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Jogszabályok

A Kormány
179/2008. (VII. 5.) Korm.

rendelete
a Magyar Köztársaság Kormánya és az Amerikai

Egyesült Államok Kormánya között a kutatóreaktor
kiégett fûtõelemeinek az Oroszországi Föderációba
történõ visszaszállításának támogatásáról és annak
finanszírozásáról szóló Megállapodás kihirdetésérõl

1. §

A Kormány e rendelettel felhatalmazást ad a Magyar
Köztársaság Kormánya és az Amerikai Egyesült Államok
Kormánya között a kutatóreaktor kiégett fûtõelemeinek az
Oroszországi Föderációba történõ visszaszállításának tá-
mogatásáról és annak finanszírozásáról szóló Megállapo-
dás (a továbbiakban: Megállapodás) kötelezõ hatályának
elismerésére.

2. §

A Kormány a Megállapodást e rendelettel kihirdeti.

3. §

A Megállapodás hiteles szövege és annak hivatalos ma-
gyar nyelvû fordítása a következõ:

„Article 1

This Agreement between the Government of the
Republic of Hungary and the Government of the United
States of America (the „Parties”) aims to give assurances
concerning the provision of technical assistance that may
be provided by the Government of the United States of
America (the „United States Government”), through the
United States Department of Energy, to support:

a. the transfer of spent research reactor nuclear fuel
from the Republic of Hungary to the Russian Federation,

b. conversion of the research reactor at the KFKI
Atomic Energy Research Institute from the use of
high-enriched uranium (HEU) fuel to low-enriched
uranium (LEU) fuel,

c. safety upgrade of the reactor system as part its
conversion from HEU fuel to LEU fuel, and

d. security enhancement of the reactor site and nuclear
materials stored at the site.

Article 2

The Government of the Republic of Hungary agrees
that:

a. The technical assistance provided by the
Government of the United States of America (the „United
States Government”) shall not be used for payment of any
taxes (including value-added taxes), customs duties, or
other charges imposed by the Government of the Republic
of Hungary or any subdivision or instrumentalities thereof.
If any taxes, customs duties, or other charges imposed by
the Government of the Republic of Hungary or any
subdivision or instrumentalities thereof are assessed with
respect to the technical assistance provided by the United
States Government, the Government of the Republic of
Hungary shall provide prompt and full reimbursement for
those taxes, duties or other charges.

b. The Government of the Republic of Hungary shall be
responsible for any liability arising out of technical
assistance provided by the United States Government as
set forth in Article 1 above, in accordance with the Vienna
Convention on Civil Liability for Nuclear Damage of May
21 1963.

Article 3

Any technical assistance provided by the United States
of America pursuant to this Agreement is subject to the
availability of funds.

Article 4

Ministries and agencies of the Parties may enter into
implementing agreements and other arrangements to
implement technical assistance provided by the United
States Government pursuant to this Agreement.

Article 5

The two governments understand that during the
implementation of the Agreement the Hungarian side is
required to act in compliance with the legislation of the
European Community and the European Atomic Energy
Community.

If these proposals are acceptable to the United States
Government, it is further proposed that this note, together
with the Embassy’s affirmative note of reply, shall
constitute an agreement between the two governments,
which shall enter into force on the date of a note from the
Ministry confirming that the Government of the Republic
of Hungary has completed all of its domestic legal
procedures necessary for entry into force of the
Agreement.

1. cikk

A Magyar Köztársaság Kormánya és az Amerikai Egye-
sült Államok Kormánya (a továbbiakban: Felek) közötti
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jelen Megállapodás célja, hogy biztosítékot nyújtson az
Amerikai Egyesült Államok Kormánya (a továbbiakban:
Egyesült Államok Kormánya) által, az Amerikai Egyesült
Államok Energiaügyi Minisztériumán keresztül nyújtható
mûszaki támogatás tekintetében, amely támogatás kiter-
jed:

a) a kiégett nukleáris kutatóreaktor-fûtõelemeknek a
Magyar Köztársaságból az Oroszországi Föderációba tör-
ténõ szállítására,

b) a KFKI Atomenergia Kutató Intézet kutatóreaktorá-
nak magas dúsítású urán használatáról alacsony dúsítású
uránra történõ átállására,

c) a magas dúsítású uránról alacsony dúsítású uránra
történõ átállás részeként a reaktor-rendszer biztonságának
növelésére, valamint

d) a reaktor telephelye és a telephelyen tárolt nukleáris
anyagok védettségének növelésére.

2. cikk

A Magyar Köztársaság Kormány egyetért azzal, hogy:
a) Az Amerikai Egyesült Államok Kormánya (az

„Egyesült Államok Kormánya”) által nyújtott mûszaki tá-
mogatást nem lehet adók (beleértve az általános forgalmi
adókat), vám vagy más olyan díjak kiegyenlítésére fordíta-
ni, amelyeket a Magyar Köztársaság Kormánya, vagy kor-
mányzati szerve vagy intézménye kiszab. Amennyiben az
Egyesült Államok Kormánya által nyújtott mûszaki támo-
gatással kapcsolatosan a Magyar Köztársaság Kormánya,
vagy kormányzati szerve vagy intézménye adót, vámot
vagy más díjat állapít meg, úgy az erre fordított összeggel
megegyezõ összeget a Magyar Köztársaság Kormánya kö-
teles haladéktalanul és teljes mértékben visszafizetni.

b) A Magyar Köztársaság Kormánya vállalja a kárfele-
lõsséget bármely, az Egyesült Államok Kormánya által a
fenti 1. cikkben meghatározott mûszaki támogatásból adó-
dó kártérítési kötelezettségért, az atomkárokért való pol-
gári jogi felelõsségrõl szóló 1963. május 21-én kelt Bécsi
Egyezménynek megfelelõen.

3. cikk

Bármely, az Amerikai Egyesült Államok által, ezen
Megállapodás szerint nyújtott mûszaki támogatás a pénz-
ügyi források rendelkezésre állásától függ.

4. cikk

A Felek minisztériumai és hivatalai végrehajtási egyez-
ményeket vagy más megállapodásokat köthetnek az Egye-
sült Államok Kormánya által, a jelen Megállapodás szerint
nyújtott mûszaki támogatás végrehajtására.

5. cikk

A Felek tudomásul veszik, hogy a Megállapodás végre-
hajtása során a magyar fél köteles az Európai Közösség és
az Európai Atomenergia Közösség jogrendjének megfele-
lõen eljárni.

