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II. rész JOGSZABÁLYOK
A Kormány rendeletei
A Kormány
191/2005. (IX. 19.) Korm.
rendelete
a Magyar Köztársaság Mûvészeti Alapjának
megszüntetésérõl és a Magyar Alkotómûvészeti
Alapítvány létesítésérõl szóló
117/1992. (VII. 29.) Korm. rendelet módosításáról
1. §
A Magyar Köztársaság Mûvészeti Alapjának megszüntetésérõl és a Magyar Alkotómûvészeti Alapítvány létesítésérõl szóló 117/1992. (VII. 29.) Korm. rendelet melléklete helyébe e rendelet melléklete lép.
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alapítványnak minõsülõ – Magyar Alkotómûvészeti Alapítvány 1992. július 29-én kelt Alapító Okirata helyébe a
Ptk. 74/G. §-ának megfelelõen az alábbiak lépnek:
A Magyar Alkotómûvészeti Alapítvány a Ptk. 74/G. §-a
szerinti jogi személyiséggel rendelkezõ, állami közfeladat
folyamatos biztosítása céljából létrehozott közalapítvány
(a továbbiakban: Közalapítvány).
A Közalapítvány a közhasznú szervezetekrõl szóló
1997. évi CLVI. törvény 26. §-ának megfelelõ közhasznú
tevékenységként, valamint a 117/1992. (VII. 29.) Korm.
rendeletben és a 15/1995. (XII. 29.) MKM rendeletben
meghatározottak alapján szociális és kulturális tevékenységet folytat.
A Közalapítvány létesítésekor az alapítót a következõ
indokok vezették: hosszú távra biztosítani kívánta az állam támogatását a magyar irodalom, képzõmûvészet, iparmûvészet, fotómûvészet és zenei alkotómûvészet, illetve
mûvészek részére, s ezúton is el kívánja ismerni, hogy a jelen Közalapítvány céljára rendelt vagyon jórészt a mûvészeti ágakat élethivatásszerûen mûvelõ mûvészek négy évtizedes munkája révén gyarapodott.
1. A Közalapítvány neve

2. §
(1) Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.
(2) A rendelet hatálybalépésével egyidejûleg hatályát
veszti a Magyar Köztársaság Mûvészeti Alapjának megszüntetésérõl és a Magyar Alkotómûvészeti Alapítvány létesítésérõl szóló 117/1992. (VII. 29.) Korm. rendelet módosításáról rendelkezõ 228/1997. (XII. 12.) Korm. rendelet.
Gyurcsány Ferenc s. k.,
miniszterelnök

Melléklet
a 191/2005. (IX. 19.) Korm. rendelethez
[Melléklet
a 117/1992. (VII. 29.) Korm. rendelethez]
A Magyar Alkotómûvészeti Közalapítvány
Alapító Okirata*
(Változások vastagon, dõlt betûkkel szedve.)
Jelen okirattal a Magyar Köztársaság Kormánya a
117/1992. (VII. 29.) Korm. rendelettel alapított – a Ptk.
módosításáról rendelkezõ 1993. évi XCII. törvény
40. §-ának (6) bekezdése alapján 1994. január 1-jétõl köz* A Fõvárosi Bíróság a 13.Pk.69.364/1992/41.–II. számú végzésével az
Alapító Okirat módosítását tudomásul vette.

Magyar Alkotómûvészeti Közalapítvány
2. A Közalapítvány székhelye
Budapest V., Báthori u. 10.
3. A Közalapítvány célja
A Ptk. 74/G. §-a (2) bekezdésének megfelelõen a Közalapítvány az állami közfeladat biztosításaként a következõ célokra jött létre:
Támogatást nyújtani színvonalas alkotások létrehozásához a magyar irodalom, képzõmûvészet, iparmûvészet,
ipari tervezõmûvészet, fotómûvészet és zenei alkotómûvészet területén, ideértve az ezen mûfajokhoz kapcsolódó elméleti és kritikai alkotótevékenységet is, segíteni az alkotások belföldi és nemzetközi megismertetését, terjesztését
és értékesítését az alapító vagyon mûködtetésével.
E célok elérése érdekében az irodalommal, képzõmûvészettel, iparmûvészettel, ipari tervezõmûvészettel, fotómûvészettel és zenei alkotómûvészettel foglalkozó, a Magyar Alkotómûvészek Országos Egyesületének (a továbbiakban: MAOE) tagjai és más alkotómûvészek részére
biztosítani törekszik alkotómunkájuk és szociális biztonságuk anyagi feltételeit, így különösen:
3.1. A szociális biztonság érdekében támogatások nyújtása.
3.2. A rendelkezésre álló forrásokból elsõsorban a Magyar Köztársaság Mûvészeti Alapjával 1992. október
1-jéig tagsági viszonyban álló tagjai nyugdíjáról kell – állami szerepvállalás mellett – gondoskodnia a nyugdíjszabályzatban foglaltak alapján, melyet a jelen Alapító
Okirat 4. számú melléklete tartalmaz.
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3.3. A mûvészeti alkotómunka jobb körülményeinek
elõsegítése érdekében alkotóházak mûködtetése, szükség
esetén újak létrehozása, kollektív mûtermek üzemeltetése,
mûtermek és mûteremlakások építéséhez támogatás nyújtása, mûteremlakásokkal kapcsolatos bérlõkijelölési jog
gyakorlása.
3.4. A szakmai érdekvédelemhez, a jogi képviselethez,
a rendszeres tájékoztatáshoz és az egyéb kapcsolódó szolgáltatásokhoz szükséges anyagi fedezet megteremtése.
3.5. A létrejött mûalkotások megismertetése érdekében
kiállítási, értékesítési lehetõségek megteremtése, mûvészeti kezdeményezések támogatása, fiatal mûvészek szervezett segítése.
3.6. A mûvészeti alkotómunka lehetõvé tétele érdekében ösztöndíjak, jutalmak, mûvészeti pályázatok, díjak kitûzése, egyéb pénzbeli juttatások nyújtása.
4. A Közalapítvány vagyona
4.1. A Magyar Alkotómûvészeti Alapítványnak átadott
– a mellékletben felsorolt – teljes vagyon.
4.2. A Közalapítvány törzsvagyona – melynek felsorolását az Alapító Okirat melléklete tartalmazza – nem idegeníthetõ el.
4.3. A Közalapítványhoz bárki csatlakozhat. A csatlakozás elfogadásáról a Kuratórium dönt.
4.4. A Közalapítvány politikai tevékenységet nem végez, pártoktól független, pártokat, képviselõjelöltet nem
támogat, és politikai pártoktól támogatást nem fogad el.
5. A Közalapítvány gazdálkodása
5.1. A vagyon felhasználásáról a Kuratórium – a jelen
Alapító Okirat 3. számú mellékletét képezõ vagyonkezelési és befektetési szabályzatnak megfelelõen – dönt.
5.2. A Közalapítvány vállalkozási tevékenységet csak
közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem
veszélyeztetve végezhet. Az alapító a Kuratóriumot felhatalmazza, hogy a Közalapítvány vagyonával – a vagyonkezelési és befektetési szabályzat keretei között – vállalkozzék, az abból származó jövedelem a Közalapítvány
céljainak megvalósítását szolgálja.
A Közalapítvány átmenetileg szabad készpénzvagyona
csak állampapírba helyezhetõ el.
5.3. A Közalapítvány a gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt az Alapító Okiratában meghatározott tevékenységére fordítja. A Kuratórium a Közalapítvány vagyoni helyzete és bevételei ismeretében évente
dönt a Közalapítvány céljai között felsorolt feladatok végrehajtásához felhasználható pénzeszközök mértékérõl, fel-

