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A Kormány rendelete

A Kormány
279/2007. (X. 20.) Korm.

rendelete
a közalkalmazottak jogállásáról szóló

1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról
a helyi önkormányzatok által fenntartott

egyes intézményeknél, valamint a testnevelés
és a sport területén

A Kormány a közalkalmazottak jogállásáról szóló
1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.)
20/B. §-ának (2) bekezdésében, 22. §-a (5) bekezdésének
második mondatában, 22. §-ának (9) bekezdésében,
23. §-a (1) bekezdésének harmadik mondatában és
85. §-ában foglalt felhatalmazások alapján a következõket
rendeli el:

1. §

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény végrehajtásáról a helyi önkormányzatok
által fenntartott szolgáltató feladatokat ellátó egyes költ-
ségvetési intézményeknél tárgyú 77/1993. (V. 12.) Korm.
rendelet (a továbbiakban: Rendelet) a következõ
1/A–1/C. §-okkal egészül ki:

„[A Kjt. 20/B. §-ának (2) bekezdéséhez,
22. §-ának (4), (5) és (9) bekezdéseihez]

1/A. § Nem kötelezõ pályázatot kiírni
a) abban a munkakörben, amelyre vonatkozóan – 90 na-

pon belül – már legalább két alkalommal eredménytelen volt
a pályázati kiírás, és

b) abban a munkakörben, amelynek haladéktalan be-
töltése a folyamatos ellátás biztonságos megszervezéséhez
elengedhetetlenül szükséges, és a folyamatos ellátás nyúj-
tásához szükséges személyi feltételek más munkaszerve-
zési eszközzel nem biztosíthatóak,

c) a rendelet 2. számú mellékletében felsorolt ügyviteli,
képesített fizikai és fizikai munkakörökben.

1/B. § (1) A Kjt. 22. § (1) és (2) bekezdésével összefüg-
gésben a munkáltató alaptevékenységének ellátásával
összefüggõ munkakörnek minõsülnek a rendelet 2. számú
mellékletében az ügyintézõi munkaköri csoportban felso-
rolt munkakörök.

(2) Nem kell gyakornoki idõt kikötni, ha a közalkalma-
zott olyan munkakört tölt be, amelyben a besorolás alap-
jául figyelembe vehetõ jogi szakvizsga, mérlegképes
könyvelõ szakképesítés vagy ezzel egyenértékû képesítés,
okleveles könyvvizsgálói képesítés, doktori fokozat (PhD,
DLA), a tudomány(ok) kandidátusa, a tudomány(ok) dok-
tora, illetve külföldön szerzett és honosított vagy elismert
tudományos fokozat, és ezzel a közalkalmazott rendel-
kezik.

1/C. § (1) A gyakornoki idõvel kapcsolatos szakmai
követelmények két részbõl állnak: az általános követelmé-
nyekbõl és a munkakörhöz kapcsolódó követelményekbõl.
Az általános követelmények teljesítését minden gyakor-
nok részére elõ kell írni. A munkakörhöz kapcsolódó szak-
mai kötelezettségek megállapításának alapja a kinevezés-
ben meghatározott munkakör, illetõleg az ahhoz kapcsoló-
dó munkaköri leírás.

(2) Az általános követelményeknek biztosítaniuk kell,
hogy a gyakornok megismerje

a) a munkáltató tevékenységét, szervezeti és mûködési
szabályzatát, egyéb belsõ szabályzatait, kollektív szerzõ-
dését,

b) az intézmény mûködési céljait, azok gyakorlati meg-
valósulását.

(3) A munkakörhöz kapcsolódó követelményeknek biz-
tosítaniuk kell, hogy a gyakornok

a) megismerje a munkakörére vonatkozó foglalkoz-
tatási alapelveket, a munkaköre alapján ellátandó tevé-
kenység gyakorlati feladatait,

b) megismerje a munkáltató tevékenységének általános
és sajátos jellemzõit,

c) elmélyítse a munkaköre ellátásához szükséges elmé-
leti és gyakorlati ismereteket.

(4) Az (1) bekezdés szerinti szervek között történõ mun-
kakör változás esetén a gyakornoktól nem lehet megköve-
telni a már teljesített általános követelmények elsajátítá-
sának megismétlését.

(5) A munkáltató szakterületenként szakmai vezetõt
(segítõt) jelöl ki, aki segíti a gyakornokot szakmai felké-
szülésében.

(6) A gyakornok munkanaplót vezet, amely tartalmazza
az elvégzett feladatokat.

(7) A munkáltató a munkakör önálló ellátásához szük-
séges gyakorlati, elméleti ismeretek számonkérése érdeké-
ben a gyakornok részére félévente vizsgafeladatot jelöl ki.
A vizsgafeladatot a szakmai vezetõ (segítõ) az önálló fel-
adatellátás szempontjából írásban értékeli.