Amennyiben ezen javaslatok elfogadhatóak az Egyesült
Államok Kormánya számára, akkor javasoljuk továbbá,
hogy ez a jegyzék a Nagykövetség jóváhagyó válaszjegy-
zékével együtt képezzen Megállapodást a két Kormány
között, amely Megállapodás akkor lép hatályba, amikor a
Minisztérium megerõsíti, hogy a Magyar Köztársaság a
hatálybaléptetéshez szükséges belsõ jogi kötelezettségek-
nek eleget tett.”

4. §

(1) E rendelet – a (2) bekezdésben meghatározott kivé-
tellel – a kihirdetését követõ napon lép hatályba.

(2) E rendelet 2–3. §-a a Megállapodás záró rendelkezé-
sében meghatározott idõpontban lép hatályba.

(3) A Megállapodás, illetve e rendelet 2–3. §-a hatály-
balépésének naptári napját a külpolitikáért felelõs minisz-
ter annak ismertté válását követõen a Magyar Közlönyben
haladéktalanul közzétett egyedi határozatával állapítja
meg.

(4) E rendelet végrehajtásához szükséges intézkedések-
rõl az atomenergia-felügyeleti szerv felügyeletét ellátó mi-
niszter gondoskodik.

Gyurcsány Ferenc s. k.,
miniszterelnök

A közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter
11/2008. (VII. 5.) KHEM

rendelete
a közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter által

adományozható elismerésekrõl

A Magyar Köztársaság kitüntetéseirõl szóló 1991. évi
XXXI. törvény 7. §-ának (1) bekezdésében kapott felhatal-
mazás alapján, a közlekedési, hírközlési és energiaügyi
miniszter feladat- és hatáskörérõl szóló 133/2008. (V. 14.)
Korm. rendelet 1. §-ában meghatározott feladatkörömben
a következõket rendelem el:

1. §

(1) A feladat- és hatáskörömbe tartozó területeken vég-
zett kimagasló színvonalú tevékenység elismerése céljá-



ból a 2. §-ban meghatározott szakmai díjakat, szakmai ér-
meket és szakmai elismeréseket (a továbbiakban együtt:
elismerés) alapítom.

(2) Elismerés magyar és külföldi állampolgár részére,
valamint posztumusz is adományozható.

2. §

(1) Szakmai díj:
a) ,,Baross Gábor-díj”,
b) ,,Puskás Tivadar-díj”,
c) ,,Prométheus-díj”.

(2) Szakmai érem:
a) ,,A Közlekedésért Érdemérem”,
b) ,,Szent Borbála-érem”,
c) ,,A Hírközlésért Érdemérem”.

(3) Szakmai elismerés:
a) ,,Miniszteri Elismerés”,
b) ,,Kiváló Bányász” kitüntetõ cím.

(4) A szakmai díjjal adományozó okirat és a kifizetéskor
hatályban lévõ köztisztviselõi illetményalap tízszeresének
megfelelõ mértékû, adóköteles pénzjutalom jár.

(5) A szakmai éremmel és a szakmai elismeréssel ado-
mányozó okirat, a „Kiváló Bányász” kitüntetõ címmel vi-
selhetõ érem jár.

(6) A pénzjutalom összegét a Közlekedési, Hírközlési
és Energiaügyi Minisztérium (a továbbiakban: miniszté-
rium) biztosítja a költségvetésébõl.

3. §

(1) Elismerés – általában – az alábbiakban megjelölt ün-
nepek, szakmai napok alkalmával adományozhatók:

a) ,,Baross Gábor-díj” a március 15-ei és az október
23-ai nemzeti ünnep, valamint a Vasutasnap (július 10.) al-
kalmából;

b) ,,Puskás Tivadar-díj” a március 15-ei és az október
23-ai nemzeti ünnep alkalmából;

c) ,,Prométheus-díj” a március 15-ei és az október 23-ai
nemzeti ünnep alkalmából;

d) ,,A Közlekedésért Érdemérem” a március 15-ei és az
október 23-ai nemzeti ünnep, valamint a Vasutasnap (jú-
lius 10.) alkalmából;

e) ,,Szent Borbála-érem” Borbála-nap (december 4.)
alkalmából;

f) ,,A Hírközlésért Érdemérem” a március 15-ei és az
október 23-ai nemzeti ünnep alkalmából;

g) ,,Miniszteri Elismerés” a március 15-ei és az október
23-ai nemzeti ünnep, a Köztisztviselõk Napja (július 1.), a
Vasutasnap (július 10.), Borbála-nap (december 4.), vala-
mint a Bányásznap (minden év szeptemberének elsõ vasár-
napja) alkalmából;

h) ,,Kiváló Bányász” kitüntetõ cím Bányásznap (min-
den év szeptemberének elsõ vasárnapja) alkalmából.

(2) Az elismerések alapszabályait az 1. melléklet tartal-
mazza.

4. §

(1) Elismerés adományozását kezdeményezheti:
a) a minisztérium és a minisztérium szakmai irányítása

alá tartozó területeken dolgozó személyek esetében a fog-
lalkoztató szervezet vezetõje, vagy annak egyetértésével a
minisztérium fõosztályvezetõje, illetve magasabb beosztá-
sú vezetõje,

b) más személy esetében a minisztérium fõosztályveze-
tõje, illetve magasabb beosztású vezetõje, továbbá

c) a „Szent Borbála-érem” esetében a szakma reprezen-
tatív munkaadói és munkavállalói érdek-képviseleti szer-
vezetei, valamint a bányász-kohász hagyományt õrzõ
szakmai egyesület együttesen,

d) a „Kiváló Bányász” kitüntetõ cím esetében a szakma
reprezentatív munkaadói és munkavállalói érdek-képvise-
leti szervezetei együttesen.

(2) Nem adományozható elismerés olyan személynek,
aki jogerõs fegyelmi büntetés vagy jogerõs büntetõ ítélet
hatálya alatt áll, valamint aki az (5) bekezdés szerinti hoz-
zájárulást nem adja meg.

(3) Az elismerés adományozására vonatkozó, a jelölt
nevét és részletes szakmai indokolást tartalmazó javaslatot
az elismerés tervezett adományozásának idõpontja elõtt
legalább 45 nappal a közlekedési, hírközlési és energia-
ügyi miniszternek (a továbbiakban: miniszter) címezve – a
2. melléklet szerinti – formanyomtatványon kell benyúj-
tani.

