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Kormányrendeletek

A Kormány 3/2013. (I. 10.) Korm. rendelete
az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet
módosításáról
A Kormány az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (1) bekezdés 15. pontjában kapott felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következõket rendeli el:
1. §

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.)
77. §-a a következõ (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) A 2007–2013 programozási idõszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból
és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának rendjérõl szóló 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet
[a továbbiakban: 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet] 57. § (1b) bekezdésében foglalt szállítói finanszírozás alkalmazása
esetén a közbeszerzési eljárás során kiválasztott szállító a közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerzõdés
elszámolható összegének 10%-a erejéig mentesül a biztosítéknyújtás kötelezettsége alól.”

2. §

Az Ávr. a következõ 176. §-sal egészül ki:
„176. § E rendeletnek az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet
módosításáról szóló 3/2013. (I. 10.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr.) megállapított rendelkezéseit
a Módr. hatálybalépése idején folyamatban lévõ ügyekben is alkalmazni kell.”

3. §

Az Ávr. 94. § (1) bekezdés nyitó szövegrészében „a 2007–2013 programozási idõszakban az Európai Regionális
Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának
rendjérõl szóló 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet]” szövegrész helyébe
„a 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet” szöveg lép.

4. §

Ez a rendelet a kihirdetését követõ napon lép hatályba.
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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A Kormány tagjainak rendeletei

A nemzeti fejlesztési miniszter 2/2013. (I. 10.) NFM rendelete
az Amerikai Egyesült Államokban „Friends of Hungary” elnevezéssel mûködõ jogi személy felett
az államot megilletõ tulajdonosi jogokat gyakorló és kötelezettségeket teljesítõ szervezet
kijelölésérõl
Az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 71. § (2) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek,
valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 84. § d) pontjában
meghatározott feladatkörömben eljárva a következõket rendelem el:
1. §

Az Amerikai Egyesült Államokban „Friends of Hungary” elnevezéssel az állam képviseletében jogi személy alapítására,
valamint a létrejövõ jogi személy tekintetében – gazdasági társasági forma esetén a gazdasági társaságban fennálló
társasági részesedések felett – az államot megilletõ tulajdonosi jogok gyakorlására és kötelezettségek teljesítésére
2062. december 31-ig terjedõ idõtartamra a Miniszterelnökség jogosult.

2. §

Ez a rendelet a kihirdetését követõ napon lép hatályba.
Németh Lászlóné s. k.,
nemzeti fejlesztési miniszter
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Határozatok Tára