(8) A szakmai vezetõ (segítõ) a gyakornok szakmai elõ-
rehaladásáról – a (6) bekezdés szerinti munkanaplót, vala-
mint a (7) bekezdés szerinti vizsgafeladatot is alapul vé-
ve – a munkáltató részére félévente értékelést készít. Az
értékelés tartalmazza

a) a gyakornok által az adott idõszakban elvégzett fel-
adatok fõbb típusait,

b) a feladatok által megkövetelt tevékenységek körét,
c) a gyakornok által elsajátított gyakorlati, elméleti

ismereteket.
(9) A gyakornok a rá vonatkozó értékelésbe betekinthet,

és amennyiben annak tartalmát kifogásolja, írásos vélemé-
nyét az értékeléshez mellékelni kell.

(10) A munkáltató félévente a gyakornok tevékenységét
írásban – az elvégzett feladatok végrehajtása során nyúj-
tott teljesítmény és a számonkérés alapján – minõsíti.
A munkáltató a minõsítést a közalkalmazott közvetlen
felettese mellett – ha személyük nem azonos – a szakmai
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vezetõ (segítõ) értékelésének, javaslatának ismeretében
készíti el.

(11) A gyakornoki idõvel kapcsolatos szakmai kötele-
zettségek, a gyakornoki idõ alatti számonkérés feltételei-
nek és a gyakornok szakmai vezetõje (segítõje) feladatai-
nak részletes szabályait, továbbá a gyakornoki követelmé-
nyek teljesítésével és a teljesítmény mérésével összefüggõ
részletes eljárási rendet, valamint a gyakornoki minõsítés
különös szabályait munkáltató által megállapított gyakor-
noki szabályzat tartalmazza.”

2. §

A Rendelet 11. §-a a következõ (2) bekezdéssel egészül
ki, egyben a 11. § jelenlegi szövegének számozása (1) be-
kezdésre változik:

„(2) E rendelet 1/A. §-ának c) pontja 2007. decem-
ber 31-én hatályát veszti.”

3. §

(1) A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvénynek a testnevelés és sport területén törté-
nõ végrehajtásáról szóló 89/1994. (VI. 8.) Korm. rendelet
(a továbbiakban: Korm. rendelet) 1. §-ának (2) bekezdésé-
ben a „Testnevelési és Sportmúzeumnál” szövegrész
helyébe a „Nemzeti Utánpótlás-nevelési és Sportszolgál-
tató Intézet Testnevelési és Sportmúzeumi Igazgatóságá-
nál” szövegrész lép.

(2) A Korm. rendelet a következõ 1/A–1/C. §-okkal
egészül ki:

„[A Kjt. 20/B. §-ának (2) bekezdéséhez,
22. §-ának (4), (5) és (9) bekezdéseihez]

1/A. § Nem kötelezõ pályázatot kiírni
a) abban a munkakörben, amelyre vonatkozóan – 90 na-

pon belül – már legalább két alkalommal eredménytelen volt
a pályázati kiírás, és

b) abban a munkakörben, amelynek haladéktalan be-
töltése a folyamatos ellátás biztonságos megszervezéséhez
elengedhetetlenül szükséges, és a folyamatos ellátás nyúj-
tásához szükséges személyi feltételek más munkaszerve-
zési eszközzel nem biztosíthatóak,

c) a rendelet mellékletében felsorolt „A”, „B”, „C” és
„D” fizetési osztályba soroláshoz szükséges iskolai vég-
zettséget, szakképesítést igénylõ munkakörökben.

1/B. § (1) A Kjt. 22. § (1) és (2) bekezdésével összefüg-
gésben a munkáltató alaptevékenységének ellátásával
összefüggõ munkakörnek minõsülnek a rendelet mellékle-
tében az ügyintézõi munkaköri csoportban felsorolt mun-
kakörök.

(2) Nem kell gyakornoki idõt kikötni, ha a közalkalma-
zott olyan munkakört tölt be, amelyben a besorolás alap-

jául figyelembe vehetõ jogi szakvizsga, mérlegképes
könyvelõ szakképesítés vagy ezzel egyenértékû képesítés,
okleveles könyvvizsgálói képesítés, doktori fokozat (PhD,
DLA), a tudomány(ok) kandidátusa, a tudomány(ok) dok-
tora, illetve külföldön szerzett és honosított vagy elismert
tudományos fokozat, és ezzel a közalkalmazott rendel-
kezik.

1/C. § (1) A gyakornoki idõvel kapcsolatos szakmai
követelmények két részbõl állnak: az általános követelmé-
nyekbõl és a munkakörhöz kapcsolódó követelményekbõl.
Az általános követelmények teljesítését minden gyakor-
nok részére elõ kell írni. A munkakörhöz kapcsolódó szak-
mai kötelezettségek megállapításának alapja a kinevezés-
ben meghatározott munkakör, illetõleg az ahhoz kapcso-
lódó munkaköri leírás.