(4) A beérkezett javaslatokat a miniszter által kijelölt
4 tagú bizottság rangsorolja, és jóváhagyásra a miniszter
elé terjeszti.

(5) Az elismerés adományozásához szükséges a meg-
adományozott elõzetes hozzájárulása a 2. mellékletben
meghatározott személyes adatainak a (9) bekezdésben
meghatározott kezeléséhez, valamint az elismeréssel
összefüggõ, a (10) bekezdés szerinti személyes adatai köz-
zétételéhez.

(6) Az elismeréseket a miniszter vagy az általa megbí-
zott személy ünnepélyes keretek között adja át.

(7) A posztumusz elismerés átvételére a (4) bekezdés-
ben meghatározott bizottság javaslatában megjelölt hozzá-
tartozó jogosult.

(8) A méltatlanná vált személytõl a miniszter az elisme-
rést visszavonja.

(9) Az elismerések adományozásáról és megvonásáról a
minisztérium – az adományozás napjától számított
30 évig – nyilvántartást vezet. A nyilvántartás tartalmazza
a megadományozott 2. mellékletben foglalt adatait, az el-
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ismerés megnevezését, az elismerés adományozásának
idõpontját és indokát, valamint az elismerés esetleges
visszavonásának tényét, indokát és idõpontját.

(10) A minisztérium hivatalos lapjában közzé kell tenni
az adományozott nevét és beosztását, az elismerés megne-
vezését, a szakmai díjak esetében az elismerés adományo-
zásának indokát, továbbá az elismerés esetleges visszavo-
násának tényét és idõpontját.

5. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejûleg hatályát
veszti a gazdasági és közlekedési miniszter által adomá-
nyozható elismerésekrõl szóló 19/2007. (II. 12.) GKM
rendelet 2. §-a (1) bekezdésének b) és g) pontja, 2. §-a
(2) bekezdésének a)–c) pontja, 2. §-ának (3) bekezdése; a
rendelet melléklete I. Szakmai díjak részének a „Baross
Gábor-Díj”-ra és a „Puskás Tivadar-Díj”-ra vonatkozó ré-
szei; a rendelet melléklete II. Szakmai érmek részének az
„A Közlekedésért Érdemérem”-re, a „Szent Borbála-
érem”-re és az „A Hírközlésért” szakmai éremre vonatko-
zó részei; továbbá a rendelet melléklete III. Szakmai elis-
merések része.

(3) A 2008. évi vasutasnapi kitüntetések tekintetében
– a 4. § (3) bekezdésében foglaltaktól eltérõen – az elisme-
rés adományozására vonatkozó, a jelölt nevét és részletes
szakmai indokolást tartalmazó javaslatot július 8-áig kell a
miniszternek címezve – e rendelet 2. melléklete szerinti –
formanyomtatványon benyújtani.

(4) E rendelet 5. §-ának (2)–(4) bekezdése 2008.
augusztus 1-jén hatályát veszti.

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

1. melléklet
a 11/2008. (VII. 5.) KHEM rendelethez

Alapszabályok

I. SZAKMAI DÍJAK

,,Baross Gábor-díj”
1. A közlekedés érdekében végzett kimagasló, példa-

mutató tevékenység, illetve életmû elismeréséért adomá-
nyozható.

2. A díjat évente 15 személy kaphatja meg.
3. A díj díszdobozban elhelyezett emlékplakett. A

bronzból készült plakett átmérõje 110 mm. Elõlapja köze-
pén a névadó mellképe, felette körívben a díj elnevezése
látható. Hátoldalán „A KÖZLEKEDÉSI, HÍRKÖZLÉSI
ÉS ENERGIAÜGYI MINISZTER” felirat helyezkedik el,
felette egy körben a Magyar Köztársaság egymást keresz-

tezõ tölgy- és babérággal övezett címere, alatta a díjazott
nevének és az adományozás évszámának gravírozására al-
kalmas sík felület található.

,,Puskás Tivadar-díj”
1. Az elektronikus hírközlés és a postaügy érdekében

végzett kimagasló tevékenység, illetve életmû elismeré-
séért adományozható.

2. A díjat évente 4 személy kaphatja meg.
3. A díj díszdobozban elhelyezett, proof kivitelû ezüst-

érem. Az érem átmérõje 42,5 mm, vastagsága 3 mm. Elõ-
lapján a névadó mellképe, mellette két oldalon tölgy-, illet-
ve babérág, amelyben a díj elnevezése látható. Hátoldalán
a Magyar Köztársaság egymást keresztezõ tölgy- és babér-
ággal övezett címere helyezkedik el, amelyet „A KÖZLE-
KEDÉSI, HÍRKÖZLÉSI ÉS ENERGIAÜGYI MINISZ-
TER” felirat vesz körül.

,,Prométheus-díj”
1. A villamosenergia-, a gáz- és olajipar, a bányászat,

az atomenergia biztonsága érdekében, valamint a hõszol-
gáltatás területén a fejlesztésben és üzemeltetésben vég-
zett kimagasló tevékenység, illetve életmû elismeréséért
adományozható.

2. A díjat évente 10 személy kaphatja meg.
3. A díj díszdobozban elhelyezett, proof kivitelû ezüst-

érem. Az érem átmérõje 42,5 mm, vastagsága 3 mm. Elõ-
lapján a díj névadójának stilizált képe, mellette két oldalon
tölgy, illetve babérág, amelyben a díj elnevezése látható.
Hátoldalán „A KÖZLEKEDÉSI, HÍRKÖZLÉSI ÉS
ENERGIAÜGYI MINISZTER” felirat helyezkedik el, fe-
lette egy körben a Magyar Köztársaság egymást kereszte-
zõ tölgy- és babérággal övezett címere, alatta a díjazott ne-
vének és az adományozás évszámának gravírozására al-
kalmas sík felület található.

II. SZAKMAI ÉRMEK

,,A Közlekedésért Érdemérem”
1. A közlekedés érdekében végzett magas színvonalú,

eredményes munka elismeréséért adományozható.
2. Az érdemérmet évente 30 személy kaphatja meg.
3. A szakmai érem díszdobozban elhelyezett emlékpla-

kett. Az ezüstbõl készült, proof kivitelû érem átmérõje
42,5 mm, vastagsága 3 mm. Elõlapján a közlekedési ága-
zatot szimbolizáló ábra és „A Közlekedésért” felirat látha-
tó. Hátoldalán a Magyar Köztársaság címere helyezkedik
el, amelyet „A KÖZLEKEDÉSI, HÍRKÖZLÉSI ÉS
ENERGIAÜGYI MINISZTER” felirat övez.