6709

osztásuk módjáról, mely a 3. pontban felsorolt fontossági
sorrend figyelembevételével történik.
A döntések végrehajtásáról az Igazgatóság gondoskodik.
5.4. A Közalapítvány – amennyiben a vagyon hozama
nem elegendõ – a vagyont felhasználhatja azon kedvezményezettek javára, akiknek szociális biztonságáról a Közalapítványnak kell gondoskodnia.
5.5. A Közalapítvány – az Áht. 104/A. § (2) bekezdésében és a jelen pont második mondatában meghatározott
kivételekkel – köteles pályázatot kiírni, ha az általa nyújtott cél szerinti juttatás az évi egymillió forintot meghaladja. A MAOE részére nyújtott cél szerinti juttatás esetén meghívásos pályázatot kell kiírni, mely pályázati kiírás tartalmazza a célt, a feltételeket és az elszámolás
részletes rendjét.
5.6. A Közalapítvány a támogatásban részesítettekkel a
támogatás célját, az elszámolás tartalmát, határidejét és
bizonylatait, az ellenõrzés módját és a szerzõdésszegés
következményeit tartalmazó szerzõdést köteles kötni.
5.7. A Közalapítvány csak olyan gazdálkodó szervezetben vehet részt, amelyben legalább többségi irányítást
biztosító befolyással rendelkezik [Ptk. 74/G. § (4) bekezdése], és amelyben felelõssége nem haladja meg vagyoni
hozzájárulása mértékét. A Közalapítvány által létrehozott gazdálkodó szervezet további gazdálkodó szervezetet
nem alapíthat, és gazdálkodó szervezetben részesedést
nem szerezhet.
5.8. Az Áht. 11/A. § hatálya alá tartozó közalapítványi
tisztségviselõk (kuratóriumi tagok) az ott meghatározott
feltételek mellett vagyonnyilatkozatot tesznek.
5.9. A Közalapítvány éves mûködési költségei nem haladhatják meg az éves kiadások 8%-át.
6. A Közalapítvány kezelõ szervezete, képviselete
6.1. A Közalapítvány vagyonának kezelõje és legfõbb
döntést hozó szerve a 8 tagú Kuratórium.
6.2. A Kuratórium tagjait az alapító – a nemzeti kulturális örökség miniszterének (a továbbiakban: Miniszter) javaslatára – írásban kéri fel.
6.2.1. Nem lehet a Kuratórium tagja az a személy, aki
olyan közhasznú szervezetnél töltött be – annak megszûntét megelõzõ két évben legalább egy évig – vezetõ tisztséget, amely az adózás rendjérõl szóló törvény szerinti köztartozását nem egyenlítette ki.
6.3. A Kuratórium tagjainak megbízatása 5 évre szól, a
tagok ismételten megbízhatók.
6.4. A Kuratórium elnökét és alelnökét az alapító a
Miniszter javaslata alapján kéri fel.
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6.5. A Közalapítványt a Kuratórium elnöke továbbá alelnöke önállóan, teljes körben jogosult képviselni.
A Közalapítvány bankszámlája feletti rendelkezéshez két
képviselettel bíró személy együttes aláírása szükséges.
A Kuratórium a Közalapítvány alkalmazottjának képviseleti jogot biztosíthat, megjelölve a képviseleti jog gyakorlásának módját, illetõleg terjedelmét.
6.6. A Kuratórium szükség szerint, de évente legalább
4 alkalommal ülésezik. A Kuratórium üléseit a napirend
írásbeli megküldésével az elnök hívja össze. A Kuratórium
ülései nyilvánosak, a kuratóriumi ülést vezetõ elnök azonban üzleti titok, valamint a személyes adatok védelme céljából zárt ülést rendelhet el.
A minisztérium képviseletében a Miniszter által kijelölt
személy tanácskozási joggal részt vesz a Kuratórium ülésein.
6.7. A Kuratórium határozatképes, ha hat tagja jelen
van. A Kuratórium határozatait a tagok szavazatainak egyszerû többségével hozza. Szavazategyenlõség esetén az elnök szavazata dönt. A Közalapítvány éves beszámolóját és
közhasznúsági jelentését a Kuratórium hagyja jóvá.
A Kuratórium határozatainak meghozatalában nem vehet részt az a tag, aki vagy akinek közeli hozzátartozója,
[Ptk. 685. § b) pont], élettársa (a továbbiakban együtt: hozzátartozó) a határozat alapján
– kötelezettség vagy felelõsség alól mentesül, vagy
– bármilyen más elõnyben részesül, illetve a megkötendõ jogügyletben érdekelt.
6.8. A Kuratórium döntései elõkészítésére – pályázat útján – gazdasági tanácsadókat kérhet fel.
6.9. A Kuratórium mûvészeti és szociális támogatásokkal kapcsolatos döntéseinek elõkészítésére a Miniszter – a
MAOE javaslata alapján – 9 fõbõl álló mûvészeti-szakmai
tanácsadó testületet kér fel, és kinevezi annak elnökét.
Amennyiben a MAOE 30 napon belül nem él javaslattételi
jogával, a mûvészeti szakmai tanácsadó testület tagjait a
Miniszter saját hatáskörében nevezi ki.
A mûvészeti és szociális támogatásokkal kapcsolatos
döntések elõkészítése során a Kuratórium köteles a döntések tervezetét és a kapcsolódó dokumentációt a mûvészeti-szakmai tanácsadó testület részére 15 nappal a döntés meghozatala elõtt megküldeni.
A mûvészeti-szakmai tanácsadó testület véleményét az
elõkészítõ anyag átvételét követõ 8 napon belül írásban
közli a Kuratóriummal, a Közalapítvány igazgatója
útján.
A második és harmadik bekezdésben meghatározott
határidõktõl kivételesen sürgõs esetekben el lehet térni.
6.10. A Közalapítvány gazdálkodásának, mûködésének, szervezetének és képviseletének, a Kuratórium dönté-
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seinek részletes szabályait a szervezeti és mûködési szabályzat határozza meg.
6.10.1. A Közalapítvány belsõ szabályzatának rendelkeznie kell:
a) olyan nyilvántartás vezetésérõl, amelybõl a Kuratórium döntésének tartalma, idõpontja és hatálya, illetve a
döntést támogatók és ellenzõk számaránya (ha lehetséges
személye) megállapítható,
b) a Kuratórium döntéseinek az érintettekkel való közlési, illetve nyilvánosságra hozatali módjáról,
c) a Közalapítvány mûködésével kapcsolatosan keletkezett iratokba való betekintés rendjérõl, valamint
d) a Közalapítvány mûködésének, szolgáltatási igénybevétele módjának, beszámolói közlésének nyilvánosságáról.
6.11. A Kuratórium tagjait – a Kuratórium által megállapított összegû – havi tiszteletdíj, valamint számlával
igazolt, munkájukkal összefüggõ költségeik megtérítése
illeti meg. A Kuratórium tagjai számára megállapítható
havi tiszteletdíj mértéke nem haladhatja meg a mindenkori minimálbér másfélszeresét.
6.12. A Közalapítvány mûködtetésére a Kuratórium
Igazgatóságot hozhat létre, meghatározza annak szervezetét, mûködését, és ellenõrzi tevékenységét. Az Igazgatóságot a Kuratórium által kinevezett igazgató vezeti.
7. Felügyelõ Bizottság
7.1. A Közalapítvány kezelõ szervezetének ellenõrzésére az alapító 3 tagú Felügyelõ Bizottságot hoz létre, amelynek tagjai a MAOE, a pénzügyminiszter és a Miniszter által jelölt személy.
7.2. A Felügyelõ Bizottság tagjait az alapító 5 évre kéri
fel, a tagok ismételten is megbízhatók.
7.2.1. Nem lehet a Felügyelõ Bizottság tagja az a személy, aki olyan közhasznú szervezetnél töltött be – annak
megszûntét megelõzõ két évben legalább egy évig – vezetõ tisztséget, amely az adózás rendjérõl szóló törvény szerinti köztartozását nem egyenlítette ki, illetve az akivel
szemben a közhasznú szervezetekrõl 1997. évi CLVI. törvény 8. §-ának (2) bekezdésében foglalt kizáró ok fennáll.
7.3. A Felügyelõ Bizottság a Közalapítvány mûködésérõl készült éves könyvvizsgálói jelentésre támaszkodva
vizsgálja a Közalapítvány mûködését.
A Kuratórium elé terjesztett – a Közalapítvány szervezeti és mûködési szabályzatában meghatározott – fontosabb jelentéseket, elõterjesztéseket a Felügyelõ Bizottságnak véleményezésre meg kell küldeni.
Célvizsgálatot akkor folytat, ha a Közalapítvány céljait
veszélyeztetve látja.
Vizsgálatainál külsõ szakértõket is igénybe vehet.
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7.4. A Felügyelõ Bizottság tagjai tanácskozási joggal
részt vehetnek a Kuratórium ülésein.
7.5. A Felügyelõ Bizottság tapasztalatairól szükség szerint, de évente legalább egyszer beszámol az alapítónak.
7.6. A Felügyelõ Bizottság szükség szerint, de évente
legalább kétszer ülésezik. Az ülés akkor határozatképes,
ha azon legalább két tag, de a Felügyelõ Bizottság elnöke
jelen van. A Felügyelõ Bizottság döntéseit nyílt szavazással, egyszerû szótöbbséggel hozza, szavazategyenlõség
esetén az elnök szavazata dönt. A Felügyelõ Bizottság
ügyrendjét maga állapítja meg, mûködésére egyébként a
közhasznú szervezetekrõl szóló 1997. évi CLVI. törvény
11. §-ában foglaltak az irányadóak.
7.7. A Felügyelõ Bizottság tagjait tiszteletdíj, valamint
számlával igazolt, munkájukkal összefüggõ költségeik
megtérítése illeti meg. A Felügyelõ Bizottság tagjai számára megállapítható havi tiszteletdíj mértéke nem haladhatja meg a mindenkori minimálbér másfélszeresét.
8. A Közalapítvány – pályázat útján kiválasztott –
könyvvizsgálót alkalmaz. A könyvvizsgáló összeférhetetlenségére a közhasznú szervezetekrõl szóló 1997. évi
CLVI. törvény 8. §-ának (2) bekezdése vonatkozik.
9. Záró rendelkezések
9.1. A Közalapítvány céljainak elérése érdekében
együttmûködik az irodalom, a képzõ-, ipar- és fotómûvé-
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szet, valamint zenemûvészet területén már mûködõ vagy a
jövõben létrejövõ állami, társadalmi szervezetekkel és alapítványokkal.
9.2. A Közalapítvány mûködésérõl – különös tekintettel
a Kuratórium és szervei által végzett befektetésekrõl – a
szakmai nyilvánosságot rendszeresen tájékoztatni kell.
9.3. A Közalapítvány a 219/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet szerint számol be az alapítónak. A Közalapítvány részére nyújtott céltámogatás beszámolási rendjére a
115/1992. (VII. 23.) Korm. rendeletben foglalt szabályok
az irányadóak. A Közalapítvány gazdálkodásának és tevékenységének legfontosabb adatait közzéteszi a Nemzeti
Kulturális Örökség Minisztériumának hivatalos lapjában
(Kulturális Közlöny), valamint a Közalapítvány internetes
honlapján, és az ezt tartalmazó tájékoztatót évente megküldi az alapító képviselõjének, a hírügynökségeknek, a
napilapoknak és a szakmai érdekképviseleti szerveknek.
9.4. A Közalapítvány – a Ptk.-ban meghatározott okok
miatt történõ – megszûnése esetén az alapítványi vagyont
a magyar írók, képzõ-, ipar- és fotómûvészek, valamint zenei alkotómûvészek mûvészeti és szociális támogatására
kell fordítani.
9.5. A Közalapítvánnyal kapcsolatos ügyekben az alapító képviselõjeként a Miniszter jogosult eljárni.

1. számú melléklet az Alapító Okirathoz
A Magyar Alkotómûvészeti Közalapítvány vagyona
(Nyilvántartás szerinti bruttó érték az 1992. október 1-jei állapotnak megfelelõen.)
I. Kezelésében lévõ ingatlanok:

426 010 000,00 Ft

II. Vagyonértékû jogok:

1 000 000,00 Ft

III. Leányvállalatok és kft.-be kihelyezett vagyon:

814 588 547,95 Ft

IV. Álló- és fogyóeszközeinek értéke:

51 157 857,17 Ft

Összesen:

1 292 156 405,12 Ft

A Magyar Alkotómûvészeti Alapítvány törzsvagyona
(Elidegenítési tilalom alá rendelt, tovább mûködtetendõ ingatlanok.)
Megnevezés

Helység

Utca

Házszám

Alkotóházak:
1. Szigliget

Szigliget

Kossuth Lajos u.

17.

2. Zsennye

Zsennye

Szabadság tér

3.

3. Galyatetõ

Galyatetõ

Mezõ Imre u.

11.

4. Kecskemét

Kecskemét

Mûkert u.

12.
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2. számú melléklet az Alapító Okirathoz
A Magyar Alkotómûvészeti Közalapítvány Kuratóriumának névsora:
Elnök: Dr. Nagy István
Alelnök:Sári Csaba
Tagok: Dr. Lengyel Györgyi
Kövesi Györgyné
Dr. Balogh Gyula
Balogh Zoltán
Fabényi Júlia
Ujvárosi Lajos
A Magyar Alkotómûvészeti Közalapítvány Felügyelõ
Bizottságának névsora:
Elnök: Dr. Sámuel Balázs – a Nemzeti Kulturális
Örökség Minisztériuma képviseletében
Tagok: Bauer István festõmûvész – a MAOE képviseletében,
Tóth Endre – a Pénzügyminisztérium képviseletében

