sorozatának újabb köteteként

dr. Zavodnyik József

A biztosítókról és a biztosítási tevékenységrõl szóló
2003. évi LX. törvény magyarázata I–II.

címû kétkötetes kiadványát.

A 2004. május 1-jén hatályba lépett, a biztosítókról és a biztosítási tevékenységrõl szóló 2003. évi LX. tör-
vény részletesen szabályozza a magyar biztosítási piac szereplõi piacra lépésének és mûködésének,
illetve a biztosításfelügyeleti hatóság tevékenységének egyes kérdéseit, téve mindezt a közösségi jog ren-
delkezéseinek való megfelelés igényével.

A jogszabály magyarázatára vállalkozó jelen munka feltárja a törvény belsõ összefüggéseit, ismertetve az
egyes elõírások közösségi biztosítási jogi hátterét is. Felhívja a figyelmet a Pénzügyi Szervezetek Állami
Felügyelete által közzétett ajánlásokra, állásfoglalásokra, módszertani útmutatókra és tájékoztatókra, illetõ-
leg a bírósági határozatokra, ezáltal is megkönnyítve az egyes rendelkezések helyes értelmezését és gya-
korlati alkalmazását.

Ajánljuk elsõsorban mindazoknak, akik mindennapi munkájuk során a biztosítási törvény elõírásait kell,
hogy alkalmazzák, így a biztosítók munkatársainak, a biztosításközvetítõknek és a biztosítási szaktanács-
adóknak, de a közigazgatásban és az igazságszolgáltatásban a biztosítás területével foglalkozóknak,
továbbá a biztosítási jogot tanulóknak is.

A szerzõ, dr. Zavodnyik József 1991-tõl 2001-ig az Állami Biztosításfelügyeletnél, illetve a Pénzügyi Szer-
vezetek Állami Felügyeleténél dolgozott, 2001-tõl a Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsának tagja.
Az elmúlt években számos publikációja jelent meg a biztosítási jog tárgyában, s több helyen oktat
biztosítási ismereteket.

A 848 oldal terjedelmû, kétkötetes kiadvány ára 3675 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 meg-
rendelhetõ a kiadó ügyfélszolgálatán (fax: 318-6668, 338-4746, e-mail: kozlonybolt@mhk.hu) vagy a
www.mhk.hu/kozlonybolt internetcímen.

MEGRENDELÉS

Megrendeljük
A biztosítókról és a biztosítási tevékenységrõl szóló 2003. évi LX. törvény magyarázata I–II. címû két-
kötetes kiadványt (ára: 3675 Ft áfával) ................. példányban, és kérjük, 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 jelzõ-
számára átutaljuk.

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

cégszerû aláírás
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A Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó
megjelentette

Dr. 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 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 ügyfél-
szolgálatán (fax: 318-6668, 338-4746, e-mail: kozlonybolt@mhk.hu) vagy a www.mhk.hu/kozlonybolt internetcímen.

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

MEGRENDELÉS
Megrendelem

Dr. 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
megjelentette

dr. Kondorosi Ferenc

Jogalkotás a XXI. század hajnalán
címû könyvét

A XXI. század nemzeti jogalkotását minden eddiginél jobban meghatározza a nemzetközi társadalmi és gazdasági
környezet, amelynek hátterében az európai integráció hatása, valamint a globalizációs folyamatok húzódnak meg.
Az Emberi Jogok Európai Egyezménye, az Unió Alapjogi Chartája vagy az Alkotmányos Szerzõdés alapelvei csak
néhány olyan példája a „nemzetek felett álló jognak”, amelyek a nemzeti jogalkotás tekintetében is iránymutatók
lehetnek.
A megjelent kötet – a szakkönyvpiacon hiánypótló jelleggel – tudományos igényességgel, ugyanakkor a gyakorlati
alkalmazhatóság szándékával mutatja be a XXI. század nemzeti jogalkotásának tendenciáit. A könyv széles körû
nemzetközi kitekintést nyújt, amelyben az uniós jogfejlõdés elemzésének központi szerep jut.
A kötet szerzõje, a tapasztalt jogtudós és gyakorlati szakember alaptézise, hogy „a jogdogmatikai megfontolásokat
figyelembe vevõ, minõségi normaalkotás programszerû érvényesítése és a konzisztens, áttekinthetõ jogrendszer
eszményképének követése kedvezõ irányba befolyásolhatja a normák címzettjeinek magatartását, annak érdekében,
hogy a jog legfõbb, alkotmányos küldetését teljesítse”.
A szerzõ részletesen vizsgálja a hatékony jogi szabályozás kulcskérdéseit, a hazai jog, valamint a nemzetközi és az
európai uniós jog összefüggéseit, eközben mindig kellõ hangsúlyt fektetve korunk demokratikus jogállami alap-
értékeire: az emberi jogokra és az alkotmányosságra. Az olvasó bepillantást nyerhet a jogharmonizáció „kulissza-
titkaiba”, a biztonság jogalkotásban érvényesülõ tényezõinek problematikájába, valamint polgári jogi és büntetõjogi
jogalkotásunk legújabb eredményeibe.
A XXI. század elejének kodifikációját elemzõ kötet egyszerre tankönyv, olvasókönyv és gyakorlati útmutató. Haszonnal
forgathatják a társadalomtudományi karok hallgatói, a közigazgatásban dolgozó szakemberek, a politikusok, a média
munkatársai és mindenki, aki felelõsséget érez a hazai jogállam, jogrend minõségének javításáért.

A kötet 264 oldal terjedelmû, ára 2856 forint áfával.