A Kormány 1004/2013. (I. 10.) Korm. határozata
a közszolgálati életpálya bevezetésének elõkészítésével kapcsolatos egyes feladatokról
A Kormány a közszolgálati életpálya kialakítása érdekében a következõ határozatot hozza:
1. A Kormány elrendeli, hogy a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztériumban és a minisztérium által irányított
államigazgatási szerveknél (ide értve a fõvárosi és megyei kormányhivatalokat is), illetve a Belügyminisztériumban
és a Honvédelmi Minisztériumban, valamint e két minisztérium által irányított szerveknél a vezetõi munkakörök
elemzését és értékelését el kell végezni. A munkakör-elemzéseket és értékeléseket a közigazgatási és igazságügyi
miniszter által kiadott módszertan alapján és az általa meghatározott rendben kell elvégezni.
Felelõs:
közigazgatási és igazságügyi miniszter
honvédelmi miniszter
belügyminiszter
Határidõ:
2013. május 31.
2. Az 1. pontban meghatározott szervi körben el kell végezni valamennyi munkakörben a munkakör-elemzéseket
és értékeléseket. Ki kell alakítani a munkaköri katasztert, amelynek során meg kell határozni a munkakörcsaládokat és
a hozzájuk tartozó karrier-utakat, továbbá a részmunkaidõs foglalkoztatással, a rugalmas munkaidõben betölthetõ
elemzett, értékelt munkakörök jegyzékét.
Felelõs:
közigazgatási és igazságügyi miniszter
honvédelmi miniszter
belügyminiszter
Határidõ:
2013. október 31.
3. Az 1. és 2. pontban meghatározott feladatok végrehajtásának ellenõrzésére, valamint a munkaköri kataszter/jegyzék
jóváhagyására monitoring bizottságot kell létrehozni. A monitoring bizottságba az érintett szervek 1-1 tagot
delegálnak, a bizottság vezetõjét a közigazgatási és igazságügyi miniszter jelöli ki.
Felelõs:
közigazgatási és igazságügyi miniszter
honvédelmi miniszter
belügyminiszter
4. Elõterjesztést kell készíteni a Kormány számára az 1. és 2. pontban foglalt feladatok elvégzésérõl, a további
javaslatokról.
Felelõs:
közigazgatási és igazságügyi miniszter
Határidõ:
2013. december 15.
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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A Kormány 1005/2013. (I. 10.) Korm. határozata
a Magyar Holokauszt – 2014 Emlékbizottság létrehozásáról
1. A Kormány egyetért azzal, hogy a magyar zsidóság deportálásának 70. évfordulójáról történõ méltó megemlékezés
érdekében emlékbizottság kerüljön létrehozásra.
2. A Kormány a fenti cél megvalósítására a központi államigazgatási szervekrõl, valamint a Kormány tagjai és az
államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény 30. § (1) bekezdése alapján, határozott idõre, 2013. január 1.
napjától 2014. december 31. napjáig terjedõ idõtartamra létrehozza a Magyar Holokauszt – 2014 Emlékbizottságot
(a továbbiakban: Bizottság).
3. A Bizottság a magyar zsidóság deportálásának 70. évfordulójával kapcsolatos megemlékezések, rendezvények,
ismeretterjesztõ programok (a továbbiakban: Programok) tekintetében a Kormány javaslattevõ, véleményezõ,
koordináló, a Programokra elõirányzott közpénzek felhasználásával kapcsolatban döntés-elõkészítõ, a Programok
monitoringját végzõ testülete.
4. A Bizottság a Programokkal kapcsolatban elõkészített döntéstervezetet a Kormánynak terjeszti elõ.
5. A Kormány egyetért azzal, hogy a Bizottság a Programok koordinálása körében a Kormány döntésének megfelelõen
kezdeményezi az érintett szervezeteknél a Programok megvalósításához szükséges lépéseket, összehangolja
a Programok megvalósításához szükséges feladatok végrehajtását, az érintett minisztériumok Programokra
megállapított költségvetési elõirányzatai tekintetében, az érintett miniszterrel együtt, a közpénzek felhasználásával
kapcsolatos döntés-elõkészítõ tevékenységet lát el. A döntéstervezetet a Bizottság a Kormánynak terjeszti elõ.
6. A Bizottság elnöke a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár. A Bizottság állandó tagja a Belügyminisztérium,
a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium, az Emberi Erõforrások Minisztériuma, a Külügyminisztérium és
a Honvédelmi Minisztérium által delegált egy-egy személy, valamint a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium
Társadalmi Kapcsolatokért Felelõs Államtitkára mint a nemzeti ünnepekhez és rendezvényekhez kapcsolódó
rendezvényszervezési és programkoordinációs feladatok irányításáért felelõs személy.
7. A Kormány
a)
felkéri a Magyarországi Zsidó Örökség Közalapítványt, a Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetségét,
az Egységes Magyarországi Izraelita Hitközséget, a Magyarországi Autonóm Ortodox Izraelita Hitközséget,
a Magyar Zsidó Kulturális Egyesületet, a Magyar Tudományos Akadémiát, valamint a Munkaszolgálatosok
Országos Egyesületét, hogy egy-egy állandó tagot delegáljon a Bizottságba,
b)
felkéri a Holokauszt Emlékközpont vezetõjét, valamint „Az Élet Menete” Alapítvány kuratóriumának elnökét
a Bizottság állandó tagjának.
8. A Bizottság ülésének állandó meghívottja Izrael Állam magyarországi nagykövete, az Amerikai Egyesült Államok
magyarországi nagykövete, valamint a Németországi Szövetségi Köztársaság magyarországi nagykövete. A Bizottság
dönthet további tagok meghívásáról. Szükség esetén a Bizottság elnöke eseti jelleggel a Bizottság üléseire további
személyek meghívásáról gondoskodhat. A Bizottság elnöke, állandó és eseti tagjai a megbízatásukat díjazás nélkül
látják el.
9. A Kormány felkéri a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkárt, hogy a Bizottság állandó tagjainak és meghívottjainak
felkérésérõl, illetve meghívásáról gondoskodjon.
Felelõs:
Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár
Határidõ:
azonnal
10. A Kormány felkéri a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkárt, hogy gondoskodjon a Bizottság mûködési feltételeinek
biztosításáról.
Felelõs:
Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár
Határidõ:
folyamatos
11. A Kormány egyetért azzal, hogy a Bizottság szervezetével és mûködésével kapcsolatos további szabályokat saját maga
határozza meg és felhívja a Bizottság elnökét arra, hogy a Bizottság szervezeti és mûködési szabályzatát hagyja jóvá.
Felelõs:
a Magyar Holokauszt Emlékbizottság elnöke
Határidõ:
a Bizottság mûködésének megkezdését követõ 30. nap
12. Ez a határozat a közzétételét követõ napon lép hatályba.
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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A Kormány 1006/2013. (I. 10.) Korm. határozata
a nemzeti filmipar megújításáért felelõs kormánybiztos kinevezésérõl és feladatairól
1. A Kormány elismerve a hazai filmipar és filmkultúra megújítása érdekében eddig elért eredményeket, valamint
figyelembe véve a terület fejlesztése érdekében elvégzendõ további feladatokat, e közfeladat hatékony ellátása
érdekében Andrew G. Vajnát a nemzeti filmipar megújításáért felelõs kormánybiztossá nevezi ki.
2. A kormánybiztos az 1. pont szerinti feladatkörében különösen
a)
meghatározza a mozgóképszakmát érintõ lehetséges vagyongazdálkodási feladatokat,
b)
kidolgozza az állami tulajdonban lévõ filmstúdiók és filmgyártási infrastruktúra hasznosításának koncepcióját
és felügyeli annak megvalósítását,
c)
javaslatot tesz a hazai mozgóképszakma hosszú távú fejlõdését biztosító képzési rendszer kialakítására,
d)
javaslatot tesz a filmipart is érintõ szerzõi jogi kalózkodással szembeni kormányzati intézkedésekre,
e)
felügyeli és koordinálja a Magyar Mozgókép Közalapítvány tartozásállománya konszolidációjának lezárását,
f)
indokolt esetben javaslatot tesz a vonatkozó jogszabályi környezet módosítására.
3. A kormánybiztos feladatkörében eljárva
a)
a feladata elvégzésének érdekében figyelemmel kíséri és segíti az audiovizuális politikáért, illetve
a mozgóképszakmáért felelõs kormányzati szervek tevékenységét,
b)
véleményezi a feladatával összefüggõ kormány-elõterjesztéseket,
c)
részt vesz a feladatához kapcsolódó kormányzati egyeztetéseken,
d)
közremûködik a mozgóképszakmát érintõ kormány-elõterjesztések elõkészítésében.
4. A Kormány felhívja az irányítása alatt álló szerveket, intézményeket, hogy a kormánybiztos feladatának ellátásához
szükséges adatokat, információkat, elemzéseket bocsássák a kormánybiztos rendelkezésére.
5. Ez a határozat a közzétételét követõ napon lép hatályba.
6. Hatályát veszti a nemzeti filmipar megújításáért felelõs kormánybiztos kinevezésérõl és feladatairól szóló
1008/2011. (I. 17.) Korm. határozat.
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