3. számú melléklet az Alapító Okirathoz
A Magyar Alkotómûvészeti Közalapítvány
vagyonkezelési és befektetési szabályzata
A Magyar Köztársaság Kormánya a 117/1992.
(VII. 29.) Korm. rendeletben a Magyar Alkotómûvészeti
Alapítványnak, melynek jogutódja 1994. január 1-jétõl a
Magyar Alkotómûvészeti Közalapítvány (a továbbiakban:
Közalapítvány) induló vagyonként átadta a Magyar Köztársaság Mûvészeti Alapjának teljes vagyonát.
Jelen szabályzat a Közalapítvány tulajdonába került, és
a mûködtetés során változó vagyon mûködtetésének kereteit szabályozza.
1. A szabályzat hatálya
A szabályzat hatálya a Közalapítvány tulajdonában lévõ
vagyonra (immateriális javak, tárgyi eszközök, befektetett
eszközök, valamint forgóeszközök – kötelezettségekkel
csökkentett – részére) terjed ki.
2. A Közalapítvány vagyona
A vagyon alapvetõ rendeltetése a Közalapítvány Alapító Okiratban meghatározott céljainak tartós, folyamatos és
hatékony szolgálata. Ennek érdekében az alapítványi vagyonon belül el kell különíteni a törzsvagyont és a vállalkozási célú vagyont.
Törzsvagyon: a Közalapítvány érdekeit szolgáló, folyamatos mûködést biztosító tartós elidegenítési tilalom alatt
álló vagyoni kör, melyet az Alapító Okirat melléklete tételesen rögzít.
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Vállalkozási célú vagyon: a Közalapítvány törzsvagyon
nélkül számolt, szabad rendelkezésû vagyona, amellyel a
Közalapítvány – az ide tartozó vagyon értékéig – piaci típusú vállalkozásokban vehet részt.
Vagyonértékû jog: a Közalapítvány jogszerû használatában lévõ helyiségek bérleti joga és egyéb jogosultsága.
3. A közalapítványi vagyon mûködtetésének célja
A közalapítványi vagyon kezelésének célja a közalapítványi vagyonnal olyan gazdálkodás, amely az alapítói vagyon mûködtetése mellett anyagi fedezetet biztosít a közalapítványi célok elérésére.
4. A vagyon feletti döntési jogkörök
A Közalapítványt – a vonatkozó jogszabályok és e szabályzat keretei között – megilletik mindazok a jogok, és
terhelik mindazon kötelezettségek, amelyek a tulajdonost
megilletik, illetve terhelik.
A Magyar Köztársaság Kormánya mint alapító (a továbbiakban: Alapító) a Közalapítvány Kuratóriumát felhatalmazta, hogy a Közalapítvány vagyonával vállalkozzék, az
abból származó jövedelem a Közalapítvány céljainak
megvalósítását szolgálja.
Szükség esetén a Kuratórium döntése alapján a vagyon
egy része felhasználható közalapítványi célokra.
A Kuratórium gazdálkodása a térítésmentes vagyonátruházás lehetõségét kizárja, kivéve a mûvészek nyugdíjpénztárának történõ vagyonátadást.
A Kuratórium dönt a Közalapítvány vagyonának szerkezeti összetételérõl, és meghatározza a befektetési stratégia irányát.
A Kuratórium a Közalapítvány vagyoni helyzete és bevételei ismeretében évente dönt – a Mûvészeti Tanács véleményének meghallgatásával – a Közalapítvány céljai
között felsorolt feladatok végrehajtásához felhasználható
pénzeszközök mértékérõl, felhasználásuk módjáról.
5. A közalapítványi befektetések biztonsági szabályai
Általános szabályok
A Közalapítvány csak olyan vállalkozásban vehet részt,
amelyben felelõssége nem haladja meg a vagyoni hozzájárulásának mértékét.
A közalapítványi befektetéseknek összhangban kell
lenniük a Közalapítvány rövid és hosszú távú kötelezettségeivel, fenntartva a folyamatos fizetõképességet.
A Közalapítvány vállalkozása a feladatok ellátását nem
veszélyeztetheti.
A megvásárolni kívánt érdekeltség tulajdonosa, vezetõ
állású dolgozója, vezetõ tisztségviselõje, felügyelõ bizottsági tagja, könyvvizsgálója nem lehet a Közalapítvány alkalmazottja vagy tisztségviselõje, valamint felügyelõ bizottsági tagja és könyvvizsgálója, illetve ezek hozzátartozója.
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A Közalapítvány rendelkezésére bocsátott állami támogatások – kivéve, ha az adományozó másként nem rendelkezik – csak állam által garantált értékpapírban helyezhetõk el.
A Közalapítvány a rendelkezésre álló szabad eszközeivel a jelen szabályzatban meghatározott keretek között
szabadon vállalkozhat.
Bármely közalapítványi vagyonelem értékesítésére,
vállalkozásba vitelére kizárólag úgy kerülhet sor, ha azt
megelõzi az adott vagyonelem szakértõvel történõ értékbecslése. Védett vagyontárgyak hasznosítására, értékesítésére vonatkozó szerzõdés megkötése elõtt az illetékes
szervek (pl. szakhatóságok) egyetértését meg kell szerezni.
A vállalkozásba fektetett vagyonnal a rendelkezésére
álló információk alapján a legnagyobb jövedelmet, vagyongyarapodást biztosító módon kell gazdálkodni.

4. számú melléklet az Alapító Okirathoz
SZABÁLYZAT
A MEGSZÜNTETETT MÛVÉSZETI ALAP TAGJAINAK
SZERZETT JOGON MEGÁLLAPÍTANDÓ
NYUGELLÁTÁSÁRÓL
A.
Az 1992. október 1. napjáig 40. életévüket betöltött
Mûvészeti Alap-tagok nyugellátásáról
1. A nyugdíj-megállapítás feltételei:
a) a jogosult által elõterjesztett kérelem;
A jogosultnak az általa elõterjesztett kérelemben nyilatkozni kell, hogy részesül-e társadalombiztosítási nyugellátásban, vagy folyamatban van-e annak megállapítása.
Amennyiben részesül ilyen ellátásban, csatolnia kell a
megállapítást tartalmazó határozatot. A kérelmezõnek
egyidejûleg fel kell hatalmaznia a Magyar Alkotómûvészeti Közalapítványt (a továbbiakban: MAK) arra, hogy
e tárgyban a nyugdíjfolyósító szervtõl adatot kérjen.
b) a betöltött öregségi nyugdíjkorhatár, amely 62 év,
rokkantsági nyugdíj igénylése esetén 1992. október
1. napjáig betöltött 40 év;
Ettõl eltérõen a nõ öregségi nyugdíjkorhatára, ha
– 1940. január 1. elõtt született, az 55.,
– 1940-ben született, az 56.,
– 1941-ben született, az 57.,
– 1942-ben született, az 57.,
– 1943-ban született, az 58.,
– 1944-ben született, az 59.,
– 1945-ben született, a 60.,
– 1946-ban született, a 61. betöltött életév.
A férfi öregségi nyugdíjkorhatára, ha
– 1938. január 1. elõtt született, a 60.,
– 1938-ban született, a 61. betöltött életév

6713

c) az 1992. október 1. napjáig 40. évüket betöltötteknél
10 év Mûvészeti Alap-tagság;
d) legalább 20 000 Ft befizetett járulék (1994. évben
valorizált értéken, mely összegrõl az érintetteket a MAK a
jelzett évben kiértesítette);
e) rokkantsági ellátást igénylõk esetében a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló hatályos törvényben foglalt feltételek megléte.
2. A nyugdíj-megállapítás az alábbi táblázat alapján
történik 2005. évben:

Befizetés Ft-ban

20 000–50 000
50 001–100 000
100 001–300 000
300 001–500 000
500 001–750 000
750 001–1 000 000
1 000 001–1 500 000
1 500 001–2 000 000
2 000 001–3 000 000
3 000 001 felett

Havi nyugdíj összege Ft-ban:
56 131 Ft havi tb nyugellátás*
tb nyugfelett**
alatt
ellátás
nélkül
a)
b)
c)

17 700
17 700
21 400
24 800
28 700
33 300
35 000
42 600
52 100
53 100

21 400
21 400
28 700
33 300
35 000
41 100
42 600
52 100
56 700
70 700

33 300
35 000
41 100
42 600
46 000
52 100
53 100
63 900
70 700
85 000

* A társadalombiztosítási nyugellátás – mint határösszeg – évente módosítandó az elõzõ évi társadalombiztosítási átlagnyugdíj összegének
megfelelõen.
** Amennyiben a kérelmezõ társadalombiztosítási nyugellátásra jogosultságot szerzett, de annak összege még nem ismert az „a)” oszlopba tartozónak kell tekinteni, mindaddig, amíg az összeg ismertté nem válik.

Az újonnan megállapítandó nyugdíjak esetében a táblázatban szereplõ nyugdíjösszegek évente módosításra kerülnek: az elõzõ évi társadalombiztosítási nyugellátások
emelésének megegyezõ %-kal nõnek.
A tb nyugellátás nélkül megállapításra kerülõ havi
nyugdíj összege nem lehet kevesebb az öregségi nyugdíj
jogszabályban meghatározott legkisebb összegénél.
3. A nyugdíj-megállapításnak méltányossági alapon
történõ kiegészítésére vagy megállapítására egyéni elbírálás alapján van mód. Feltétele a nyugdíjkorhatár betöltése,
vagy rokkant egészségi állapot és legalább 10 év Mûvészeti Alap tagság, vagy az 1. d) pont szerinti befizetés,
valamint a tag ez irányú kérelme együttesen.
A méltányossági alapon kiegészített nyugdíj összege a
2. pont alapján megállapított nyugdíjjal együtt sem haladhatja meg a 2. c) oszlopban foglalt mindenkori összegeket.
A méltányosságból megállapítható nyugellátás összege,
amennyiben az érintett a 2. pont alapján nem jogosult
nyugdíjra, nem haladhatja meg az öregségi nyugdíj jogszabályban meghatározott legkisebb összegét.
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4. a) Amennyiben a megszüntetett Mûvészeti Alap tagja társadalombiztosítási nyugellátással nem rendelkezik,
úgy az egyéb feltételek megléte esetén az 1. c) pontban
foglalt tagsági idõ hiányában is – méltányossági jogcímen
– jogosult az öregségi nyugdíj jogszabályban meghatározott legkisebb összegével egyezõ összegû nyugellátásra.
b) Rokkantsági nyugdíjsegélyre az az alkotómûvész jogosult, aki
– egészségromlás, illetõleg testi vagy szellemi fogyatkozás következtében munkaképességét meghatározott
százalékban elvesztette és ez alapján I., II., III. rokkantsági
fokozatot megállapító orvosi bizottság által kiadott szakvéleménnyel rendelkezik (a továbbiakban: rokkant), és
– társadalombiztosítási rokkantsági, illetve öregségi
nyugellátásban nem részesül.
Amennyiben a rokkantsági nyugdíjsegélyben részesülõ
mûvész öregségi nyugdíjkorhatár elérése esetén MAK
öregségi nyugdíjsegélyre szerez jogosultságot, rokkantsági nyugdíjsegélyre való jogosultsága megszûnik.
5. Özvegyi, szülõi, árvasági ellátás a nyugdíjas vagy
legalább 10 év, továbbá a 4. pontban foglalt feltételek szerint Mûvészeti Alap tagsággal rendelkezõ tag halála esetén
állapítható meg.
Ha az özvegy, még aktív keresõ, akkor részére megítélhetõ, hogy egy éven át megkapja elhunyt házastársa nyugellátásának 50%-át (figyelembe véve mind a szerzett jogon járó, mind a méltányossági keretbõl juttatott összeget). Egy év leteltével özvegyi ellátás megállapítása iránt
az érintett akkor adhat be új kérelmet, ha elérte a nyugdíjkorhatárt.
Ha a tag halálakor özvegye már nyugdíjas korú és saját
nyugdíja eléri vagy meghaladja a társadalombiztosítási
nyugdíj aktuális országos átlagértékét, akkor ellátásának
összege házastársa nyugellátásának 25%-a.
Ha az özvegynek nincs saját nyugdíja, vagy a saját jogú
nyugdíja a társadalombiztosítási nyugdíj aktuális országos
átlagértéke alatt van, házastársa nyugellátásának 50%-ára
jogosult.
Szülõi nyugellátásra vonatkozóan az eljárás az özvegyi
ellátás odaítélésével azonos azzal, hogy az ellátás összege
az elhunyt tag nyugellátásának 25%-a.
Árvasági ellátás az árva tizenhatodik életévének betöltéséig jár. Ha az árva oktatási intézmény nappali tagozatán
tanul, az árvaellátás a tanulmányok tartamára, de legfeljebb a huszonötödik életév betöltéséig jár. Az ellátás
összege az elhunyt tag nyugellátásának 30%-a.
6. A méltányosság alapján történõ nyugellátások odaítélésére és a 3. pontban leírt mértéken belüli összeg meghatározására a Magyar Alkotómûvészek Országos Egyesülete nyugdíj- és segélyezési bizottságai tesznek javaslatot, és a MAK Kuratóriuma állapítja meg.
Az elbírálás fõbb szempontjai: a kérvényezõ tag alkotói
munkássága, a 2. pontban szereplõ táblázat alapján megállapítható nyugdíj nagysága, a társadalombiztosítási nyug-
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díjának összege, a Mûvészeti Alap tagságának idõtartama,
szociális helyzete (összjövedelem, vagyoni helyzet, eltartottak száma stb.), egészségi állapota. Ezeket a szempontokat kell – értelemszerûen – alkalmazni az özvegyi, szülõi
és árvassági ellátások megállapításánál is.
7. A méltányossági alapon megállapítandó ellátás fedezetét a MAK úgy számítja ki, hogy az adott évben nyugdíjba vonulók járandósági keretének 18%-át veszi, és ez az
összeg osztható fel méltányossági szempontok szerint.
A 18%-os méltányossági keret nyugdíj-kiegészítésre fel
nem használt összege terhére, kérelem alapján, ki lehet
egészíteni az 1992. október 1. napja elõtt megállapított
nyugdíjakat is.
8. A táblázat aktualizálását minden év január 31. napjáig kell elvégezni.
9. A nyugellátások folyósításáról a MAK gondoskodik
a kérelem beérkeztének hónapjától, vagy ha az igényjogosultság idõpontja késõbb következik be, attól a naptól.
10. A nyugellátásokat évente a társadalombiztosítási
nyugdíjak emelésének megfelelõ százalékban kell emelni.
B.
Az 1992. október 1. napjáig 40. életévüket be nem töltött
Mûvészeti Alap-tagok, továbbá az A. fejezet 1/c) pontja
szerinti tagsági idõvel nem rendelkezõk
szerzett jogainak érvényesítésérõl
1. Az 1992. október 1. napjáig 40. életévüket be nem
töltött, volt Mûvészeti Alap-tag alkotómûvészek által az
1992. október 1. napjáig – 2003. évi reálértéken számított
20 000 Ft felett – befizetett, illetve levont járulékot a MAK
közvetlenül a mûvészeknek visszafizeti.
2. A MAK a kifizetést az 1992. október 1. napjáig
40. életévüket be nem töltött Mûvészeti Alap-tagoknak
2005-ben megkezdi, és 2007-ben befejezi.
3. Az A. fejezet 1/c) pontja szerinti tagsági idõvel nem
rendelkezõk részére, amennyiben az A/4. pont alapján
nem részesülnek nyugellátásban, úgy a rájuk vonatkozó
nyugdíjkorhatár betöltésekor kell a levont járulékot a
B/1. pont szabályainak megfelelõ alkalmazásával a tárgyévi reálértéken visszafizetni.
4. Az a mûvész, aki a járulékot az 1–3. pontokban részletezettek szerint visszakapta, nyugellátásra a MAK-tól
méltányossági alapon sem jogosult.
5. A jelen fejezetben foglalt kifizetések módjáról és
idejérõl a MAK Kuratóriuma dönt, a kifizetési lista-tervezetet a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma elõzetesen jóváhagyja.
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Záró rendelkezés