(2) Az általános követelményeknek biztosítaniuk kell,
hogy a gyakornok megismerje

a) a munkáltató tevékenységét, szervezeti és mûködési
szabályzatát, egyéb belsõ szabályzatait, kollektív szerzõ-
dését,

b) az intézmény mûködési céljait, azok gyakorlati meg-
valósulását.

(3) A munkakörhöz kapcsolódó követelményeknek biz-
tosítaniuk kell, hogy a gyakornok

a) megismerje a munkakörére vonatkozó foglalkoz-
tatási alapelveket, a munkaköre alapján ellátandó tevé-
kenység gyakorlati feladatait,

b) megismerje a munkáltató tevékenységének általános
és sajátos jellemzõit,

c) elmélyítse a munkaköre ellátásához szükséges elmé-
leti és gyakorlati ismereteket.

(4) Az (1) bekezdés szerinti szervek között történõ mun-
kakör változás esetén a gyakornoktól nem lehet megkö-
vetelni a már teljesített általános követelmények elsajátítá-
sának megismétlését.

(5) A munkáltató szakterületenként szakmai vezetõt
(segítõt) jelöl ki, aki segíti a gyakornokot szakmai felké-
szülésben.

(6) A gyakornok munkanaplót vezet, amely tartalmazza
az elvégzett feladatokat.

(7) A munkáltató a munkakör önálló ellátásához szük-
séges gyakorlati, elméleti ismeretek számonkérése érdeké-
ben a gyakornok részére félévente vizsgafeladatot jelöl ki.
A vizsgafeladatot a szakmai vezetõ (segítõ) az önálló fel-
adatellátás szempontjából írásban értékeli.

(8) A szakmai vezetõ (segítõ) a gyakornok szakmai elõ-
rehaladásáról – a (6) bekezdés szerinti munkanaplót, vala-
mint a (7) bekezdés szerinti vizsgafeladatot is alapul vé-
ve – a munkáltató részére félévente értékelést készít. Az
értékelés tartalmazza

a) a gyakornok által az adott idõszakban elvégzett fel-
adatok fõbb típusait,

b) a feladatok által megkövetelt tevékenységek körét,
c) a gyakornok által elsajátított gyakorlati, elméleti is-

mereteket.
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(9) A gyakornok a rá vonatkozó értékelésbe betekinthet,
és amennyiben annak tartalmát kifogásolja, írásos vélemé-
nyét az értékeléshez mellékelni kell.

(10) A munkáltató félévente a gyakornok tevékenységét
írásban – az elvégzett feladatok végrehajtása során nyúj-
tott teljesítmény és a számonkérés alapján – minõsíti.
A munkáltató a minõsítést a közalkalmazott közvetlen
felettese mellett – ha személyük nem azonos – a szakmai
vezetõ (segítõ) értékelésének, javaslatának ismeretében
készíti el.

(11) A gyakornoki idõvel kapcsolatos szakmai kötele-
zettségek, a gyakornoki idõ alatti számonkérés feltételei-
nek és a gyakornok szakmai vezetõje (segítõje) feladatai-
nak részletes szabályait, továbbá a gyakornoki követelmé-
nyek teljesítésével és a teljesítmény mérésével összefüggõ
részletes eljárási rendet, valamint a gyakornoki minõsítés
különös szabályait munkáltató által megállapított gyakor-
noki szabályzat tartalmazza.”

[A Kjt. 23. §-ának (2) bekezdéséhez]

4. §

A Korm. rendelet 2. §-a (1) bekezdésének helyébe a kö-
vetkezõ rendelkezés lép:

„(1) Magasabb vezetõ beosztású közalkalmazott annak
az intézménynek a vezetõje, akit az önkormányzati és terü-
letfejlesztési miniszter nevez ki, továbbá a rendelet mel-

lékletében megjelölt magasabb vezetõi beosztásban lévõ
közalkalmazott.”

5. §

A Korm. rendelet 7. §-a a következõ (2) bekezdéssel
egészül ki, egyben a 7. § jelenlegi szövegének számozása
(1) bekezdésre változik:

„(2) E rendelet 1/A. §-ának c) pontja 2007. decem-
ber 31-én hatályát veszti.”

6. §

A Korm. rendelet mellékletének helyébe e rendelet mel-
léklete lép.

7. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követõ hónap elsõ nap-
ján lép hatályba, és a hatálybalépését követõ tizenötödik
napon hatályát veszti.

(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejûleg a Korm.
rendelet 2. §-ának (2) bekezdése hatályát veszti.