A Kormány 1007/2013. (I. 10.) Korm. határozata
az államigazgatási szervezetrendszer átalakításáról
A Kormány
1. kijelöli az államigazgatási szervezetrendszer átalakítása során követendõ irányokat, tekintettel arra, hogy szükséges
a nélkülözhetõ álláshelyek megszüntetése, a szervezetek mûködtetéséhez szükséges funkcionális és vezetõi
feladatkörök racionalizálása, a feladatok zavartalan ellátása szempontjából nélkülözhetõ szervek megszüntetése és
feladatainak más szervekhez történõ telepítése, valamint a tevékenységi körük alapján egymással szoros kapcsolatban
lévõ szervek integrációja. Funkcionális munkakörnek minõsül az adott szervezet mûködtetését szolgáló, nem
a szervezet alapfeladatának ellátására irányuló munkakör. A funkcionális munkakörök pontos meghatározását
a járások kialakításáról, valamint egyes ezzel összefüggõ törvények módosításáról szóló 2012. évi XCIII. törvény 1. §-a
tartalmazza;
2. a)
felhívja a minisztereket, hogy a minisztériumokban és az irányításuk vagy felügyeletük alá tartozó szerveknél
– a határozat hatálybalépése napját megelõzõ naptól számítva – legalább három hónapja betöltetlen
álláshelyeket – a jogszabályban meghatározott, valamint a rendvédelmi és honvédelmi szerveknél lévõ
álláshelyek kivételével – szüntessék meg;
Felelõs:
miniszterek
Határidõ:
azonnal
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b)