A jelen Szabályzat 2005. június 1. napján lép hatályba, s
a volt Mûvészeti Alap-tagok részére a MAK által megállapítandó nyugellátások jelen szabályzattal nem szabályozott kérdéseiben a társadalombiztosítási nyugellátásról
szóló hatályos jogszabályok rendelkezéseit kell irányadónak tekinteni.

A Kormány
192/2005. (IX. 19.) Korm.
rendelete
a Magyar Népköztársaság Kormánya
és a Németországi Szövetségi Köztársaság Kormánya
között kulturális és tájékoztatási központok kölcsönös
felállításáról szóló, Bonnban, 1987. október 7-én aláírt
Megállapodás módosításáról szóló, Budapesten,
2005. március 10-én aláírt Jegyzõkönyv
kihirdetésérõl
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Ezen óhajuktól vezérelve a Szerzõdõ Felek a Magyar
Népköztársaság Kormánya és a Németországi Szövetségi
Köztársaság Kormánya között kulturális és tájékoztatási
központok kölcsönös felállításáról szóló, Bonnban, 1987.
október 7-én aláírt Megállapodást az alábbiak szerint módosítják:
1. Cikk
A Megállapodás 9. Cikke a következõ (3) bekezdéssel
egészül ki:
„(3) A Magyar Köztársaság Kormánya mentesíti a
Kulturális Intézetet a Kulturális Intézet épületeinek vagy
helyiségeinek bérlésével kapcsolatos minden adó- és illetékfizetési kötelezettség alól.”
2. Cikk
Jelen Jegyzõkönyvet mindkét Szerzõdõ Fél a belföldi
jogszabályaival összhangban hagyja jóvá. Jelen Jegyzõkönyv azon a napon lép hatályba, amikor a Szerzõdõ Felek
írásban, diplomáciai úton értesítik egymást arról, hogy a
Jegyzõkönyv hatálybalépéséhez szükséges belsõ jogi eljárást lefolytatták.

(A jóváhagyásról szóló jegyzékváltás
2005. április 18. napján megtörtént.)

Készült Budapesten, 2005. március 10-én, két eredeti
példányban, magyar és német nyelven. Mindkét szöveg
egyaránt hiteles.

1. §

(Aláírások)”

A Kormány a 8/1988. (II. 17.) MT rendelettel kihirdetett, a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Németországi Szövetségi Köztársaság Kormánya között kulturális és tájékoztatási központok kölcsönös felállításáról
szóló, Bonnban, 1987. október 7-én aláírt Megállapodás
módosításáról szóló, Budapesten, 2005. március 10-én
aláírt Jegyzõkönyvet e rendelettel kihirdeti.

3. §
Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, de rendelkezéseit 2005. április 18-tól kell alkalmazni.
Gyurcsány Ferenc s. k.,
miniszterelnök

2. §
A Jegyzõkönyv magyar nyelvû szövege a következõ:
„Jegyzõkönyv a Magyar Népköztársaság Kormánya
és a Németországi Szövetségi Köztársaság Kormánya
között kulturális és tájékoztatási központok kölcsönös
felállításáról szóló, Bonnban, 1987. október 7-én aláírt
Megállapodás módosításáról
A Magyar Köztársaság Kormánya és a Németországi
Szövetségi Köztársaság Kormánya (a továbbiakban: Szerzõdõ Felek) egyetértenek a Magyar Népköztársaság
Kormánya és a Németországi Szövetségi Köztársaság
Kormánya között kulturális és tájékoztatási központok
kölcsönös felállításáról szóló, Bonnban, 1987. október
7-én aláírt Megállapodás módosításával.

A Magyar Nemzeti Bank
Elnökének rendeletei
A Magyar Nemzeti Bank elnökének
19/2005. (IX. 19.) MNB
rendelete
a jegybanki alapkamat mértékérõl
A Magyar Nemzeti Bankról szóló 2001. évi LVIII. törvény (a továbbiakban: Mnbtv.) 60. §-a (1) bekezdésének
a) pontja alapján fennálló jogkörömben eljárva a következõket rendelem el:
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1. §

A Magyar Nemzeti Bank Monetáris Tanácsának döntése értelmében a jegybanki alapkamat mértéke 6,00%.

2. §
(1) E rendelet 2005. szeptember 20-án lép hatályba.
(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejûleg hatályát
veszti a jegybanki alapkamat mértékérõl szóló 17/2005.
(VIII. 22.) MNB rendelet.
(3) E rendeletet a Magyar Nemzeti Bank az Mnbtv.
60. § (5) bekezdése alapján honlapján és elektronikus hírügynökségi oldalán 2005. szeptember 19-én hirdeti ki.
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– az ideiglenes vagyonfelügyelõ jogosítványainak kibõvítését az eljárásindítás iránti kérelem benyújtása és az
eljárás megindítása közötti vagyonkimentés megakadályozása érdekében,
– a felszámolás kezdõ idõpontjának a felszámolás megindításáról szóló végzés Cégközlönyben való megjelenésének napjához kötését azzal, hogy a végzés meghozatalától gondoskodni kell a csõdvagyon védelmérõl fizetésképtelenségi szakértõ kirendelésével,
– a fizetésképtelenségi szakértõ részére mindazon jogosítványok biztosítását, amelyek ahhoz szükségesek,
hogy be tudja szerezni a közhiteles nyilvántartásokból az
eljárás lefolytatásához szükséges információkat.
Felelõs: igazságügy-miniszter
Határidõ a Kormányhoz benyújtásra:
2005. szeptember 30.
2. Hitelezõvédelmi nyilvántartást kell létrehozni.

Járai Zsigmond s. k.,
a Magyar Nemzeti Bank elnöke

III. rész HATÁROZATOK
A Kormány határozatai
A Kormány
1094/2005. (IX. 19.) Korm.
határozata
a csõdrõl szóló törvény koncepciójáról és a gazdasági
forgalom kiszámíthatóbb, átláthatóbb mûködését
elõsegítõ intézkedésekrõl
1. A határozat mellékletét képezõ tézisek alapján – az
érintett érdekképviseleti szervek, kamarák bevonásával –
ki kell dolgozni a 2005 szeptemberében a Kormányhoz beterjesztendõ új társasági és cégtörvényhez, valamint a környezetvédelmi jogszabályok idõközi, illetve közösségi
jogi eredetû módosításaihoz kapcsolódó, továbbá a hitelezõk fokozott védelmét célzó és a hatályos csõdtörvénybe
módosítások formájában beilleszthetõ rendelkezéseket,
így különösen
– a végelszámolási eljárás szabályainak megfelelõ módosítását és áthelyezését a csõdtörvénybõl a cégtörvénybe,
– a vezetõ tisztségviselõk jogellenes továbbmûködés
miatti felelõsségének szabályozását,
– a társaságcsoportok esetében alkalmazandó speciális
csõdjogi szabályok továbbfejlesztését,
– a fizetésképtelen adóssal összefonódásban lévõ hitelezõk biztosított és nem biztosított követeléseinek a kielégítési rangsorban más követeléseknek való alárendelését,

Felelõs: igazságügy-miniszter
Határidõ a jogi feltételek megteremtésére:
2005. szeptember 30.
Határidõ a mûködés megkezdésére:
2006. szeptember 30.
3. Lehetõvé kell tenni a Cégközlönyben és a cégjegyzékben foglalt adatok gyors, költségmentes és az érdeklõdõ azonosítását nem igénylõ megismerését.
Felelõs: igazságügy-miniszter
Határidõ a jogi feltételek megteremtésére az új
cégtörvényben: 2005. szeptember 30.
Határidõ a mûködés megkezdésére:
2006. szeptember 30.
4. Kisvállalkozásokat Segítõ Tanácsadó Irodát kell létrehozni.
Felelõs: igazságügy-miniszter
Határidõ a jogi feltételek megteremtésére az új
cégtörvényben: 2005. szeptember 30.
Határidõ a mûködés megkezdésére:
2006. szeptember 30.
5. A gazdasági bûncselekményekre vonatkozó törvényi tényállások áttekintése után szükség szerint módosítani kell a Büntetõ Törvénykönyvet, figyelemmel az új társasági és csõdtörvény tervezetére.
Felelõs: igazságügy-miniszter
Határidõ az áttekintésre:
2005. szeptember 30.
Határidõ a Büntetõ Törvénykönyv módosítási javaslat
Kormányhoz benyújtására:
2006. szeptember 30.
6. Ki kell dolgozni az Országos Igazságszolgáltatási
Tanács bevonásával a gazdasági bíráskodás személyi fel-
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tételeinek (képzés, továbbképzés, igazságügyi alkalmazottak száma) továbbfejlesztésére vonatkozó javaslatot.
Felelõs: igazságügy-miniszter
Határidõ a Kormányhoz benyújtásra:
2005. október 31.
7. A határozat mellékletét képezõ tézisek alapján – az
érintett érdekképviseleti szervek, kamarák bevonásával –
ki kell dolgozni az új csõdtörvény tervezetét.
Felelõs: igazságügy-miniszter
Határidõ a Kormányhoz benyújtásra:
2006. szeptember 30.
8. Az üzleti etikára vonatkozó ismeretközlés középfokú oktatásban való megjelenése érdekében hatástanulmányt kell készíteni (ideértve az esetleges jogalkotói és
jogalkalmazói feladatok felmérését is).
Felelõs: oktatási miniszter
Határidõ a Kormányhoz benyújtásra:
2006. szeptember 30.
9. Koncepciót kell kidolgozni a fizetési meghagyásos
eljárás megújításáról, a kézbesítés szabályai átalakításáról,
valamint az ún. azonnali kötelezés jogintézményének bevezetésérõl.
Felelõs: igazságügy-miniszter
Határidõ a Kormányhoz benyújtásra:
2006. szeptember 30.
Gyurcsány Ferenc s. k.,
miniszterelnök