Gyurcsány Ferenc s. k.,
miniszterelnök
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Melléklet a 279/2007. (X. 20.) Korm. rendelethez

„Melléklet a 89/1994. (VI. 8.) Korm. rendelethez

Munkakörök, beosztások
Fizetési osztályok

Vezetõi pótlék
A B C D E F G H I J

Magasabb vezetõi beosztások

Nemzeti Utánpótlás-nevelési
és Sportszolgáltató Intézet fõigazgatója

* * * * * 300%

Egyéb önálló költségvetési szerv
fõigazgatója, igazgatója,
intézményvezetõje

* * * * 270%

Fõvárosi, megyei és megyei jogú városi
önkormányzat önálló intézményének
vezetõje

* * * * 250%

Nemzeti Utánpótlás-nevelési
és Sportszolgáltató Intézet
fõigazgató-helyettese, gazdasági
igazgatója

* * * * * 250%

Vezetõi beosztások

Igazgató, intézményvezetõ * * * * * 200%



Munkakörök, beosztások
Fizetési osztályok

Vezetõi pótlék
A B C D E F G H I J

Fõvárosi, megyei és megyei jogú városi
önkormányzat önálló intézményének
vezetõ helyettese

* * * * * 180%

Igazgatóhelyettes,
intézményvezetõ-helyettes

* * * * * * * 150%

Elkülönült szervezeti egység vezetõje * * * * * * * 125%

Olimpiai központ vezetõ * * * * * 200%

Olimpiai központ vezetõ-helyettes * * * * * 150%

Ügyintézõi munkakörök

Belsõ ellenõr * * * *

Beruházási ügyintézõ * * * *

Bérelszámoló * * * * *

Edzõ * * * * *

Elõadó * * *

Energetikus * * * * *

Élelmezésvezetõ * * * *

Építész * * *

Értékesítési felelõs * * *

Fõmunkatárs (gazdasági) * * * *

Gazdasági tanácsadó (szakértõ) * * * *

Gazdasági ügyintézõ * * *

Humánpolitikai munkatárs * * * *

Igazgatási ügyintézõ * * * *

Jegyelszámoló * * * *

Jegyiroda vezetõ * * *

Jogász, jogtanácsos * *

Kalkulátor * * * *

Kommunikációs munkatárs * * * *

Kontroller * * * *

Könyvelõ

– analitikus * * * *

– anyag- * * * *

– kontírozó * * * *

Közgazdasági ügyintézõ * * * *

Közgazdász * *

Létesítményvezetõ * * * * *

Létesítményvezetõ-helyettes * * * * *

Lõtérvezetõ * * * *

Mérnök

– építész- * *

– gépész- * *

– villamos- * *
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Munkakörök, beosztások
Fizetési osztályok

Vezetõi pótlék
A B C D E F G H I J

Munkadíj-elszámoló * * * *

Munkaügyi elõadó * * * *

Munkavédelmi és biztonságtechnikai
ügyintézõ

* * * *

Mûszak vezetõ * * * *

Mûszaki

– ellenõr * * * * *

– konstruktõr * * * *

– koordinátor * * * *

– szakértõ * * *

– szerkesztõ * * *

– tervezõ, fejlesztõ * * * *

– ügyintézõ * * * *

– vezetõ * * * * *

Mûvezetõ * * * *

Pálya (porond)

– építész * * * *

– mester * * * *

Pályamûszaki vezetõ * * * *

Pénztáros (fõ-) * * * *

Pénzügyi ügyintézõ * * * *

– beruházási * * * *

– adóügyi * * * *

Propaganda ügyintézõ * * * *

Raktárvezetõ * * * *

Recepcióvezetõ * * *

Rendezvény

– felelõs * * * *

– lebonyolító * * * *

– mûszaki vezetõ * * * *

– rendezõi vezetõ * * * *

– rendészeti vezetõ * * * *

– szervezõ * * * *

– ügyintézõ (bonyolító) * * * *

Rendész * * * *

Sportmunkatárs * * * * * *

Sportorvos, orvos * * *

– asszisztens * * *

Sportszakmai vezetõ * * * *

Statisztikus * * * *

Stúdiós * * *
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Munkakörök, beosztások
Fizetési osztályok

Vezetõi pótlék
A B C D E F G H I J

Szállítási ügyintézõ * * * *

Szálloda vezetõ * *

Számlázó * *

Számviteli ügyintézõ * * * *

Szervezõ

– sport- * * * *

– számítástechnikai rendszer- * * * *

– ügyviteli * * * *

Társadalombiztosítási ügyintézõ * * * *

Tervkészítõ * * * *

Titkársági ügyintézõ * *

Titkárságvezetõ * * * *

Tudományos kutató * * *

Tûzrendész * * *

Uszodavezetõ * * * *

Üzemeltetési vezetõ * * * *

Üzemgazdász, ügyvitelszervezõ * * * *

Üzemvezetõ * * * *

Üzemvezetõ-helyettes * * * *

Vagyonkezelõ * * * *

Ügyviteli munkakörök

Adatrögzítõ * * * *

Adminisztrátor * * * *

Gépíró-adminisztrátor * * * *

Iratkezelõ * * * *

Irattáros * * *

Leltározó * * * *

Mûszaki rajzoló * * * *

Titkárnõ * *

Fizikai munkakörök

Anyagbeszerzõ * * * *

Anyaggazdálkodó * * *

Asztalos * * *

Autóvillamossági szerelõ * *

Ács-állványozó * *

Bádogos * *

Burkoló * * *

Büfékezelõ * * * *

Csõszerelõ * * *

Energetikai mûszakvezetõ * *

Esztergályos * * *
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Munkakörök, beosztások
Fizetési osztályok