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

felhívja a minisztereket, hogy a minisztériumokban és az irányításuk vagy felügyeletük alá tartozó szerveknél
végrehajtott betöltetlen álláshelyek megszüntetésérõl készítsenek jelentést a közigazgatási minõségpolitikáért
és személyzetpolitikáért felelõs miniszter részére;
Felelõs:
miniszterek
Határidõ:
2013. január 15.
c)
elrendeli, hogy a fejezetet irányító miniszterek jelentése alapján a közigazgatási minõségpolitikáért és
személyzetpolitikáért felelõs miniszter terjessze a Kormány elé a Miniszterelnökségen, a minisztériumokban,
az igazgatási és az igazgatás jellegû tevékenységet ellátó központi költségvetési szerveknél foglalkoztatottak
létszámáról szóló 1166/2010. (VIII. 4.) Korm. határozat módosítására vonatkozó javaslatot;
Felelõs:
közigazgatási minõségpolitikáért és személyzetpolitikáért felelõs miniszter
Határidõ:
2013. február 15.
felhívja a minisztereket, hogy gondoskodjanak arról, hogy az 1. pontban meghatározott funkcionális létszám
az irányításuk alá tartozó minisztériumokban legfeljebb 25%, az irányításuk vagy felügyeletük alá tartozó szerveknél
legfeljebb 15% legyen, és az e fölötti funkcionális munkaköröket szüntessék meg;
Felelõs:
miniszterek
Határidõ:
2013. március 31.
felhívja a minisztereket, hogy gondoskodjanak arról, hogy a minisztériumokban a vezetõi munkakörök aránya
ne haladja meg a 15%-ot, valamint az irányításuk vagy felügyeletük alá tartozó szerveknél a 10%-ot;
Felelõs:
miniszterek
Határidõ:
2013. március 31.
felhívja a vidékfejlesztési minisztert, hogy tegyen javaslatot egy, a szaktárca által irányított integrált kutatóhálózat
kialakítására olyan módon, hogy racionalizálja a hasonló tevékenységek, kapacitások miatti párhuzamosságokat, javít
az adminisztratív és a technikai kisegítõ kapacitások kihasználásán a funkcionális feladatok egy intézménybe
integrálásával, és csökkenti a nem tudományos kutatással és azok kisegítõ tevékenységével foglalkozók létszámát,
és ezáltal a személyi és kapcsolódó mûködési kiadásokat;
Felelõs:
vidékfejlesztési miniszter
Határidõ:
2013. március 15.
felhívja az egészségügyért felelõs minisztert, hogy tegyen javaslatot az Országos Tisztifõorvosi Hivatal irányítása alá
tartozó, kutatási feladatokat is ellátó országos intézetek átalakítására, ezzel a feladatellátás racionalizálására, valamint
az egymással szorosan összefüggõ feladatokat ellátó háttérintézmények funkcionális létszámainak csökkentésére egy
integrált funkcionális szerv létrehozásával;
Felelõs:
emberi erõforrások minisztere
Határidõ:
2013. március 31.
felhívja az érintett minisztereket, hogy tegyenek javaslatot az irányításuk vagy felügyeletük alá tartozó, egy ágazatba
sorolható szervek szervezetrendszerének optimalizálására és a létszám csökkentésére a határozati javaslat
5–6. pontjában foglaltak végrehajtásának tapasztalatai figyelembevételével.
Felelõs:
miniszterek
Határidõ:
2013. június 30.
Az 1–4. pontok tekintetében a fejezetet irányító miniszter kezdeményezése alapján a közigazgatási minõségpolitikáért
és személyzetpolitikáért felelõs miniszter véleményének figyelembevételével a miniszterelnök különösen indokolt
esetben eltérésre adhat lehetõséget.
Ez a határozat a közzétételét követõ napon lép hatályba.
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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A Kormány 1008/2013. (I. 10.) Korm. határozata
az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet
módosításához kapcsolódó szállítói elõleg szankciórendszerének kidolgozásáról
A Kormány felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló
368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet szállítói elõleg szabályozásához kapcsolódóan vizsgálja meg és tegyen javaslatot
a Nemzeti Fejlesztési Kormánybizottság részére a szabályozás megsértése esetén alkalmazandó szankciórendszer
kialakítására.
Felelõs:
nemzeti fejlesztési miniszter
Határidõ:
2013. január 31.
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