Melléklet
az 1094/2005. (IX. 19.) Korm. határozathoz
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ügyelt reorganizációba pedig a hitelezõk a hitelezõi gyûlésen az adós által kidolgozott reorganizációs tervnek a törvényben rögzített módon történõ elfogadásával egyeznek
bele.
2. Az egységesen induló eljáráson belül bizonyos differenciálásra van szükség annak érdekében, hogy az új
csõdtörvény fokozza az adós hajlandóságát arra, hogy
olyan idõpontban kezdeményezze a csõdeljárást, amikor
még van esély a mûködõképesség helyreállítására. Az új
csõdtörvény ezért lehetõséget teremt arra, hogy az ún.
„adós által irányított eljárás” keretében (a fõszabálytól eltérõen) az adós kezelési és rendelkezési joga – természetesen a fizetésképtelenségi szakértõ ellenõrzése (felügyelete) mellett – a kérelem benyújtása és a csõdnyitás közötti
idõszakban, továbbá a csõdnyitás után is megmaradjon a
vagyona felett.
3. Az új törvény három esetre hivatkozva teszi lehetõvé
a csõdeljárás megindítását: fizetésképtelenség, fenyegetõ
fizetésképtelenség, vagyonhiány. Fizetésképtelen az adós,
ha nem képes tartozásait esedékességkor kifizetni. Fenyegetõ fizetésképtelenség akkor áll fenn, ha az adós elõreláthatólag nem lesz képes tartozásait esedékességkor kifizetni. Vagyonhiány következik be, ha az adós vagyona nem
fedezi a tartozásait. Három önálló jogcímrõl van szó,
vagyis – a hatályos törvénnyel és az Európai Unió tagállamainak szabályozásával egyezõen – az új törvény sem
csak abban az esetben tenné lehetõvé a csõdeljárás megindítását, ha a gazdálkodó szervezet már eladósodott, vagyis
összes esedékes tartozása meghaladja a teljes vagyonát
(vagyonhiány), hanem akkor is, ha még csak fizetésképtelen, azaz esedékes tartozásait nem tudja kiegyenlíteni.
(Továbbá adósi kérelem esetén akkor is, ha a fizetésképtelenség még nem állt be, de a gazdálkodó szervezet elõre
látja, hogy az be fog következni.)

Tézisek az új csõdtörvényhez
1. A hatályos csõdtörvényben szabályozott külön csõdeljárástól és külön felszámolási eljárástól eltérõen az új
törvény csõdeljárás néven egységes eljárást szabályoz. A
csõdeljárás elsõ szakasza a hitelezõi gyûlésig tart, célja a
csõdtömeg és a hitelezõi követelések felmérése; második
szakasza a hitelezõk döntésétõl függõen reorganizáció
vagy felszámolás. Amennyiben a hitelezõk a hitelezõi
gyûlésen egyezséget kötnek, ennek bírósági jóváhagyásával lezárul a csõdeljárás, nem indul meg a második szakasz.
Az egyezség és a reorganizáció viszonya úgy is felfogható, hogy az új törvény lehetõséget biztosít a bírósági felügyelet mellett és az anélkül történõ reorganizációra is. Ez
utóbbi esetben az adós és a hitelezõk az egyezség keretében rögzíthetik a hitelezõk ellenõrzési jogosítványait az
adós mûködése tekintetében, s az egyezség bírósági jóváhagyásával a csõdeljárás megszûnik. A bíróság által fel-

4. Az új törvény a csõdeljárás megindítására irányuló
hitelezõi kérelem benyújtását kösse ahhoz a feltételhez,
hogy a hitelezõ elõzetesen írásban, az elõírt formában
(a törvény mellékletében közzétett formanyomtatványon)
szólítsa fel adósát a követelés teljesítésére. Az adós ezt
követõen meghatározott idõtartam alatt vitathatja a követelést, ezzel megakadályozhatja a csõdeljárás megindítását
és a hitelezõt arra kényszerítheti, hogy polgári peres úton,
illetve végrehajtási eljárás keretében szerezzen érvényt
követelésének. Ha ezt elmulasztja, az eljárás megindulta
után már csak teljesítéssel tud mentesülni a csõdeljárástól,
ez azonban nem zárja ki annak lehetõségét, hogy polgári
peres úton visszakövetelje a teljesítést a hitelezõtõl, ha vitatja a követelés jogalapját vagy nagyságát. Így bár a törvény alapján a mulasztó adóst terheli az utólagos igényérvényesítés sikerének kockázata és az azzal összefüggõ
költségeket is neki kell megelõlegeznie (a törvény a rosszhiszemû adósi magatartást ily módon szankcionálja), de a
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mulasztás nem eredményez az adós számára végleges jogvesztést.
5. A hatályos törvény nem biztosítja a csõdtömeg megfelelõ védelmét a csõdeljárás megindítása iránti kérelem
benyújtása és az esetleges csõdnyitás közötti idõtartamban. Az új törvénynek oly módon kell szabályoznia egyfelõl az adós rendelkezési jogának, másfelõl a hitelezõk
igényérvényesítési jogának korlátozását, hogy megakadályozható legyen a csõdtömeg kiüresítése. Elõbbi az adósi
kérelemre indult eljárásokban vagyonfelügyelõ, a hitelezõi kérelemre indult eljárásokban ideiglenes vagyonfelügyelõ, illetve vagyonfelügyelõ kirendelésével, utóbbi az
adósnak biztosított moratóriummal valósul meg. A moratórium az adósi kérelemre induló eljárásokban az adós kérelmének benyújtását követõ nap 0 órájától áll be.
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8.2. Az új törvény megszünteti a zálogjogosultak külön
kielégítési jogának a zálogtárgy vételára 50%-ára korlátozását, megteremti a zálogjogosultak csõdeljáráson belüli,
de valódi külön kielégítési jogát: a zálogtárgy értékesítésébõl befolyt vételár – a zálogtárgy biztosításával és értékesítésével kapcsolatos költségek levonása után – minden
más követelést megelõzõen a zálogjoggal biztosított követelés kielégítésére fordítandó.
8.3. Az új törvény nem tartalmazza a hatályos törvény
azon rendelkezését, amely az 50%-os garantált külön kielégítési jogot is megvonja azon zálogjogosultaktól, akiknek a zálogjoga a felszámolási eljárás megindításának idõpontja elõtti egy éven belül keletkezett.

8. Az új törvény egyértelmûen rendezi a dologi hitelbiztosítékkal rendelkezõ hitelezõk helyzetét, – az alábbi
alpontok szerinti módon – megfelelõ egyensúlyt teremtve
a dologi hitelbiztosítékok lényegadó sajátossága (dologi
jellege) és a csõdhelyzet között. A dologi hitelbiztosítékkal (tipikusan zálogjoggal) terhelt dolog, jog, követelés a
csõdvagyon része, amelyre azonban sajátos rendelkezések
vonatkoznak.

8.4. A zálogjogosultnak biztosított külön kielégítési
jog megteremtésével párhuzamosan, ahhoz szorosan kapcsolódva az új törvény a csõdtömeggel szemben hatálytalannak minõsíti az olyan, a zálogjogi szabályokat megkerülõ ügyleteket mint a biztosítéki tulajdonátruházás és a
biztosítéki engedményezés. A biztosítéki tulajdonátruházás és a biztosítéki engedményezés a zálogjoggal azonos
célt szolgáló, azonban a magyar jogban nem szabályozott
és a bírói gyakorlatban is bizonytalan megítélésû hitelbiztosítéki konstrukciók, amelyeket azonban e kockázatok ellenére a gyakorlatban alkalmaznak, mindenekelõtt a zálogjogra vonatkozó kedvezõtlen csõdjogi szabályozás
miatt. Ezen ügyletek alkalmazói – különösen felszámolás
esetére – a zálogjogosulténál is kedvezõbb pozíciót kívánnak elérni. Céljuk, hogy csõd esetén ne hitelezõknek, hanem tulajdonosoknak (illetve a követelés jogosultjainak)
minõsüljenek, s így kivonják a vagyontárgyat a csõdtömegbõl. Ugyanakkor mentesülni akarnak a zálogjog alapításával és érvényesítésével kapcsolatos terhek, illetve a zálogjog esetében érvényesülõ kógens, az adós és a többi hitelezõ védelmét szolgáló garanciális szabályok alól. Az új
törvény meg kívánja akadályozni a csõdvagyonnak az
ilyen módon történõ kiüresítését, ezért kimondja, hogy az
ilyen ügyletek a csõdtömeggel (mai terminológiával élve:
a felszámolóval) szemben hatálytalanok. Az ilyen szabályozás elõfeltétele azonban az, hogy az új törvény érvényre juttassa a zálogjog dologi jellegét, megteremtse a zálogjogosult hitelezõk valódi külön kielégítési jogát. E két
elem (a zálogjogosultak valódi külön kielégítési jogának
megteremtése egyfelõl, a biztosítéki tulajdonátruházás és
biztosítéki engedményezés csõdtömeggel szemben hatálytalannak minõsítése másfelõl) együttesen minden fél számára kedvezõ jogi környezetet teremt: a hitelezõk a zálogjog formájában erõs, a legkritikusabb helyzetben is jól érvényesíthetõ hitelbiztosítékhoz jutnak, azonban az adós és
az adós többi hitelezõjének jogos érdekeit figyelmen kívül
hagyó hitelbiztosítéki konstrukciók visszaszorulnak. Ezáltal az új törvény egyszerre fogja szolgálni a hatékony hitelezõi igényérvényesítést és az adósvédelmet.

8.1. A zálogjogosult külön kielégítési joga úgy érvényesül, hogy a zálogtárgy értékesítésére a csõdeljárás keretében kerül sor.