Példányonként megvásárolható a Közlönykiadó Jogi Könyvesboltjában (1085 Budapest, Somogyi B. u. 6.,
tel./fax: 318-8411), valamint a Budapest VII., Rákóczi út 30. szám (bejárat a Dohány u. és Nyár u. sarkán) 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.

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

MEGRENDELÉS
Megrendelem

dr. Kondorosi Ferenc

Jogalkotás a XXI. század hajnalán

címû, 264 oldal terjedelmû kiadványt (ára: 2856 forint áfával) ................................ példányban, és kérem, juttassák el
az 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
megjelentette

Dr. Bócz Endre

KRIMINALISZTIKA A TÁRGYALÓTEREMBEN

címû könyvét

A kriminalisztika ma már az egyetemek jogi karain kötelezõ tantárgy, de a tematika, amely szerint tanítják, egyetemen-
ként változó. Mindenütt közös jellemzõ azonban, hogy a tananyag alapvetõen a bûnügyi nyomozás kriminalisztikájá-
hoz igazodik, mondhatni, a Rendõrtiszti Fõiskola kriminalisztikai tananyagának rövidített és egyszerûsített kivonata.
A hagyományos jogi pályákon – bíró, ügyész, ügyvéd – mûködõ jogász számára azonban csaknem feleslegesnek mond-
ható sok olyasmi, aminek a készségszerû ismerete egy nyomozó számára szinte létfontosságú, ugyanakkor létfontossá-
gú sok olyan dolog, amit hasznos ugyan, de nem feltétlenül szükséges egy nyomozónak tudnia. Máshová esnek a hang-
súlyok a nyomozásnál, és máshová a hagyományos jogászi pályák gyakorlásának terepén, a bírósági eljárásban. Más
szempontok vezérlik a jogalkalmazót annak függvényében is, hogy milyen eljárási funkciót lát el.

Ez a könyv több évtizedes jogalkalmazói gyakorlat és a kriminalisztika oktatásában évek hosszú során kifejtett tevé-
kenység tapasztalatait összegzi. Haszonnal forgathatják ügyvédjelöltek, bírósági és ügyészségi fogalmazók, de bizo-
nyára találnak benne újszerû ismereteket már gyakorlottabb jogászok is. A bizonyítás kriminalisztikai indíttatású elmé-
lete, a büntetõeljárási kényszerintézkedések feltételeinek kriminalisztikai szemléletû értelmezése, a perbeszédek szer-
kesztésével, érvelési rendszerével foglalkozó gyakorlatias fejtegetések még azok számára is adhatnak új ötleteket, akik
már rendelkeznek némi gyakorlattal.

A kötet 164 oldal terjedelmû, ára 4305 forint 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 ügyfél-
szolgálatán (fax: 318-6668, 338-4746, e-mail: kozlonybolt@mhk.hu) vagy a www.mhk.hu/kozlonybolt internetcímen.

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

MEGRENDELÉS
Megrendelem

Dr. Bócz Endre

KRIMINALISZTIKA A TÁRGYALÓTEREMBEN

címû, 164 oldal terjedelmû kiadványt (ára: 4305 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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544 KÖZLEKEDÉSI, HÍRKÖZLÉSI ÉS ENERGIAÜGYI ÉRTESÍTÕ 10. szám

A Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó
megjelentette

Kondorosi Ferenc–Uttó György–Visegrády Antal

A bírói etika és a tisztességes eljárás

címû könyvét

A könyvhöz elõszót dr. Lomnici Zoltán, a Legfelsõbb Bíróság, illetve az Országos Igazságszolgáltatási Tanács elnöke írt,
melyben a következõ szavakkal ajánlja a kötetet:

„Az olvasó kezébe olyan könyv (tankönyv, szakmai háttéranyag) kerül, amely tudományos igényességgel és a gyakor-
lati alkalmazhatóság szándékával mutatja be a bírói etika szakmai-morális alapjait. A kötet jelentõs nemzetközi kitekin-
tést nyújt, amikor más országok gyakorlatának, szabályozásának feltárását is vállalja.
A tapasztalt és a tárgykör nemzetközi összefüggéseit is jól ismerõ szerzõk – helyeselhetõ módon – abból indultak ki,
hogy a bírák etikus magatartása és eljárása az eljárások részvevõi – a peres felek, a vádló, a védõ, a jogi képviselõ, a bün-
tetõügyekben a vádlott – számára garanciális jelentõségû, mert megteremti/megadja az eljárás minõségét is.
A szerzõk a bírói etika érvényesülését is vizsgálták a peres eljárás másik minõségi követelményének, a fair eljárás igé-
nyének megvalósulásával összefüggésben.
A tisztességes eljárás napjainkban nemzetközi jogi, alkotmányos és morális követelményt is jelent, amelynek tartalma
az Emberi Jogok Európai Bírósága és – egyre inkább – az Európai Bíróság esetjogából ismerhetõ meg. A kötet számos
jogeset bemutatásával szolgálja a hazai jogi kultúra színvonalának emelését, a tiszta, demokratikus közállapotok, a bí-
rák és a bíróságok tekintélye megóvását.
A könyv fontos tananyag a bírák, ügyészek, ügyvédek számára, de különös haszonnal forgathatják gyakorló politiku-
sok, a tudományos élet képviselõi, a média munkatársai és mindenki, aki felelõsséget érez a hazai jogállam, a jogrend
minõségéért.”

A kötet 184 oldal terjedelmû, ára 3381 forint 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 Köz-
löny 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

Kondorosi Ferenc–Uttó György–Visegrády Antal

A bírói etika és a tisztességes eljárás

címû, 184 oldal terjedelmû kiadványt (ára: 3381 forint 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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