,,Szent Borbála-érem”
1. A bányászat, illetve a kohászat érdekében végzett

magas színvonalú, eredményes munka elismeréséért ado-
mányozható.

2. Az érmet a bányászat területén évente 15 személy, a
kohászat területén évente 4 személy kaphatja meg.



3. A szakmai érem díszdobozban elhelyezett emlékpla-
kett.

Az ezüstbõl készült, proof kivitelû érem átmérõje
42,5 mm, vastagsága 3 mm. Elõlapján a névadó egész ala-
kos képe, felette szalagon a díj elnevezése, alatta a „LELKI-
ISMERETES BÁNYÁSZATI TEVÉKENYSÉGÉRT”, il-
letve a „LELKIISMERETES KOHÁSZATI TEVÉKENY-
SÉGÉRT” felirat, mindkét oldalán bányászkalapácsok.
Hátoldalán a Magyar Köztársaság egymást keresztezõ
tölgy- és babérággal övezett címere helyezkedik el, amelyet
a „MINISZTERI KITÜNTETÉS” felirat vesz körül.

,,A Hírközlésért Érdemérem”
1. A hírközlés érdekében végzett magas színvonalú,

eredményes munka elismeréséért adományozható.
2. A szakmai érmet a hírközlés területén évente 6 sze-

mély kaphatja meg.
3. A szakmai érem díszdobozban elhelyezett emlékpla-

kett. Az ezüstbõl készült, proof kivitelû érem átmérõje
42,5 mm, vastagsága 3 mm. Elõlapján az ágazatot szimbo-
lizáló ábra és a szakmai érem elnevezése látható. Hátolda-
lán a Magyar Köztársaság címere helyezkedik el, amelyet
„A KÖZLEKEDÉSI, HÍRKÖZLÉSI ÉS ENERGIAÜGYI
MINISZTER” felirat övez.

III. SZAKMAI ELISMERÉSEK

,,Miniszteri Elismerés”
1. A minisztérium feladat- és hatáskörébe tartozó terü-

leten eredményes, példamutató tevékenységet végzett sze-
mély részére adományozható.

2. Az elismerést évente 100 személy kaphatja meg.
3. Az elismerés díszdobozban elhelyezett, proof kivite-

lû ezüstérem. Az érem átmérõje 42,5 mm, vastagsága
3 mm. Elõlapján gróf Széchenyi István mellképe, alatta
aláírása, felette a „Gróf Széchenyi István” felirat, mellette
két oldalon tölgy-, illetve babérág látható. Hátoldalán a
Lánchíd, alatta a Széchenyi család címere és jelmondata,
valamint a Hitel címû mûbõl származó idézet helyezkedik
el, amelyet „A KÖZLEKEDÉSI, HÍRKÖZLÉSI ÉS
ENERGIAÜGYI MINISZTER” felirat és babérkoszorú
vesz körül.

,,Kiváló Bányász” kitüntetõ cím
1. A bányászatban – elsõsorban fizikai vagy termelés-

irányítói munkakörben dolgozók részére – a nehéz munka-
körülmények között végzett példamutató munka elismeré-
séül adományozható.

2. A kitüntetõ címet évente 30 személy kaphatja meg.
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2. melléklet a 11/2008. (VII. 5.) KHEM rendelethez

Javaslat elismerés adományozására

A közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter által adományozható elismerésekrõl szóló 11/2008. (VII. 5.) KHEM
rendelet alapján a javasolt elismerés megnevezése: ..........................................................................................................
Az elismerés adományozására javasolt neve: ...................................................................................................................
Születési helye: .................................................................................................................................................................
Születési ideje (év, hó, nap): .............................................................................................................................................
Anyja neve: .......................................................................................................................................................................
Iskolai végzettsége: ...........................................................................................................................................................
Jelenlegi munkahelye (szervezeti egység megnevezésével, nyugdíj mellett vállalt munka esetén is): ............................
Munkaköre, illetve beosztása: ...........................................................................................................................................
Köztisztviselõ esetén besorolása: ......................................................................................................................................
Lakcíme: ...........................................................................................................................................................................
Értesítési telefonszáma: .....................................................................................................................................................
A jelölt korábban kapott kitüntetései (állami és miniszteri kitüntetés): ............................................................................
A kitüntetés átadásának javasolt idõpontja: ......................................................................................................................
A kitüntetés adományozásának javasolt alkalma (nemzeti ünnep, egyéb): ......................................................................
A javaslat indoklása (3–5 mondatban): .............................................................................................................................

Dátum: 200........................

Javaslattevõ neve: ...........................................................................

Javaslattevõ munkahelye: ...............................................................

Javaslattevõ aláírása: ......................................................................
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A közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter
12/2008. (VII. 11.) KHEM

rendelete
a bányafelügyelet részére fizetendõ igazgatási

szolgáltatási díjakról, valamint a felügyeleti díj
fizetésének részletes szabályairól szóló

57/2005. (VII. 7.) GKM rendelet módosításáról

A bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény 50/A. §
(3) bekezdésében és a vasúti közlekedésrõl szóló 2005. évi
CLXXXIII. törvény 88. § (2) bekezdés 22. pontjában ka-
pott felhatalmazás alapján – a pénzügyminiszter feladat-
és hatáskörérõl szóló 169/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet
1. § b) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró
pénzügyminiszterrel egyetértésben – a közlekedési, hír-
közlési és energiaügyi miniszter feladat- és hatáskörérõl
szóló 133/2008. (V. 14.) Korm. rendelet 1. § a) és c) pont-
jában meghatározott feladatkörömben eljárva a követke-
zõket rendelem el:

1. §

A bányafelügyelet részére fizetendõ igazgatási szolgál-
tatási díjakról, valamint a felügyeleti díj fizetésének rész-
letes szabályairól szóló 57/2005. (VII. 7.) GKM rendelet
(a továbbiakban: R.) 1. § (5) bekezdése helyébe a követke-
zõ rendelkezés lép:

„(5) Az MBFH a megfizetett felügyeleti díjról számlát
bocsát ki.”