A Kormány 1009/2013. (I. 10.) Korm. határozata
a GOP-1.2.1-12/B-2012-0002 azonosító számú („Az NI Hungary Kft. Science Parkja” címû), továbbá
a GOP-1.2.1-12/B-2012-0007 azonosító számú („Technológiai park kialakítása a Synergon
Integrator Rendszerszolgáltató Kft.-nél” címû) projekt támogatásának jóváhagyásáról
A Kormány
1. jóváhagyja az 1. melléklet szerint
a)
a GOP-1.2.1-12/B-2012-0002 azonosító számú, „Az NI Hungary Kft. Science Parkja” címû, és
b)
a GOP-1.2.1-12/B-2012-0007 azonosító számú, „Technológiai park kialakítása a Synergon Integrator
Rendszerszolgáltató Kft.-nél” címû
egymilliárd forintot meghaladó támogatási igényû projektjavaslatot,
2. hozzájárul az 1. pont szerinti projektek támogatási szerzõdésének – a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
Gazdaságfejlesztési Operatív Programok Irányító Hatósága általi – megkötéséhez.
Felelõs:
nemzeti fejlesztési miniszter
Határidõ:
azonnal
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

Projekt azonosító száma

Projekt megnevezése

Támogatást igénylõ neve

Projekt támogatási
összege (Ft)

Támogatás
intenzitása

1 914 941 260

50%

GOP-1.2.1-12/B-2012-0007 Technológiai
park kialakítása
a Synergon
Integrator
Rendszerszolgáltató Kft.-nél

Synergon Integrator
Rendszerszolgáltató
Korlátolt Felelõsségû
Társaság

1 998 941 448

40%

A létrejövõ Science
Park a vállalkozói
és egyetemi K+F
együttmûködést
célozza.
A projekt célja olyan
adatpark kialakítása,
amely megfelel
a jelen kor
követelményeinek.