9. Az óvadékos hitelezõk helyzetét továbbra is a
2002/47/EK irányelv magyar jogba átültetett szabályai ha-

6. Az új törvény a csõdnyitás idõpontját a csõdnyitásról
szóló végzés Cégközlönyben való megjelenésének napjához köti, vagyis ahhoz az idõponthoz, amikor harmadik
személy hitelezõk számára is nyilvánvalóvá válik az eljárás megindulása. Emellett biztosítani kell azt is, hogy a
végzés a meghozatalát követõen azonnal megismerhetõvé,
elektronikus úton hozzáférhetõvé váljék.
7. A hitelezõi követelések besorolását az új törvény
egyszerûsíti, a dologi hitelbiztosítékkal nem rendelkezõ
hitelezõk három osztályát különbözteti meg: tömeghitelezõk, csõdhitelezõk, alárendelt csõdhitelezõk. A csõdtömegbõl elsõsorban a tömeghitelezõk követeléseit, másodsorban a csõdhitelezõk követeléseit kell kielégíteni, s csak
ezt követõen kerülhet sor az alárendelt csõdhitelezõk követeléseinek kielégítésére. Tömegkövetelésnek alapvetõen a csõdeljárás megindulása után keletkezett követelések minõsülnek, továbbá a jogalkotó által privilegizált
egyéb követelések. Ez utóbbi körbe tartoznak majd mindenekelõtt a Bérgarancia Alapból ki nem fizetett munkabérkövetelések és a Bérgarancia Alap követelése a csõdnyitás
után keletkezett s az Alapból kifizetett munkabér-követelések visszafizetésére, valamint a tevékenység megkezdésekor nyújtott, illetve más környezetvédelmi biztosítékból
nem fedezhetõ környezetvédelmi költségek.
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tározzák meg: az óvadékos hitelezõk a csõdeljárás megindulásától függetlenül érvényesíthetik az õket a Ptk. szerint
megilletõ jogokat, az óvadék tárgya lényegében nem része
a csõdvagyonnak.
10. Az új törvény egyrészt megteremti az egy társaságcsoporthoz tartozó (összefonódásban álló) fizetésképtelen
adósokkal szembeni csõdeljárások egy bírói fórum elé vonásának lehetõségét, másrészt kibõvíti a fizetésképtelen
adóssal összefonódásban álló hitelezõket sújtó szankciókat, mindenekelõtt biztosított és nem biztosított követeléseik alárendelt csõdköveteléssé minõsítésével. Az új
csõdtörvény konszernjogi szabályainak illeszkedniük kell
az új társasági törvény konszernjogi szabályozásához.
11. A csõdtörvény adjon részletes szabályozási mintát
az eljárás rendjére és tartalmára, a döntéshozatalra, a lehetséges döntésekre. A reorganizáció szabályait úgy kell kialakítani, hogy e folyamat mielõbbi megkezdésében váljék
az adós érdekeltté. A reorganizációs tervrõl való szavazás
hitelezõi csoportokban történik. Mindenképpen külön
hitelezõ csoportot alkotnak a dologi hitelbiztosítékkal rendelkezõ hitelezõk, illetve a csõdhitelezõk. A reorganizációs terv jóváhagyásához fõszabály szerint valamennyi hitelezõi csoport jóváhagyása szükséges, mégpedig mind a
hitelezõi csoport által képviselt hitelezõk szám szerinti
többségére, mind a hitelezõi csoport által képviselt követelések nagyság szerinti többségére. A hitelezõi csoport
többségének jóváhagyása a csoport azon tagjaira is kötelezõ, akik maguk nem a terv jóváhagyása mellett szavaztak.
Továbbá a szabályozásnak azt is biztosítania kell, hogy a
bíróság a törvényben meghatározott együttes feltételek teljesülése esetén abban az esetben is jóváhagyhassa a reorganizációs tervet, ha a hitelezõi csoportok valamelyike
(akár a dologi hitelbiztosítékkal rendelkezõ hitelezõk, akár
a csõdhitelezõk) a terv ellen foglalt állást. A reorganizációs terv jóváhagyásának azonban ebben az esetben feltétele, hogy a dologi hitelbiztosítékkal rendelkezõ hitelezõ
az õt egyébként megilletõ joggal értékében megegyezõ
mértékû kompenzációra tarthasson igényt, például idõszakos kifizetések vagy kamatok formájában. A szabályozásnak tehát biztosítania kell, hogy a jóváhagyását megtagadó
hitelezõi osztály hitelezõinek érdekei ne sérüljenek érdemben a felszámoláshoz képest. A valamely hitelezõi osztállyal szembeni bírósági jóváhagyás feltételeit az új törvényben részletesen ki kell dolgozni. Abban az esetben, ha
a reorganizációs tervnek környezetvédelmi vonatkozásai
ezt indokolják, a reorganizációs terv elfogadásához a környezetvédelmi hatóság hozzájárulása is szükséges.
12. Biztosítani kell a hazai jogban nem ismert vagy
nem megfelelõen szabályozott jogintézmények bevezetését, illetve alkalmassá tételét a reorganizációs célú megállapodások létrehozására. Így pl. lehetõséget kell adni a
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hitelezõi követeléseknek a tagsági (részvényesi) jogra történõ átalakítására, továbbá olyan értékpapír – zártkörûen
mûködõ gazdasági társaságok által is lehetséges – kibocsátására, amely a hitelezõk javára az adós cégben részesedésszerzési opciót testesít meg a reorganizációs idõszak
során, illetve befejezését követõen. A törvényi szabályozásnak elõ kell segítenie, hogy a csõdeljárás során az adós
cég önállóan mûködtethetõ szervezeti egységét (gyáregységét, kereskedelmi egységét) önálló jogi személyiséggel
lehessen felruházni és ezt követõen ún. „mûködõ egészként” kerülhessen sor értékesítésére. Az új csõdtörvény és
az új gazdasági társaságokról szóló törvényben egymással
összehangolt szabályokat kell kidolgozni annak érdekében, hogy a hitelezõi választmány az adós gazdasági társaság ügyvezetésébe, illetve felügyelõ bizottságába jogosult
legyen tagot delegálni.
13. Az új törvény megállapítja a gazdasági társaságok
vezetõ tisztségviselõinek vétkességi alapú felelõsségét a
jogellenes továbbmûködés esetére, vagyis ha annak ellenére mûködtették tovább a társaságot, hogy tudták vagy
tudniuk kellett volna, hogy a fizetésképtelenségi helyzet
bekövetkezése elkerülhetetlen. Ha a fenyegetõ fizetésképtelenség állapotába kerül a gazdasági társaság, a vezetõ
tisztségviselõ elsõdleges feladatává a hitelezõi veszteségek minimalizálása válik. (Az új társasági törvényben is
egyértelmûvé kell tenni, hogy míg „alapesetben” a vezetõ
tisztségviselõ a munkáját a „társaság érdekeinek elsõdlegessége alapján” látja el, addig a fenyegetõ fizetésképtelenség beálltát követõen „mindenekelõtt a társaság hitelezõinek törvényes érdekeit figyelembe véve” jár el, felelõssége ehhez a megváltozó zsinórmértékhez igazodik.)
Amennyiben a bíróság megállapítja a vezetõ tisztségviselõ(k) felelõsségét, arra kötelezi õket, hogy magánvagyonukból részben vagy egészben pótolják a csõdtömeg hiányát. A vezetõ tisztségviselõk egyetemlegesen felelnek, de
kimentheti magát az a vezetõ tisztségviselõ, aki bizonyítja,
hogy mindent megtett a hitelezõk veszteségeinek csökkentése érdekében.
14. Ki kell dolgozni a vezetõ tisztségviselõkre irányadó
ún. szakmai diszkvalifikáció törvényi szabályait annak érdekében, hogy a bíróság a gazdasági társaság ügyvezetésétõl szakmai alkalmatlanság okán eltilthassa a vezetõ tisztségviselõt, ha korábbi tevékenysége során a rá irányadó
szabályokat szándékosan vagy súlyosan gondatlanul megszegte és ezáltal közrehatott a cég fizetésképtelenné válásában. Ezzel egyidejûleg indokolatlan fenntartani a hatályos társasági törvény azon rendelkezését, amely az adós
cég felszámolásának tényéhez objektív felelõsségi szankciók alkalmazását rendeli.
15. Az új törvény erõsíteni kívánja azt a szemléletet,
illetve követelményt, hogy a felszámoló csak hitelezõi fel-
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hatalmazás birtokában vállaljon a csõdtömeg (ideértve a
dologi hitelbiztosítéki jogokkal terhelt vagyontárgyakat
is) terhére további kötelezettségeket.
16. A fizetésképtelenségi szakértõ (vagyonfelügyelõ,
csõdgondnok, felszámoló) szerepe a hatályos törvényhez
képest alapvetõen megváltozik: az eljárásban közremûködõ fizetésképtelenségi szakértõnek ténylegesen szakértõi,
ellenõri szerepet szán az új szabályozás, önálló döntési lehetõsége csak akkor lesz, ha a hitelezõk nem élnek jogosítványaikkal. Ugyanakkor biztosítani kell a fizetésképtelenségi szakértõ részére mindazon jogosítványokat, amelyek
ahhoz szükségesek, hogy be tudja szerezni a közhiteles
nyilvántartásokból az eljárás lefolytatásához szükséges információkat, például a Cégnyilvántartási és Céginformációs Szolgálattól – személyes költségmentesség mellett –
csoportosított céginformációt kérhessen, a számítógéppel
vezetett ingatlan-nyilvántartás adatbázisából a természetes személyazonosító adatok, illetõleg a személyi azonosító alapján az adós valamennyi ingatlanáról adatszolgáltatást kérhessen stb.
17. A fizetésképtelenségi szakértõ díjazásának arányban kell állnia az adott feladathoz szükséges szakértelemmel és felelõsséggel, az egységes csõdeljárás két elkülönült szakaszához kell igazítani a költségek elszámolását és
a díj érvényesítését. A hitelezõi döntésig tartó idõszakra
vonatkozóan egy törvényben rögzített minimum összeget
minden esetben biztosítani kell a szakértõ részére, amely a
csõdtörvényben szabályozott forrásokból gazdálkodó
pénzalapból kerülne kifizetésre. Ezen összegen felül az
adós vagyonából fizetendõ díjat meg kell különböztetni
aszerint, hogy milyen módon folytatódik, illetve fejezõdik
be az eljárás.
18. Alapvetõ szabályozási cél az, hogy a gazdálkodó
szervezetek által okozott környezeti terhek, problémák felszámolását a gazdálkodó megszûnése elõtt rendezzék,
illetve a gazdálkodó fizetésképtelensége ne akadályozza a
környezeti károk rendezését. Ezen cél teljesítése érdekében a környezeti károk megelõzésével és megszüntetésével kapcsolatos környezeti felelõsségrõl szóló
2003/35/EK irányelv 14. cikkelye, valamint a környezet
védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi
LIII. törvény alapján a tevékenység megkezdésének feltétele – a külön jogszabályban meghatározott szabályok szerint – biztosíték nyújtása legyen. A biztosíték funkciója az,
hogy környezetvédelmi kötelezettségek teljesítésére ösztönözzön, illetve a kötelezettség nemteljesítése esetén a
biztosíték fedezetet nyújtson a kármentesítési feladatok elvégzésére. A biztosítékkal nem fedezett környezeti terhek
rendezéséhez szükséges költségeket pedig az új csõdtörvény – az elsõként kielégítendõ csoportba – a tömegkövetelések közé sorolja. Részletesen szabályozza továbbá a
környezetvédelmi hatóság részvételét az eljárásban, bizto-
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sítva, hogy a hatóság a csõdeljárás elején megismerje az
eljárás indulásának tényét, az adós számoljon be a környezetvédelmi problémáiról, ami alapján a környezetvédelmi
hatóság jelezze az adós, a bíróság és a hitelezõk felé az
adós környezetvédelmi kötelezettségeit.
19. A munkabér követelések kielégítése elsõsorban a
Bérgarancia Alapból történik. A Bérgarancia Alapból nem
fedezett munkabér-követelések, valamint a Bérgarancia
Alap követelése a csõdnyitás után keletkezett és az Alapból kifizetett munkabér-követelések visszafizetésére a
csõdtörvény által privilegizált követelésként kerüljön a tömegkövetelések közé.
20. A végelszámolási eljárás szabályai nem az új
csõdtörvényben, hanem a cégtörvényben kerülnek elhelyezésre csakúgy mint azok a más rendelkezések, amelyek
a fizetõképes cég jogutód nélküli megszûnésére vonatkoznak.

A Miniszterelnök határozatai
A Miniszterelnök
64/2005. (IX. 19.) ME
határozata
az Országos Területfejlesztési Hivatal elnökének
felmentésérõl
Az Országos Területfejlesztési Hivatalról szóló
195/2003. (XI. 28.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdése
alapján, a regionális fejlesztésért és felzárkóztatásért felelõs tárca nélküli miniszter javaslatára
dr. Szegvári Pétert, az Országos Területfejlesztési
Hivatal elnökét e tisztségébõl
– 2005. szeptember 12-i hatállyal –
felmentem.
Budapest, 2005. szeptember 12.

Gyurcsány Ferenc s. k.,
miniszterelnök
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A Miniszterelnök
65/2005. (IX. 19.) ME
határozata

A Miniszterelnök
66/2005. (IX. 19.) ME
határozata

az Országos Területfejlesztési Hivatal elnökének
kinevezésérõl

a Kutatási és Technológiai Innovációs Tanács
tagjának megbízásáról

Az Országos Területfejlesztési Hivatalról szóló
195/2003. (XI. 28.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdése
alapján, a regionális fejlesztésért és felzárkóztatásért felelõs tárca nélküli miniszter javaslatára

A Kutatási és Technológiai Innovációs Tanácsról szóló
255/2003. (XII. 24.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdése
alapján – az oktatási miniszter elõterjesztésére –

dr. Sarudi Csabát az Országos Területfejlesztési Hivatal elnökévé
– 2005. szeptember 13-i hatállyal –

dr. Máhr Andrást, a Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium helyettes államtitkárát
a Kutatási és Technológiai Innovációs Tanács tagsági
teendõinek ellátásával
– a 2005. szeptember 15-tõl 2008. szeptember 14-ig
terjedõ idõtartamra –

kinevezem.
Budapest, 2005. szeptember 12.

megbízom.
Budapest, 2005. szeptember 12.