2. §

Az R. 3. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelke-
zés lép:

„(1) A bányafelügyelet az igazgatási szolgáltatási díj-
ról – az ügyfélnek az eljárás megindítására benyújtott ké-
relme alapján – számlát állít ki, amelyet az ügyfél 8 napon
belül köteles befizetni. A számla tartalmazza a Bt. 43. §
(9) bekezdésében rögzített felügyeleti díj csökkentését is.
A számlán fel kell tüntetni a kérelem iktatószámát és a
2. számú mellékletben megjelölt kódszámot. A díjak fize-
tésének megtörténtét az ügyfélnek a postai készpénz-át-
utalási megbízás igazoló szelvényrészével vagy a bank-
számlájának megterhelését tartalmazó napi bankkivonattal
(a továbbiakban együtt: befizetési bizonylat) kell a bánya-
felügyelet felé igazolnia. A befizetési bizonylaton a kére-
lem iktatószámát és a kiadott számla számát is szerepeltet-
ni kell.”

3. §

(1) Az R. 5. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendel-
kezés lép:

„(2) Az igazgatási szolgáltatási díjakról az MBFH
nyilvántartást vezet. A nyilvántartásnak tartalmaznia
kell:

a) a kérelmezõ nevét (megnevezését), lakcímét (szék-
helyét),

b) a kérelem iktatási számát,
c) az MBFH által kibocsátott számla számát, a számla

keltét, a számla összegét,
d) a követelés és a teljesítés egyenlegét,
e) az eljárás kódszámát.”

(2) Az R. 5. § (5) bekezdése helyébe a következõ rendel-
kezés lép:

„(5) Az e rendelet szerinti eljárásokban
a) a díj tárgya tekintetében az illetékekrõl szóló 1990.

évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Itv.) 28. § (2) bekez-
dés b) pontjában, valamint

b) a mulasztási bírság tekintetében az Itv. 82. §-ában
foglalt rendelkezéseket is alkalmazni kell azzal, hogy ahol
azok illetéket említenek, azon e rendelet tekintetében díjat
kell érteni.”

4. §

Az R. 1. melléklete helyébe e rendelet melléklete lép.

5. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követõ 8. napon lép
hatályba, és a hatálybalépését követõ napon hatályát
veszti.

(2) Az R.
a) 1. § (2) bekezdésében a „száz” szövegrész helyébe

az „ezer” szöveg,
b) 4. § (1) bekezdésében a „határozata” szövegrész

helyébe a „döntése” szöveg, az „elsõ fokú hatósági
határozat” szövegrész helyébe az „elsõ fokú döntés” szö-
veg,

c) 4. § (2) bekezdésében az „elsõ fokú határozat” szö-
vegrész helyébe az „elsõ fokú döntés” szöveg,

d) 2. számú melléklete táblázatainak fejlécében a
„Szakigazgatási eljárások” szövegrészek helyébe az
„Egyes igazgatási eljárások” szöveg
lép.

(3) Hatályát veszti az R. 5. § (3) bekezdése.

(4) A vasúti igazgatási szerv részére fizetendõ felügye-
leti díj megfizetésének módjáról és feltételeirõl szóló
10/2008. (VI. 30.) KHEM rendelet 1. § (1) bekezdésében a
„Vasúti Igazgatási Szervek” szövegrész helyébe a „vasúti
igazgatási szervnek” szöveg lép.

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



Melléklet
a 12/2008. (VII. 11.) KHEM rendelethez

„1. melléklet
az 57/2005. (VII. 7.) GKM rendelethez

A felügyeleti díj elszámolása

1. Engedélyes megnevezése:

2. Engedélyes címe:

3. Tárgyév:

4. Engedélyes tevékenységek elõzõ
évi árbevétele: E Ft

a)
b)
c) összesen:

5. Tárgyévi felügyeleti díj:
[4. c) sorban szereplõ érték × 0,4%] E Ft

6. Név, telefonszám:

7. Dátum:

P. H.

....................................................
cégszerû aláírás”

A közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter, az
igazságügyi és rendészeti miniszter, valamint

a környezetvédelmi
és vízügyi miniszter

13/2008. (VII. 14.) KHEM–IRM–KvVM
együttes rendelete

a gépkocsik környezetvédelmi felülvizsgálatáról
és ellenõrzésérõl szóló

7/2002. (VI. 29.) GKM–BM–KvVM együttes rendelet
módosításáról

A közúti közlekedésrõl szóló 1988. évi I. törvény 48. §
(3) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a
közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter feladat-
és hatáskörérõl szóló 133/2008. (V. 14.) Korm. rendelet
1. §. a) pontjában, az igazságügyi és rendészeti miniszter
feladat- és hatáskörérõl szóló 164/2006. (VII. 28.) Korm.
rendelet 1. § j) pontjában, valamint a környezetvédelmi és
vízügyi miniszter feladat- és hatáskörérõl szóló 165/2006.
(VII. 28.) Korm. rendelet 1. § a) pontjában meghatározott
feladatkörünkben eljárva a következõket rendeljük el:

1. §

A gépkocsik környezetvédelmi felülvizsgálatáról és el-
lenõrzésérõl szóló 7/2002. (VI. 29.) GKM–BM–KvVM

együttes rendelet 14. §-a a következõ (9) bekezdéssel egé-
szül ki:

„(9) Az (5) bekezdés a) pontjában meghatározott két-
ütemû motorral ellátott gépkocsi környezetvédelmi felül-
vizsgálata, valamint idõszakos vizsgálata során a szénhid-
rogén (CH) kibocsátási határértéket 2020. december
31-éig teljesítettnek kell tekinteni, ha a gépkocsi motorjá-
nak beszabályozása megfelel a 2. számú melléklet 2.2–2.4.
pontjában meghatározott mûszaki jellemzõk tekintetében
a gyártó által elõírt értékeknek.”

2. §

Ez a rendelet a kihirdetését követõ 3. napon lép hatályba,
és a hatálybalépését követõ napon hatályát veszti.