–

a) Valamennyi döntési folyamatban lévõ
pályázata esetében be kell mutatni
a megvalósítás ütemezését, valamint
a pályázatok támogatása esetén a saját erõ
pénzügyi finanszírozásának – a vállalkozás
alaptevékenységének fenntartását nem
veszélyeztetõ – módját.
b) A pályázónak nyilatkozatban vállalnia kell
a szerzõdéskötéskor, hogy a projekt
megvalósítása/fenntartása során aláveti
magát az esetleges soron kívüli, elõre be
nem jelentett helyszíni ellenõrzésnek,
amely a szokásos ellenõrzési tevékenységen
túl kiterjed annak vizsgálatára is, hogy
a projekt a bejelentett megvalósítási helyen
valósul-e meg.
c) A pályázó társaságnak nyilatkozatban
vállalnia kell a szerzõdéskötéskor, hogy
a projekt fizikai befejezését követõen
– a soron következõ PFJ/ZPFJ-hez
kapcsolódóan – benyújtja a fizikai
befejezést követõ évekre vonatkozóan
a megvalósítási helyhez kapcsolódó
iparûzési adó megfizetésérõl szóló
hatósági igazolást.

2013. évi 5. szám

NI Hungary Software
és Hardware Gyártó
Korlátolt Felelõsségû
Társaság

Támogathatóság feltételei

•

GOP-1.2.1-12/B-2012-0002 Az NI Hungary
Kft. Science
Parkja

Projekt rövid bemutatása

MAGYAR KÖZLÖNY

1. melléklet az 1009/2013. (I. 10.) Korm. határozathoz
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A miniszterelnök 2/2013. (I. 10.) ME határozata
a Stratégiai Légiszállítási Képességrõl szóló többoldalú egyetértési megállapodás második
módosításáról szóló megállapodás létrehozására adott felhatalmazásról
A nemzetközi szerzõdésekkel kapcsolatos eljárásról szóló 2005. évi L. törvény 5. § (1) bekezdése szerinti hatáskörömben eljárva,
a honvédelmi miniszter és a külügyminiszter elõterjesztése alapján
1. egyetértek a Stratégiai Légiszállítási Képességrõl szóló többoldalú egyetértési megállapodás második módosításáról
szóló megállapodás (a továbbiakban: Megállapodás) létrehozásával;
2. felhatalmazom a honvédelmi minisztert, hogy – az érintett miniszterekkel egyetértésben – a tárgyalásokon részt vevõ
személyeket kijelölje;
3. felhatalmazom a honvédelmi minisztert vagy az általa kijelölt személyt, hogy a tárgyalások eredményeként elõálló
szövegtervezetet kézjegyével lássa el;
4. felhívom a külügyminisztert, hogy a Megállapodás létrehozásához szükséges meghatalmazási okiratot adja ki;
5. felhívom a honvédelmi minisztert és a külügyminisztert, hogy a Megállapodás létrehozását követõen a Megállapodás
szövegének végleges megállapítására való felhatalmazásról szóló határozat tervezetét haladéktalanul terjesszék
a Kormány elé.
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

A Magyar Közlönyt a Szerkesztõbizottság közremûködésével a Közigazgatási és Igazságügyi
Minisztérium szerkeszti.
A Szerkesztõbizottság elnöke: dr. Biró Marcell,
a szerkesztésért felelõs: dr. Borókainé dr. Vajdovits Éva.
A szerkesztõség címe: Budapest V., Kossuth tér 2–4.
A Határozatok Tára hivatalos lap tartalma a Magyar Közlöny IX. részében jelenik meg.
A Magyar Közlöny hiteles tartalma elektronikus dokumentumként a http://kozlony.magyarorszag.hu
honlapon érhetõ el.
A Magyar Közlöny oldalhû másolatát papíron kiadja a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó.
Felelõs kiadó: Majláth Zsolt László ügyvezetõ igazgató.