Gyurcsány Ferenc s. k.,
miniszterelnök

Gyurcsány Ferenc s. k.,
miniszterelnök

VI. rész

KÖZLEMÉNYEK,
HIRDETMÉNYEK

A Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Földmûvelésügyi
Hivatalának
(4401 Nyíregyháza, Hõsök tere 5.)
hirdetménye
Az FVM Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Földmûvelésügyi Hivatala értesíti a Nyíregyházi Nyugat-Nyíregyházi
Szövetkezetben érdekelt részarány-földtulajdonosokat, hogy az 1993. évi II. törvény 4/B. §-ának (5) bekezdése alapján
2005. november 8-án (kedd) 9.00 órakor
Nyíregyháza, Bessenyei tér 1. sz. II. emelet 14. szobában nyilvános sorsolást tart a Nyíregyházi Nyugat-Nyíregyházi
Szövetkezet földalapján lévõ részarány-földtulajdon helyének meghatározása céljából.
A sorsolás helye: Nyíregyháza, Bessenyei tér 1. sz. II. em. 14. szoba, Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Földmûvelésügyi
Hivatal
A sorsolásra kijelölt földrészletek:
Település: Nyíregyháza
Helyrajzi szám

0573/5

Mûvelési ág

szántó, gyümölcsös

Terület
(ha, m2)

7361

AK érték

13,27

Kiadható AK

13,27

Korlátozó intézkedés

–
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Helyrajzi szám

Mûvelési ág

Terület
(ha, m2)

AK érték

Kiadható AK

Korlátozó intézkedés

0595/35

szántó, erdõ

3,1385

0639/15-bõl

szántó

2,0586

0642/7

gyümölcsös

0646/13-ból

szántó

651/1038 tul. hányad

0710-bõl

erdõ

7/270527 tul. hányad

0727

erdõ

3224

1,13

1,13

0750/110

szántó

3405

0,89

0,89

0761/41

erdõ

1991

1,04

1,04

0783/21

rét

3458

5,39

5,39

0838/3

szántó

1007

1,30

1,30

0860/46-ból

szántó

0861/21

szántó

0862-bõl

szántó

0879/8

rét

0880/22-bõl

szántó

388/1376 tul. hányad

0931/21-bõl

szántó

242/11370 tul. hányad

0994/7-bõl

szántó

282/6192 tul. hányad

01654/16-ból

szántó

441/771 tul. hányad

02401-bõl

szántó, rét, nádas, erdõ

28048/1954564 tul. hányad

02443/1

erdõ

13391

beépítetlen

439

–

13781

beépítetlen

170

–

28508

beépítetlen

2788

–

21544/1

kert

21547

2194

34,23
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34,23

–
tul. hányad

4,76

4,76

–

–

–
798/39451 tul. hányad

1,8387

19,12

19,12

–
496/37151 tul. hányad

7078

5867

11,04

3,05

11,04

–

3,05

–

865

1,88

1,88

–

szántó

1850

1,30

1,30

–

21548

szántó

2070

1,45

1,45

–

21553

szántó

2940

2,06

2,06

–

21554

szántó

2840

1,99

1,99

–

21555

szántó

1820

1,27

1,27

–

A sorsolás nyilvános. A sorsoláson a szövetkezetben még ki nem adott részarány-földtulajdonnal rendelkezõ személyek
vehetnek részt.
A sorsoláson bármely okból meg nem jelenõ jogosult késõbb a mulasztásra hivatkozva semmiféle jogot nem érvényesíthet, ebbõl az okból a sorsolás eredménye nem változtatható meg.
Akinek a nyilvános sorsolás jogos érdekeit érinti vagy sérti, törvénysértésre hivatkozással a sorsolást követõ 48 órán
belül az FVM Fõvárosi és Pest Megyei Földmûvelésügyi Hivatalhoz címzett, de a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei
Földmûvelésügyi Hivatalnál kifogást nyújthat be.
Demendi László s. k.,
hivatalvezetõ
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A BM Központi Adatfeldolgozó, Nyilvántartó
és Választási Hivatal közleménye
A BM Központi Hivatal a 35/2000. (XI. 30.) BM rendelet 73. § (1) bekezdése alapján – az eddig közzétetteken kívül –
az alábbi elveszett, megsemmisült gépjármû törzskönyvek sorszámát teszi közzé:
910367B
737222D
460568D
497040A
521674C
754914C
313379B
799492A
759513D
418667B
366733B
057265F
656340B
827696C
454966A
368419E
747371C
151772E
674176C
495799F
920545B
095678D
739124E
675538B
657445A
274626A
079241C
054824F
366321F
815789B
698986A
949110A
658951A
500886A
096393B
791361C
979574A
722829D
888302A
845452C
757449B
695118D
134249C
309121A
367076C
681752B

552272C
169872B
487396E
860639B
609692D
446100A
205896C
369364E
930525E
261701A
318562B
715154D
199741A
719482E
869019A
324077F
644213D
464312E
220213F
007206C
166756A
912349B
063082E
336862E
774472E
835134B
526203C
203475F
389177B
036982C
610299D
909826A
493341C
816021B
440829B
404834B
405869B
412147B
405846B
287446E
657314E
080943A
956062A
754684B
844990A
502074A

322782D
370252C
947256C
019661A
178473D
186998C
414247B
772371B
248319F
111228D
190362B
289428E
689198A
313056C
560259A
608958E
195177B
650271A
530559D
938213B
902957B
203397B
268480E
765061B
166179A
805362C
236201E
374521B
490898B
437049D
344710E
324392C
394605D
532429A
029073E
678968D
575132E
757806D
844697A
147550D
770349D
943497A
038098A
888768A
Közlekedési Nyilvántartó Osztály
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ELÕFIZETÉSI FELHÍVÁS
Kormányrendelet felhatalmazása alapján jelenteti meg a
Miniszterelnöki Hivatal a Magyar Közlöny mellékleteként
a HIVATALOS ÉRTESÍTÕT. A lap hetente, szerdánként,
tematikus fõrészekben hitelesen közli a legfõbb állami,
önkormányzati, társadalmi, gazdasági szervek, illetve
szervezetek személyi, szervezeti, igazgatási és képzési,
valamint a hírközlési tevékenység (frekvenciagazdálkodás, távközlés, postaügy, informatika) közleményeit, továbbá az üzleti élet híreit. Térítési díj ellenében közzétesszük a Kincstári Vagyoni Igazgatóság vagyonértékesítési pályázatait, az állami, társadalmi, gazdasági szervezetek, parlamenti pártok, kamarák, helyi önkormányzatok, egyházak, különbözõ képviseletek közleményeit.
Fizetett hirdetésként – akár színes oldalakon is – helyet
kaphatnak az Értesítõben a gazdálkodó szervezetek,
egyetemek, alapítványok, de magánszemélyek közérdeklõdésre számot tartó közlései is.
Õszintén reméljük, hogy a hírek, információk, közlemények egy lapban történõ pontos és rendszerezett formában való közreadásával sikerül hatékonyabbá és
eredményesebbé tenni elõfizetõink tájékozódását a hivatali és üzleti életben. Az érdeklõdõk számára egyéb
hasznos információkat is nyújt a lap.

Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2004. május 1-jétõl az
Európai Unió hivatalos nyelveként magyarul is megjelenik. A hivatalos lap L és C sorozatból áll.
Az L (Legislation) sorozatban kerülnek kiadásra az Európai Unió hatályos jogszabályai, az ún. elsõdleges jogforrások (alapító szerzõdések, csatlakozási szerzõdések, társulási szerzõdések), továbbá az alábbi jogforrások: rendeletek, irányelvek, határozatok.
Az EU Hivatalos Lapjában történõ közzétételt követõen
az évfolyam és a kötet számára, valamint a megjelenés
dátumára hivatkozással, cím szerint, 2004. május 1-jétõl
folyamatosan tájékoztatást adunk a hivatalos lap L kiadásaiban megjelenõ jogi aktusokról a Magyar Közlöny mellékleteként megjelenõ Hivatalos Értesítõben.
A lap elõfizetésben megrendelhetõ a Magyar Hivatalos
Közlönykiadó 1085 Budapest, Somogyi Béla u. 6.
címén, levélcím: 1394 Budapest 62., Pf. 357; faxszám:
318-6668.
2005. évi éves elõfizetési díja: 13 248 Ft áfával.
A HIVATALOS ÉRTESÍTÕ egyes számai megvásárolhatók a kiadó közlönyboltjában (1085 Budapest, Somogyi
Béla u. 6. telefon/fax: 267-2780) vagy a Közlöny Centrumban (1072 Budapest, Rákóczi út 30., bejárat a Dohány u.
és Nyár u. sarkán, telefon: 321-5971, fax: 321-5275).

MEGRENDELÕLAP
Megrendelem a HIVATALOS ÉRTESÍTÕ címû lapot ......... példányban, és kérem a következõ címre kézbesíteni:
Megrendelõ neve: .....................................................................................................................................
címe (város/község, irányítószám): .......................................................................................
utca, házszám: ......................................................................................................................
Ügyintézõ (telefonszám): ...........................................................................................................................
2005. évi elõfizetési díj fél évre

6624 Ft áfával

egy évre 13 248 Ft áfával
Számlát kérek a befizetéshez.

Kérjük, a négyzetbe történõ X bejelöléssel jelezze az elõfizetés idõtartamát.
Kelt.: ..............................................................

............................................................................
cégszerû aláírás
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ELÕFIZETÉSI FELHÍVÁS
A jogalkotásról szóló 1987. évi XI. törvény rendelkezik – többek között – a Magyar Köztársaság Kormánya hivatalos
lapjának, a Határozatok Tárának megjelentetésérõl.
A Határozatok Tárát szerkeszti a Miniszterelnöki Hivatal a Szerkesztõbizottság közremûködésével, évente mintegy
60 alkalommal jelenik meg.
A Határozatok Tára a Kormánynak azokat a határozatait (kétezres) közli, amelyeknek közzétételét a Kormány elrendelte, továbbá tartalmazza a miniszterelnök határozatait, a Miniszterelnöki Hivatalt vezetõ miniszter határozatait,
valamint a minisztériumok, az országos hatáskörû szervek, az önkormányzatok közleményeit, hirdetményeit, különféle tájékoztatóit, továbbá azokat a közleményeket stb., amelyeket a Miniszterelnöki Hivatalt vezetõ miniszter
engedélyez.
A Határozatok Tára megrendelhetõ a Magyar Hivatalos Közlönykiadó címén (Budapest VIII., Somogyi Béla u. 6.;
postacím: 1394 Budapest 62, Pf. 357) vagy a 318-6668 faxszámán.
Éves elõfizetési díja 2005. évre: 20 424 Ft áfával.
Példányonként megvásárolható a kiadó közlönyboltjában (1085 Budapest, Somogyi Béla u. 6., tel./fax: 267-2780)
vagy a Közlöny Centrumban (1072 Budapest, Rákóczi út 30., bejárat a Dohány u. és Nyár u. sarkán, tel.: 321-5971,
fax: 321-5275).