Dr. Szabó Pál s. k., Dr. Draskovics Tibor s. k.,
közlekedési, hírközlési igazságügyi

és energiaügyi miniszter és rendészeti miniszter

Szabó Imre s. k.,
környezetvédelmi és vízügyi 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 99 – 104. száma)

B)

A közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter
feladatkörét érintõ egyéb jogszabályok

2008. évi L. tv. az Országos Területrendezési Tervrõl
szóló 2003. évi XXVI. törvény módosításáról (Magyar
Közlöny 99. szám, 6028. oldal)

182/2008. (VII. 14.) Korm. r. az országos településren-
dezési és építési követelményekrõl szóló 253/1997.
(XII. 20.) Korm. rendelet módosításáról (Magyar Közlöny
103. szám, 6340. oldal)

183/2008. (VII. 16.) Korm. r. az államháztartás mûkö-
dési rendjérõl szóló 127/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet
módosításáról (Magyar Közlöny 104. szám, 6372. oldal)
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Miniszteri utasítás

A közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter
4/2008. (VII. 18.) KHEM

utasítása
a Közlekedési, Hírközlési és Energiaügyi Minisztérium mûködésével összefüggõ átmeneti költségvetési

gazdálkodási szabályairól szóló
1/2008. (VI. 5.) KHEM utasítás módosításáról

1. § (1) A Közlekedési, Hírközlési és Energiaügyi Minisztérium mûködésével összefüggõ átmeneti költségvetési gazdál-
kodási szabályairól szóló 1/2008. (VI. 5.) KHEM utasítás (a továbbiakban: Utasítás) 2. §-ának (1) bekezdése helyébe a
következõ rendelkezés lép:

„(1) A KHEM-hez eredeti elõirányzattal (megosztás nélkül) kerülõ, illetve már megosztásra került fejezeti kezelésû elõ-
irányzatok terhére kötelezettségvállalásra legfeljebb 100,0 millió forintig – a mellékletben meghatározott felügyeleti
rendnek megfelelõen – a felügyeletet gyakorló szakállamtitkár, illetve a kabinetfõnök jogosult. A közlekedési, hírközlési
és energiaügyi miniszter (a továbbiakban: miniszter) értékhatár nélkül jogosult kötelezettségvállalásra .”

(2) Utasítás 2. §-ának (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(3) Az Igazgatás terhére legfeljebb 30,0 millió forintig – a mellékletben meghatározott felügyeleti rendnek megfelelõen
– a feladatellátásban érintett államtitkár, szakállamtitkár, illetve a kabinetfõnök jogosult kötelezettségvállalásra a költ-
ségvetési szakterület felügyeletére kijelölt szakállamtitkár egyetértésével. A miniszter értékhatár nélkül jogosult kötele-
zettségvállalásra a költségvetési szakterület felügyeletére kijelölt szakállamtitkár egyetértésével.”

(3) Utasítás 2. §-ának (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(4) A kötelezettségvállalások költségvetési ellenjegyzését a költségvetési szakterület felügyeletére kijelölt szakállamtit-
kár egyetértésével a miniszter által – az államháztartás mûködési rendjérõl szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet
134. §-ának (8) bekezdése, 138. §-ának (1) és (3) bekezdéseire figyelemmel – írásban kijelölt vezetõ személy végzi. Azon
fejezeti kezelésû elõirányzatok esetén, amelyek – a kormányzati szerkezetátalakítás miatt – a KHEM és más jogutódok
között megosztásra még nem kerültek, a kötelezettségvállalások (költségvetési) ellenjegyzését – a miniszternek a nemzeti
fejlesztési és gazdasági miniszterrel kötött megállapodása alapján – a nemzeti fejlesztési és gazdasági miniszter által ki-
jelölt személy végzi.”

2. § (1) Ez az utasítás 2008. július 21-én lép hatályba.
(2) Az utasítás hatálybalépésekor folyamatban lévõ ügyek eljárására jelen utasítás elõírásait kell alkalmazni.
(3) Jelen utasítás hatálybalépésével egyidejûleg az Utasítás 2. § (2) bekezdésének utolsó mondata hatályát veszti.

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

A Közlekedési, Hírközlési és Energiaügyi Minisztérium
közleménye

a Magyar Szénhidrogén Készletezõ Szövetség 2008. július 1-jétõl érvényes földgáz tagi hozzájárulásának
mértékérõl

A Magyar Szénhidrogén Készletezõ Szövetség 2008. május 29. napján megtartott közgyûlése az 5/2008. számú hatá-
rozatában jóváhagyta a 2008. július 1-jétõl érvényes földgáz tagi hozzájárulás mértékét az alábbiak szerint:

Termék Ft/em3 KN szám

Földgáz 600 27111100

Ft/TJ

17 647

Záradék:

A 2008. július 1-jétõl érvényes földgáz tagi hozzájárulás mértékét jóváhagyom.

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

Hirdetések

Pályázati felhívás
Szombathely Megyei Jogú Város közigazgatási területén helyi, autóbusszal végzett menetrend szerinti

személyszállítás közszolgáltatási szerzõdés keretében történõ ellátására

Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzatának (a továbbiakban: Kiíró/Ellátásért felelõs) Közgyûlése a 2004. évi
XXXIII. törvény 6. §-ában foglaltaknak megfelelõen Szombathely Megyei Jogú Város közigazgatási területén autó-
busszal végzett menetrend szerinti személyszállítás közszolgáltatási szerzõdés keretében történõ ellátására pályázatot
ír ki.

A pályázati kiírás célja: egységes, integrált városi szintû közösségi közlekedés megteremtése.

ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

A Kiíró neve, címe, telefon- és telefaxszáma:

Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata
9700 Szombathely, Kossuth L. u. 1–3.
Tel.: (94) 520-193; fax: (94) 520-264
Kapcsolattartó: Lakézi Gábor, a Polgármesteri Hivatal, Városfejlesztési és Üzemeltetési Osztály vezetõje

Az eljárás tárgya:

Autóbusszal végzett, menetrend szerinti helyi tömegközlekedési szolgáltatás ellátása közszolgáltatási szerzõdés kereté-
ben. A személyszállítást meghatározott menetrend szerint kell végezni.
A részletes követelményrendszert, a pályázaton való részvétel feltételeit, valamint a pályázat benyújtásához szükséges
információkat a Pályázati kiírás tartalmazza.
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A szerzõdés idõtartama: Kiíró a szerzõdést határozott idõtartamra, 8 évre köti.

A szolgáltatás megkezdésének napja: 2009. január 1.

A teljesítés helye: Szombathely Megyei Jogú Város közigazgatási területe

A pályázat benyújtásának határideje: 2008. szeptember 18., 12 óra.

Az eredményhirdetés legkésõbbi idõpontja: 2008. december 1., 10 óra.

A szerzõdéskötés legkésõbbi idõpontja: 2008. december 31.

Az elbírálás módja és szempontjai:

A Pályázati kiírásban meghatározott alkalmassági követelmények és bírálati szempontok alapján a Kiíró az összességé-
ben legelõnyösebb ajánlatot benyújtó Pályázóval köt szerzõdést.