Vezetõi pótlék
A B C D E F G H I J

Értékmegõrzõ *

Felszolgáló * *

Festõ-mázoló * * *

Fényképész * *

Fénymásoló * * * *

Garázsmester * *

Gépész * * *

Gépész-karbantartó * * *

Gépkocsiszerelõ * *

Gépkocsivezetõ (autóbusz) * *

Gépkocsivezetõ (teher) * *

Gondnok * * * * *

Hegesztõ * * *

Higiénikus *

Hõközpont kezelõ * *

Hûtõgépész * *

Jegypénztáros * * * *

Kabinos *

Karbantartó * * *

Kazánfûtõ * * * *

Kazángépész (fûtõ) * *

Kárpitos * *

Kertész * *

Kézbesítõ * *

Kikötõmester * * *

Konyhai kisegítõ (konyhalány) * *

Kõmûves * * *

Laboráns * * * *

Lakatos

– épület- * * *

– gép- * * *

– karosszéria- * * *

Masszõr *

Mosónõ * *

Munkagépkezelõ (rolbás) * * * *

Mûszerész

– elektro- * * *

– finommechanikai * * *

– mechanikai * * *

Öltözõõr * *

Pálya (porond)
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Munkakörök, beosztások
Fizetési osztályok

Vezetõi pótlék
A B C D E F G H I J

– munkás * *

Portás, éjjeliõr * *

Rakodó * *

Rakodógép-kezelõ * *

Raktári ügyintézõ * *

Raktár-kezelõ * *

Rendezvény

– gondnok * *

– rendezõ * * * *

– technikai munkás * * * *

– vagyonõr * * *

Ruhatáros * *

Segédmunkás * *

Sokszorosító * *

Sportszergyártó * *

Szakács * *

Szállodai portás * * * *

Szobaasszony * * *

Takarító * *

Targoncavezetõ * *

Technikus

– építész- * * *

– gépész- * * *

– villamosipari * * *

Telefon-(telex-)kezelõ * * * *

Telep(terület)õr * *

Teremõr * *

Tetõfedõ * *

Úszásoktató * * *

Uszoda felügyelõ * *

Úszómester * * * *

Varrónõ * * * *

Vasalónõ * *

Villamossági szerelõ * *

Villanyszerelõ

– erõsáramú, gyengeáramú * * *

Víz-gázvezeték, fûtésszerelõ * * *

Vízõr * *
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A Kormány tagjának rendelete

Az önkormányzati és területfejlesztési miniszter
38/2007. (XII. 14.) ÖTM

rendelete
az állami sportcélú támogatások felhasználásáról

és elosztásáról szóló
10/2007. (IV. 14.) ÖTM rendelet módosításáról

A sportról szóló 2004. évi I. törvény 79. §-a (3) bekez-
désének a)–b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az
önkormányzati és területfejlesztési miniszter feladat- és
hatáskörérõl szóló 168/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet
1. § b) pontjában foglalt feladatkörömben eljárva – a pénz-
ügyminiszter feladat- és hatáskörérõl szóló 169/2006.
(VII. 28.) Korm. rendelet 1. §-ának a) pontjában megálla-
pított feladatkörében eljáró pénzügyminiszterrel egyetér-
tésben – a következõket rendelem el:

1. §

Az állami sportcélú támogatások felhasználásáról és el-
osztásáról szóló 10/2007. (IV. 14.) ÖTM rendelet (a továb-
biakban: R.) 14. §-ának (1) bekezdése a következõ e) pont-
tal egészül ki:

[Az ÖTM a NUSI útján támogathatja az egyéb utánpót-
lás-nevelési feladatok ellátását az alábbiak tekintetében:]

„e) a Bajnok Program megvalósítása.”

2. §

Az R. 16. §-a a következõ (2) bekezdéssel egészül ki és
a § eredeti szövege (1) bekezdésre változik:

„(2) A Magyar Diáksport Szövetség, a Magyar Egyete-
mi és Fõiskolai Sportszövetség, valamint a Magyar Test-
nevelõ Tanárok Országos Egyesülete az (1) bekezdés sze-
rinti támogatását az ÖTM-mel kötött szerzõdésben megje-
lölt tagszervezeteinek, sportegyesületeteknek, valamint
sportiskoláknak továbbadhatja.”

3. §

Az R. 17. §-a a következõ c)–e) pontokkal egészül ki:
[Az ÖTM az „Olimpiai felkészülés támogatása” elõ-

irányzat terhére nyújt támogatást]
„c) a nemzeti válogatottak olimpiai felkészülését szol-

gáló, állami tulajdonú sportlétesítmények fejlesztéséhez,
korszerûsítéséhez,

d) az olimpiai központok fejlesztéséhez, korszerûsíté-
séhez,

e) az olimpiai kerettag sportolók, továbbá a felkészíté-
sükben közremûködõ sportszakemberek részére Wesselényi
Miklós Sportközalapítványon keresztül juttatott Gerevich
Aladár-sportösztöndíj biztosításához.”