MEGRENDELÕLAP
Megrendelem a

HATÁROZATOK TÁRA
címû lapot ................. példányban.
A megrendelõ (cég) neve: ...............................................................................................................................
Címe (város, irányítószám): ............................................................................................................................
Utca, házszám: ...............................................................................................................................................
Az ügyintézõ neve, telefonszáma: ..................................................................................................................
A megrendelõ (cég) bankszámlaszáma: ........................................................................................................
2005. évi elõfizetési díj egy évre: 20 424 Ft áfával.
fél évre: 10 212 Ft áfával.
Csekket kérek a befizetéshez
Kérjük, a négyzetbe történõ X bejelöléssel jelezze az elõfizetés idõtartamát!
A megrendelt példányok ellenértékét a postaköltséggel együtt, a szállítást követõ számla kézhezvétele után,
8 napon belül a Magyar Hivatalos Közlönykiadónak a számlán feltüntetett pénzforgalmi jelzõszámára átutaljuk.
Keltezés: .......................................................
......................................................................
cégszerû aláírás
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A Miniszterelnöki Hivatal és a Belügyminisztérium közös szerkesztésében havonta megjelenõ

ÖNKORMÁNYZATOK KÖZLÖNYE
az önkormányzatok számára mûködésük során hasznos és nélkülözhetetlen tájékozódási forrás.
A kiadvány elsõ három része az önkormányzatokat érintõ, újonnan kihirdetett jogszabályokat (törvények, rendeletek – ideértve az önkormányzati rendeleteket is –, alkotmánybírósági és egyéb
határozatok) közli. Negyedik fõrésze közleményeket, pályázati felhívásokat és tájékoztatásokat (szaktárcák közleményei, az Állami Számvevõszék ajánlásai, az önkormányzatok által elnyerhetõ támogatások pályázati feltételei, az önkormányzatok éves pénzügyi beszámolói, alapító okiratok stb.)
tartalmaz.
Az Önkormányzatok Közlönye elõfizetésben megrendelhetõ a Magyar Hivatalos Közlönykiadó
(1085 Budapest, Somogyi Béla u. 6.) címén (postacím: 1394 Budapest 62. Pf. 357) vagy a 318-6668 faxszámán.
2005. évi éves elõfizetés díja: 4968 Ft áfával.
Példányonként megvásárolható a kiadó közlönyboltjában (1085 Budapest, Somogyi Béla u. 6.,
tel./fax: 267-2780) vagy a Közlöny Centrumban (1072 Budapest, Rákóczi út 30., bejárat a Dohány u. és
Nyár u. sarkán, tel.: 321-5971, fax: 321-5275).

MEGRENDELÕLAP
Megrendeljük az Önkormányzatok Közlönye címû lapot ................. példányban.
A megrendelõ (cég) neve: ...........................................................................................................
Címe (város, irányítószám): ........................................................................................................
Utca, házszám: ...........................................................................................................................
Az 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 Hivatalos Közlönykiadónak a számlán feltüntetett pénzforgalmi
jelzõszámára átutaljuk.

Keltezés: ………………………………………
……………………………………………
cégszerû aláírás
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Az

EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI KÖZLÖNY
– az egészségbiztosítási ágazat központi igazgatási szerve, az Országos Egészségbiztosítási Pénztár
hivatalos lapja – az elõfizetõi érdekeket szem elõtt tartva, kedvezõ áron kívánja az egészségügyi
ágazatban érdekeltek rendelkezésére bocsátani a jogszabályok szövegét, valamint a munkához szükséges aktuális OEP-közleményeket, -felhívásokat, -tájékoztatókat. Lapunk címzettjei elsõsorban: az alapellátásban részt vevõ háziorvosok; fekvõbeteg-ellátó és szakellátó intézmények; gyógyszert, gyógyászati segédeszközt gyártók, illetve forgalmazók; gyógyfürdõk; oktatási intézmények; társadalombiztosítási kifizetõhelyek, foglalkoztatók; könyvelõk; adótanácsadók stb.
Az Egészségbiztosítási Közlöny elõfizetésben megrendelhetõ a Magyar Hivatalos Közlönykiadó
(1085 Budapest, Somogyi Béla u. 6.) címén (postacím: 1394 Budapest 62. Pf. 357) vagy a 318-6668 faxszámán.
2005. évi éves elõfizetési díj: 19 044 Ft áfával.

MEGRENDELÕLAP
Megrendeljük az Egészségbiztosítási Közlöny címû lapot ................. példányban.
A megrendelõ (cég) neve: ...........................................................................................................
Címe (város, irányítószám): ........................................................................................................
Utca, házszám: ...........................................................................................................................
Az 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 Hivatalos Közlönykiadónak a számlán feltüntetett pénzforgalmi
jelzõszámára átutaljuk.

Keltezés: ………………………………………
……………………………………………
cégszerû aláírás
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A Magyar Hivatalos Közlönykiadó gondozásában 2004. január 1-jétõl jelenik meg a
Közbeszerzések Tanácsának hivatalos lapja, a

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTÕ

A Közbeszerzési Értesítõ megrendelhetõ a Magyar Hivatalos Közlönykiadó, Budapest VIII., Somogyi Béla u. 6. címén (postacím: 1394 Budapest 62, Pf. 357.) vagy a
318-6668 faxszámán.
Éves elõfizetési díja 2005. évre: 94 700 Ft, fél évre: 50 000 Ft, negyedévre: 26 100 Ft.
Példányonként megvásárolható a kiadó közlönyboltjában (1085 Budapest, Somogyi
Béla u. 6., tel./fax: 267-2780) vagy a Közlöny Centrumban (1072 Budapest, Rákóczi út
30., bejárat a Dohány u. és Nyár u. sarkán, tel.: 321-5971, fax: 321-5275).

MEGRENDELÕLAP
Megrendelem a

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTÕ
címû lapot ................. példányban, és kérem a következõ címre kézbesíteni:
A megrendelõ (cég) neve: ........................................................................................
Címe (város/község, irányítószám): .........................................................................
Utca, házszám: ........................................................................................................
Az ügyintézõ neve, telefonszáma: ............................................................................
Elõfizetési díj

egy évre
fél évre
negyedévre

94 700 Ft
50 000 Ft
26 100 Ft

Csekket kérek a befizetéshez
Kérjük, a négyzetbe történõ X bejelöléssel jelezze az elõfizetés idõtartamát!
Keltezés: ………………………………………
……………………………………………………

cégszerû aláírás
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Tisztelt Elõfizetõk!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy a kiadónk terjesztésében levõ lapokra és elektronikus kiadványokra szóló elõfizetésüket folyamatosnak
tekintjük. Csak akkor kell változást bejelenteniük a 2005. évre vonatkozó elõfizetésre, ha a példányszámot, esetleg a címlistát
módosítják, vagy új lapra szeretnének elõfizetni (pontos szállítási, név- és utcacím-megjelöléssel).
Az esetleges módosítást szíveskedjenek levélben vagy faxon megküldeni.
Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a lapszállításról kizárólag az elõfizetési díj beérkezését követõen intézkedünk. Fontos, hogy az
elõfizetési díjakat a megadott 10300002-20377199-70213285 sz. számlára utalják, illetve a kiadó által kiküldött készpénz-átutalási
megbízáson fizessék be.
Készpénzes befizetés kizárólag a Közlönyboltban (1085 Budapest, Somogyi B. u. 6.) vagy a Közlöny Centrumban (1072 Budapest,
Rákóczi út 30., bejárat a Dohány u. és Nyár u. sarkán) lehetséges. (Levélcím: Magyar Hivatalos Közlönykiadó, 1394 Budapest, 62.
Pf. 357. Fax: 318-6668).

A 2005. évi elõfizetési díjak
(Az árak az áfát tartalmazzák.)
Magyar Közlöny
Hivatalos Értesítõ
Határozatok Tára
Önkormányzatok Közlönye
Az Alkotmánybíróság Határozatai
Bányászati Közlöny
Belügyi Közlöny
Egészségbiztosítási Közlöny
Egészségügyi Közlöny
Ellenõrzési Figyelõ
Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Értesítõ
Gazdasági Közlöny
Hírközlési Értesítõ
Ifjúsági és Sport Értesítõ
Igazságügyi Közlöny
Informatikai és Hírközlési Közlöny
Környezetvédelmi és Vízügyi Értesítõ
Közbeszerzési Értesítõ

89 148 Ft/év
13 248 Ft/év
20 424 Ft/év
4 968 Ft/év
17 112 Ft/év
4 416 Ft/év
22 908 Ft/év
19 044 Ft/év
23 736 Ft/év
3 036 Ft/év
16 560 Ft/év
21 528 Ft/év
5 796 Ft/év
4 416 Ft/év
14 352 Ft/év
19 872 Ft/év
13 524 Ft/év
94 700 Ft/év

Közlekedési Értesítõ
Kulturális Közlöny
Külgazdasági Értesítõ
Munkaügyi Közlöny
Oktatási Közlöny
Pénzügyi Közlöny
Statisztikai Közlöny
Szociális Közlöny
Turisztikai Értesítõ
Ügyészségi Közlöny
Magyar Közigazgatás
Nemzeti Kulturális Alapprogram Hírlevele
Élet és Tudomány
L'udové noviny
Neue Zeitung
Természet Világa
Valóság

22 080 Ft/év
17 112 Ft/év
17 940 Ft/év
13 800 Ft/év
19 872 Ft/év
27 600 Ft/év
11 868 Ft/év
14 076 Ft/év
10 488 Ft/év
5 796 Ft/év
8 556 Ft/év
4 416 Ft/év
9 936 Ft/év
2 484 Ft/év
4 140 Ft/év
5 520 Ft/év
6 624 Ft/év

Kibõvített Cégközlöny CD
2005 januárjától – elõfizetõi jelzések alapján – az elektronikus Cégközlöny olyan területekkel bõvül, amelyeket az üzleti környezetben mûködõ
felhasználóink jelentõs hányada a naprakész információszolgáltatás alapvetõ részének tekint és igényel.
A továbbra is heti rendszerességgel megjelenõ lemez a Cégközlöny hatályos és hiteles céginformációs adatbázisán kívül ezután a Közbeszerzési
Értesítõ és a Versenyfelügyeleti Értesítõ címû hivatalos lapok információit is tartalmazni fogja.
A kibõvített CD 2005. évi éves elõfizetési díja: 25%-os áfával 111 900 Ft, fél évre 55 950 Ft.
A 32 éves

hagyományait viszi tovább 2005 januárjától a Jogtanácsadó.

Az új név és formátum olvasóink igényei alapján kibõvített tartalmat, új rovatokat és nagyobb oldalterjedelmet is takar.
Szerzõink ezután is olyan elismert szakemberek lesznek, akik elméleti és gyakorlati kérdésekben egyaránt jártasak, a témaválasztásban pedig továbbra is szem elõtt tartjuk olvasóink kívánságait.
Az új Jogtanácsadó 2005. évi éves elõfizetési díja: 5796 Ft áfával, fél évre 2898 Ft áfával.

A HIVATALOS CD JOGTÁR hatályos jogszabályok hivatalos számítógépes gyûjteményének 2005. évi éves elõfizetési díjai:
(Áraink az áfát nem tartalmazzák.)
Önálló változat
5 munkahelyes hálózati változat
10 munkahelyes hálózati változat

72 000 Ft
120 000 Ft
150 000 Ft

25 munkahelyes hálózati változat
50 munkahelyes hálózati változat
100 munkahelyes hálózati változat

186 000 Ft
249 600 Ft
436 800 Ft

Egyszeri belépési díj: 7200 Ft.
Facsimile Magyar Közlöny. A hivatalos lap 2005-ös évfolyama jelenik meg CD-n az eredeti külalak megõrzésével, de könnyen kezelhetõen.
Hatályos jogszabályok online elérése: a naponta frissített adatbázis az interneten keresztül érhetõ el a www.mhk.hu címen. További információ
kérhetõ a 06 (80) 200-723-as zöldszámon.
Szerkeszti a Miniszterelnöki Hivatal, a Szerkesztõbizottság közremûködésével.
A Szerkesztõbizottság elnöke: dr. Pulay Gyula. A szerkesztésért felelõs: dr. Müller György. Budapest V., Kossuth tér 1–3.
Kiadja a Magyar Hivatalos Közlönykiadó. Felelõs kiadó: dr. Kodela László elnök-vezérigazgató.
Budapest VIII., Somogyi Béla u. 6. Telefon: 266-9290.
Elõfizetésben megrendelhetõ a Magyar Hivatalos Közlönykiadónál
Budapest VIII., Somogyi Béla u. 6., 1394 Budapest 62. Pf. 357, vagy faxon 318-6668.
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