A pályázat bírálati szempontjai:

Bírálati szempont Elérhetõ maximális
pontszám Súlyszám

1.

A szolgáltatás mérõszámának – 2009. évre
vonatkozó – kiindulási alapja (nettó 350
Ft/közszolgálati km, amelybõl a rezsi km
mértéke maximum 11% lehet).

10 50

2.
A jármûállomány átlagéletkora a szolgálta-
tás kezdésének idõpontjától számított har-
madik év utolsó napján (hónapokban).

10 10

3.

Az alacsonypadlós, valamint a térdeplõ
üzemmódra alkalmas jármûvek aránya,
%-ban a szolgáltatás kezdésének idõpontjá-
tól számított negyedik év utolsó napján.

10 10

4.

Az egységes gyártmányú jármûállomány
aránya az össz. jármûállományból, %-ban,
a szolgáltatás kezdésének idõpontjától szá-
mított negyedik év utolsó napján.

10 10

ALTERNATÍV AJÁNLATOK

5/A.

A jelenleg hatályos menetrendben megha-
tározott szolgáltatási igény figyelembevéte-
lével a 2009. évre vonatkozó tarifaemelési
javaslat.

10 40

5/B.

A Pályázó által benyújtott menetrend racio-
nalizálási javaslat figyelembevételével, a
2009. évre vonatkozó tarifaemelési javas-
lat.

10 30

A Pályázati kiírás beszerzése:

A Pályázati kiírás beszerzésének határideje: 2008. augusztus 14., 15 óra.
A Pályázati kiírás postai úton való kézbesítése is kérhetõ, ez esetben a kérelem postára adásának dátuma az irányadó a
határidõ tekintetében.

A Pályázati kiírás ára: 100 000 Ft + áfa
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A Pályázati kiírás ellenértékét a Pályázó átutalással teljesítheti a Kiíró OTP és Kereskedelmi Bank Rt.-nél vezetett
11747006-15421137 számú bankszámlájára. A dokumentáció az átutalási megbízás másolatával vehetõ át hétfõtõl csü-
törtökig 8–16 óra, pénteken 8–12 óra között, a következõ címen:

Szombathely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Városfejlesztési és Üzemeltetési Osztály titkársága (9700
Szombathely, Kossuth L. u. 1–3., V. emelet 507. iroda).

A Pályázati kiírás kérésre – az erre vonatkozó igény kézhezvételétõl számított öt munkanapon belül – postai úton kerül
megküldésre, amennyiben az ellenérték megtérítését a Pályázó igazolja.

A megvásárolt Pályázati kiírás másra át nem ruházható. A pályázati kiírás megvétele elõfeltétele az eljárásban való rész-
vételnek.

A PÁLYÁZÓK KÖRE

A pályázat nyílt. A pályázaton pályázóként részt vehetnek azok a belföldi vagy külföldi székhelyû jogi személyek, ame-
lyek megfelelnek a Pályázati kiírásban foglalt feltételeknek. Külföldi székhelyû szolgáltató a pályázaton abban az eset-
ben vehet részt, ha országában is biztosított a menetrend szerinti autóbusz-közlekedésben a nemzeti elbánás a külföldiek
számára.

Kizáró okok:

Az eljárásban nem lehet Pályázó, illetve az eljárásból kizárásra kerül, aki:
a) – végelszámolás alatt áll, vagy az ellene indított csõdeljárás vagy felszámolási eljárás folyamatban van,

� tevékenységét õ maga, vagy más arra jogosult szerv felfüggesztette,
� gazdasági, illetõleg szakmai tevékenysége során elkövetett bûncselekménnyel kapcsolatban hozott jogerõs bírósá-

gi ítélet hatálya alatt áll, vagy az ítélet folytán bekövetkezett büntetett elõélethez fûzõdõ hátrányok alól nem mente-
sült, illetõleg a jogi személlyel szemben alkalmazható büntetõjogi intézkedésekrõl szóló 2001. évi CIV. törvény
alapján hozott jogerõs bírósági ítélet hatálya alatt áll;

b) egy évnél régebben lejárt adó-, vámfizetési vagy társadalombiztosítási járulékfizetési kötelezettségének – a letelepe-
dése szerinti ország vagy a Kiíró székhelye szerinti ország jogszabályai alapján – nem tett eleget, kivéve, ha a megfi-
zetésére halasztást kapott.

Pénzügyi és gazdasági alkalmasság:

A Pályázó a szerzõdés teljesítésére alkalmatlan, ha 2007. december 31-én a saját tõkéje nem érte el az 500 millió forintot.

Mûszaki és szakmai alkalmasság:

A Pályázó a szerzõdés teljesítésére alkalmatlan, ha nem rendelkezik:

� autóbuszos személyszállításra irányuló engedéllyel a 49/2001. (XII. 22.) KöViM rendelet szerint,
� legalább egy 50 000 fõ népességû városban a teljes vonalhálózat ellátására irányuló személyszállítási közszolgáltatási

szerzõdéssel,
� autóbusszal végzett személyszállítási szolgáltatásokra vonatkozó minõségirányítási rendszerrel,
� a szerzõdés teljes idõtartama alatt teljes körû utasbiztosítással.

Dr. Ipkovich György s. k.,
polgármester
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Az Öböl XI. Kft.
hirdetménye

budapesti személyhajó kikötõje
kikötõrendjérõl

Az Öböl XI. Korlátolt Felelõsségû Társaság (1117 Budapest, Kopaszi gát 5.) budapesti (Duna, 1642,75 fkm) köz-
forgalmú személyhajó kikötõje használatának helyi szabályait (kikötõrendjét) megállapította, amelyet a Nemzeti
Közlekedési Hatóság Kiemelt Ügyek Igazgatósága Hajózási Hatósági Fõosztály a 2008. május 7. napján kelt
KU/HF/806/1/2008. számú határozatával jóváhagyott. A határozat 2008. május 23-án jogerõre emelkedett.

A kikötõrend a kikötõben és az üzemben tartó székhelyén betekintésre rendelkezésre áll, térítés ellenében az üzemben
tartónál beszerezhetõ.