4. §

Az R. 29. §-a az alábbi l) ponttal egészül ki:
[Az ÖTM a „Szakképzés támogatása” elõirányzat ter-

hére az alábbi célokat támogatja:]
„l) sportszakmai kiadványok, tankönyvek digitalizálása.”

5. §

Az R. 45. §-a a következõ (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) A Magyarországi Éjféli Sportbajnokságok Egyesü-

let az (1) bekezdés i) pont szerinti támogatását az
ÖTM-mel kötött szerzõdésben megjelölt, a Holdsugár
Programban részt vevõ jogi személyek részére, a Program
megvalósítása céljából továbbadhatja.”

6. §

Az R. a következõ 47/A. §-sal egészül ki:

„Kiemelt stratégiai célok megvalósítása

47/A. § Az ÖTM a „Kiemelt stratégiai célok megvalósí-
tása” elõirányzat terhére támogatja a Sport XXI. Nemzeti
Sportstratégiáról szóló 65/2007. (VI. 27.) OGY határozat-
tal és az egészséges életmód terjesztésével, a szabadidõ-
sport, az iskolai- és diáksport fejlesztésével összefüggõ
programokat, tudományos és kutatási tevékenységet, ta-
nulmányok, szakmai kiadványok és módszertani segédle-
tek elkészítését és megjelentetését, konferenciákat és ren-
dezvényeket, valamint szakmai ismeretek terjesztését.”

7. §

Az R. 48. §-ának (1) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:

„(1) Az „Állami és önkormányzati – Sport XXI. Létesít-
ményfejlesztési Program – sportlétesítmények fejlesztése”
elõirányzat a Sport XXI. Létesítményfejlesztési Program
keretében megvalósuló állami és önkormányzati tulajdonú
sportcélú ingatlanfejlesztésekre, a program koordinációjá-
val és kommunikációjával összefüggõ szakmai feladatok
ellátására, továbbá egyéb sportlétesítmény-fejlesztési, fel-
újítási, korszerûsítési célokra használható fel.”

8. §

Az R. 52. §-ának d) pontja helyébe a következõ rendel-
kezés lép, és a § a következõ e) ponttal egészül ki:

[Az ÖTM a „Sportlétesítményekkel kapcsolatos egyéb
folyamatban lévõ kormányzati feladatok” elõirányzat ter-
hére támogatja]

„d) az olimpiai központok fejlesztését,
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e) egyéb, nem vagy nem kizárólag állami forrásból
megvalósuló átfogó jellegû létesítményfejlesztési progra-
mok elõkészítõ és koordinációs feladatait, az abba illesz-
kedõ egyedi beruházások támogatását, amely beruházási
támogatás legfeljebb 7%-a fordítható koordinációs felada-
tokra.”

9. §

Az R. 56. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„56. § Az ÖTM a „Kiemelt biztonsági kockázatú sport-

események támogatása” elõirányzat terhére támogatást
nyújt a külön jogszabály szerinti kiemelt biztonsági kocká-
zatú sportrendezvények közfeladatként történõ rendõri
biztosításához, a Sportrendezvényeket Biztonsági Szem-
pontból Minõsítõ Szakértõi Bizottság mûködéséhez, vala-
mint a sportrendezvények biztonságával kapcsolatos szak-
mai kiadványok megjelentetéséhez.”

10. §

Az R. a következõ 62/A. §-sal egészül ki:
„62/A. § Az ÖTM a „Kiemelt hazai rendezésû sportese-

mények támogatása” elõirányzat terhére támogatást nyújt-
hat sportszövetség részére a 2008. évi nyári olimpiai és pa-
ralimpiai játékok hazai rendezésû, olimpiai kvalifikációs
sport világeseményeinek rendezésével összefüggõ költsé-
gek legfeljebb 50%-ának fedezetéhez.”

11. §

(1) Az R. 2. számú mellékletének „II. Szakmai típusú
kiadások” 1. pontja az alábbi gondolatjeles bekezdéssel
egészül ki:

[Hazai és külföldi versenyen és edzõtáborokban való
részvétel költségei (az esemény és az eseményen részt ve-
võk megnevezésének feltüntetésével):]

„– edzõpartner igénybevételének költségei”

(2) Az R. 2. számú melléklete „II. Szakmai típusú kiadá-
sok” 2. pontjának második gondolatjeles bekezdése helyé-
be a következõ rendelkezés lép:

[Személyi juttatások és munkaadókat terhelõ járulékok
(legfeljebb a támogatás 30%-áig)]

„– a felkészítést segítõ sportszakemberek, különösen
edzõk, orvosok, pszichológusok, gyúrók, gyógytornászok
(megbízási szerzõdés, vállalkozói szerzõdés díja). A szám-
lákhoz a szerzõdést és a teljesítésigazolást csatolni kell.”