Öböl XI. Korlátolt Felelõsségû Társaság
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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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A Közlöny Könyvek címû kommentársorozat alapjául eredetileg a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó elektronikus jogszabály-
gyûjteményében, a Hivatalos Jogszabálytár CD-n megjelent aktuális törvénymagyarázatok szolgáltak. Az új sorozat kötetei egyszerre
elméleti és gyakorlati kézikönyvek, amelyek közül nem egy ma már önálló szakkönyvként, egyetemi tankönyvként is elismert. Céljuk,
hogy a jogalkalmazást segítõ, közérthetõ információkat kedvezõ áron, a lehetõ legszélesebb kör számára tegyék elérhetõvé.

A POLGÁRI TÖRVÉNYKÖNYV MAGYARÁZATA
a Közlöny Könyvek kommentársorozatán belül öt külön kötetben jelenik meg, követve a polgári jog hagyományosan kialakult felosz-
tását, figyelemmel az oktatásban megszokott rendszerezésre, és a kezelhetõség, használhatóság szempontjaira is. Az öt kötet egy-
idejû megrendelése vagy megvásárlása esetén jelentõs árkedvezmény kapható.

A kötetek tematikája:

I. A személyek joga
Szerzõk: dr. Nótári Tamás, dr. Péterfalvy Attila,
dr. Sándor István
Szerkesztette: dr. Török Gábor és dr. Boóc Ádám
Terjedelem: 344 oldal
Ára: 2990 Ft

II. Dologi jog
Szerzõk: dr. Nótári Tamás, dr. Pap Gergely, dr. Zsadon Péter
Szerkesztette: dr. Török Gábor és dr. Boóc Ádám
Terjedelem: 344 oldal
Ára: 2990 Ft

III. Kötelmi jog – Általános rész
Szerzõk: dr. Czuczai Jenõ, dr. Dósa Ágnes, dr. Kapa Mátyás,
dr. Méhes Tamás, dr. Sárközy Szabolcs, dr. Ujlaki Tamás
Szerkesztette: dr. Török Gábor és dr. Boóc Ádám
Terjedelem: 840 oldal
Ára: 4536 Ft

IV. Kötelmi jog – Különös rész
Szerzõk: dr. Basa Ildikó, dr. Boóc Ádám,
dr. Czuczai Jenõ, dr. Dömötör László,
dr. Ferenczy Endre, dr. Méhes Tamás,
dr. Nótári Tamás, dr. Pázmándi Kinga, dr. Teiner Gábor,
prof. dr. Török Gábor, dr. Ujlaki Tamás
Szerkesztette: dr. Török Gábor és dr. Boóc Ádám
Terjedelem: 550 oldal
Ára: 3150 Ft

V. Öröklési jog
Szerzõk: dr. Boóc Ádám, dr. Czuczai Jenõ,
dr. Imre T. Miklós, dr. Nótári Tamás
Szerkesztette: dr. Török Gábor és dr. Boóc Ádám
Terjedelem: 320 oldal
Ára: 2625 Ft

Az öt kötet kedvezményes ára egyszerre történõ megvásárlás esetén 16 291 Ft helyett 13 033 Ft.
A kötetek megvásárolhatók a Közlönykiadó Jogi Könyvesboltjában (1085 Budapest, Somogyi B. u. 6. Tel./fax: 318-8411), valamint a
Budapest VII., Rákóczi út 30. (bejárat a Dohány u. és Nyár u. sarkán) szám alatti Közlöny Centrumban (tel.: 321-5971, fax: 321-5275,
e-mail: kozlonycentrum@mhk.hu), illetve megrendelhetõ a kiadó ügyfélszolgálatán (fax: 318-6668, 338-4746, e-mail: kozlony-
bolt@mhk.hu) vagy a www.mhk.hu/kozlonybolt internetcímen.
Vagy megrendelhetõk az alábbi megrendelõszelvényen:

MEGRENDELÉS

Megrendelem a Polgári törvénykönyv magyarázatának alábbi köteteit:

� I. A személyek joga (2990 Ft) ..... példányban.

� II. Dologi jog (2990 Ft) ..... példányban.

� III. Kötelmi jog – Általános rész (4536 Ft) ..... példányban.

� IV. Kötelmi jog – Különös rész (3150 Ft) ..... példányban.

� V. Öröklési jog (2625 Ft) ..... példányban.

� Az öt kötet együtt (13 033 Ft) ..... példányban.

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

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

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

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

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

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

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

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

dr. Németh Gabriella és dr. Patyi András

A társasházi törvény magyarázata

címû kiadványát.

Hazánkban 1924 óta létezik a társasház intézménye, és a ma hatályos törvény immár a negyedik társas-
házi törvény.
A társasházakról szóló 2003. évi CXXXIII. törvény kommentárja a közös tulajdon ezen speciális formájának
szabályait igyekszik megismertetni az olvasókkal. A kiadványt haszonnal forgathatják elsõsorban közös
képviselõk, társasház-tulajdonosok, társasházi ügyekkel napi szinten foglalkozók, de a jogi pályák valame-
lyikén dolgozó szakemberek is.
A törvényszövegbe illesztett magyarázatok önálló szövegként is, de a törvényszöveg kiegészítéseként is
használhatók.
Az egyetemi docens, illetve ügyvéd szerzõpáros könyvében jól ötvözi az elméleti és a gyakorlati megközelí-
tés elõnyeit. A szerzõk sok helyütt igyekeznek megvilágítani, elmagyarázni nemcsak a konkrét jogszabály-
szöveget, hanem a társasházi jogviszonyok mögöttes, általános polgári jogi háttérintézményeit, jogelveit is
(pl. jóhiszemû joggyakorlás elve, joggal való visszaélés általános tilalma stb.). Sõt, a kommentár szövegé-
ben megtalálhatjuk a szavazati arányokkal (pl. egyszerû szótöbbség, minõsített többség, abszolút többség)
kapcsolatos tudnivalók általános ismertetését is.
A kiadvány függeléke tartalmaz egy társasházi alapító okiratot és egy szervezeti és mûködési szabályzatot
is. E két okirat természetesen mintadokumentum, melyek tartalmát az adott társasház alapítása során a
konkrét tulajdoni és mûködési viszonyok függvényében mindenképpen pontosítani, kiegészíteni, módosí-
tani kell, de mégis támpontul szolgálhat mintaszövegként mindazok számára, akik tanácstalanok abban,
hogyan is induljanak neki egy társasház-alapításnak, immáron az új, negyedik társasházi törvény szabályai
alapján.

A kiadvány 144 oldal terjedelmû.
Ára: 1155 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.
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Utca, házszám: .....................................................................................................................................
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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.
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