(3) Az R. 2. számú melléklete „II. Szakmai típusú kiadá-
sok” 3. pontja a következõ gondolatjeles bekezdéssel egé-
szül ki:

[Versenyrendezési kiadások]
„– sportlétesítmények, eszközök igénybevételéhez, és

az esemény megszervezéséhez, megrendezéséhez közvet-
lenül kapcsolódó szolgáltatások.”

(4) Az R. 2. számú melléklete „II. Szakmai típusú kiadá-
sok” 4. pontjának elsõ gondolatjeles bekezdése helyébe a
következõ rendelkezés lép:

[Sportegészségügyi költségek:]
„– kiegészítõ egészségügyi, étkezési, táplálkozástudo-

mányi készítmények (például vitaminok, kenõcsök, a ke-
retorvos által aláírt számlával az OSEI által bevizsgált táp-
lálékkiegészítõk stb.), szolgáltatások, sportegészségügyi
eszközök, mûszerek;”

(5) Az R. 2. számú melléklete „II. Szakmai típusú kiadá-
sok” 5. pontja az alábbi gondolatjeles bekezdésekkel egé-
szül ki:

[Sportfelszerelés és sporteszköz-vásárlási költségek:]
„– nemzeti válogatottak részére szerelés vásárlása, bér-

lése, számozása, feliratozása, karbantartása,
– nemzeti válogatottak részére versenyekre készített

zászlók, jelvények, kitûzõk készíttetése és beszerzése.”

(6) Az R. 2. számú melléklete „II. Szakmai típusú kiadá-
sok” a következõ ponttal egészül ki:

„8. Sportdiplomáciai költségek (legfeljebb az adott tá-
mogatás 15%-áig a delegáció tagjainak megjelölésével)

– a nemzetközi sportági szövetségek által szervezett
nemzetközi kongresszusokra, bizottsági ülésekre stb. tör-
ténõ utazással kapcsolatos költségek (utazás, szállás, étke-
zés, regisztráció, egyéb),

– a nemzetközi sportági szövetségek által szervezett
nemzetközi kongresszusok, bizottsági ülések Magyaror-
szágon történõ megszervezésével kapcsolatos költségek
(terembérleti díj, szállás, étkezés, szállítás, speciális esz-
közök, szolgáltatások bérleti díja, egyéb).”

12. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követõ 5. napon lép ha-
tályba, és a hatálybalépését követõ napon hatályát veszti.

(2) Hatályát veszti az R. 2. számú mellékletének „I. Mû-
ködési típusú kiadások”, „6. Sportdiplomáciai tevé-
kenység” pontja.

(3) Az R. 17. §-ának a) pontjában a „2007. évi” szöveg-
rész helyébe a „2007–2008. évi” szöveg lép.

Bajnai Gordon s. k.,
önkormányzati és területfejlesztési miniszter
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Az Országgyûlés határozatai

Az Országgyûlés
92/2007. (X. 18.) OGY

határozata
az Országgyûlés bizottságainak létrehozásáról,

tisztségviselõinek és tagjainak megválasztásáról szóló
14/2006. (V. 31.) OGY határozat

módosításáról*

Az Országgyûlés bizottságainak létrehozásáról, tiszt-
ségviselõinek és tagjainak megválasztásáról szóló
14/2006. (V. 31.) OGY határozat a következõk szerint mó-
dosul:

Az Országgyûlés

a Sport- és turisztikai bizottságba

Páva Zoltán helyett

Puch Lászlót

a bizottság tagjává

megválasztja.

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

Dr. Hende Csaba s. k., Török Zsolt s. k.,
az Országgyûlés jegyzõje az Országgyûlés jegyzõje

Az Országgyûlés
99/2007. (XI. 8.) OGY

határozata
az Országgyûlés bizottságainak létrehozásáról,

tisztségviselõinek és tagjainak megválasztásáról szóló
14/2006. (V. 31.) OGY határozat módosításáról

Az Országgyûlés bizottságainak létrehozásáról, tiszt-
ségviselõinek és tagjainak megválasztásáról szóló
14/2006. (V. 31.) OGY határozat a következõk szerint
módosul:

Az Országgyûlés

a Sport- és turisztikai bizottságba

Puch László helyett

Páva Zoltánt

a bizottság tagjává

megválasztja.

* A határozatot az Országgyûlés a 2007. október 15-i ülésnapján
fogadta el.

A Köztársasági Elnök
határozata

A Köztársasági Elnök
183/2007. (IX. 21.) KE

határozata
kitüntetés adományozásáról

(kivonatos közlés)

Az Alkotmány 30/A. § (1) bekezdése j) pontja, valamint
a Magyar Köztársaság kitüntetéseirõl szóló 1991. évi
XXXI. törvény 2. § (1) bekezdése alapján a önkormányzati
és területfejlesztési miniszter elõterjesztésére

Benke Attiláné Balikó Györgyi válogatott tornásznak, a
Magyar Torna Szövetség szakosztályvezetõjének, nem-
zetközi versenybírónak, az Európai Torna Szövetség
tiszteletbeli tagjának,

Illés Béla labdarúgónak

a MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI ARANY
ÉRDEMKERESZT

(polgári tagozat)
kitüntetést;

Józsi Györgynek, Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Pol-
gármesteri Hivatala Mûvelõdési és Sport Osztálya cso-
portvezetõjének,

dr. Nagy Józsefnek, a Kopint-Datorg Zrt. humánpoliti-
kai igazgatójának, a Mezõ Ferenc Közalapítvány titká-
rának,

dr. Pápai Júliának, a biológiai tudomány kandidátusá-
nak, a NUSI – UPI tudományos fõmunkatársának, címze-
tes egyetemi docensnek,

Répássy Lászlónak, a Nógrád Megyei Sportági Szak-
szövetség ügyvezetõ igazgatójának,

Vanyus Attilának, a Gyõr Megyei Jogú Város Sport-
igazgatósága sportigazgató-helyettesének

a MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI EZÜST
ÉRDEMKERESZT

(polgári tagozat)
kitüntetést;

Rátkai Sándornak, a NUSI – Budapesti Olimpiai Köz-
pont pályamesterének,

Schneider Bélának, a Tersztyánszky Ödön Sportköz-
pont (Csákvár) intézményvezetõjének

a MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI BRONZ
ÉRDEMKERESZT

(polgári tagozat)
kitüntetést

adományozom.

KEH ügyszám: VII-2/3222-10/2007.
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A Kormány határozatai

A Kormány
1092/2007. (XI. 29.) Korm.

határozata
a „Legyen jobb a gyermekeknek!”

Nemzeti Stratégiáról, 2007–2032 szóló
47/2007. (V. 31.) OGY határozat végrehajtásával

kapcsolatos kormányzati feladatokról
(2007–2010.)

(kivonatos közlés)

1. A „Legyen jobb a gyermekeknek!” Nemzeti Straté-
giáról 2007–2032. szóló 47/2007. (V. 31.) OGY határozat
2. pontjában foglalt felkérésnek eleget téve, a Kormány a
Stratégiában meghatározott célkitûzések végrehajtása ér-
dekében 2007–2010. évekre

– a szegénység újratermelõdési ciklusainak megszakí-
tását,

– a gyermekes szülõk munkavállalási esélyeinek javí-
tását, a gyermekes háztartások szegénységének csökken-
tését,

– a gyermekeknek nyújtott szolgáltatások minõségé-
nek javulását, ezen intézmények együttmûködésének javí-
tását,

– a gyermekek jólétének emelését
jelöli meg a három éves kormányzati cselekvési terv ki-
emelt fejlesztési területeiként.

2. A Kormány a három éves cselekvési terv kiemelt fej-
lesztési területeihez kapcsolódó intézkedésekrõl elfogadja
a melléklet szerinti intézkedési tervet.

3. Ez a határozat a közzététele napján lép hatályba.

A miniszterelnök helyett:

Kiss Péter s. k.,
a Miniszterelnöki Hivatalt vezetõ miniszter

Melléklet
az 1092/2007. (XI. 29.) Korm. határozathoz

A 2007–2010. évekre vonatkozó kormányzati
cselekvési terv kiemelt fejlesztési területeihez

kapcsolódó intézkedési terv

III. A gyermekek jóléte

A) A szabadidõ kulturált eltöltésének segítése

34. Komplex ifjúsági közösségi terek, multifunkcioná-
lis létesítmények kialakítását kell támogatni, gyermek- és
ifjúsági programok céljára.

Felelõs: önkormányzati és területfejlesztési miniszter
oktatási és kulturális miniszter
földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter
szociális és munkaügyi miniszter

Határidõ: folyamatos

35. Szabadon használható sportolásra alkalmas terek
(grund) építésével és a meglévõ sportlétesítmények, isko-
lai sportpályák délutáni és hétvégi nyitva tartásának támo-
gatásával kell biztosítani a hétvégi és szünidei sportolási
lehetõségeket, a fiatalok szabadidejének hasznosabb el-
töltését, sportolási lehetõségének könnyítését.

Felelõs: önkormányzati és területfejlesztési miniszter
oktatási és kulturális miniszter

Határidõ: folyamatos

36. A társadalmi, szociális hátrányok (szegénység, szü-
lõk munkanélkülisége, iskolázatlan szülõk, deviáns csalá-
di környezet stb.) miatt az iskolai lemorzsolódás, a sikerte-
len munkaerõ-piaci megjelenés, illetve a bûnelkövetés ve-
szélyének kitett iskoláskorú gyermekek és fiatalok számá-
ra a szociális alapkészségeik megerõsítését, a szabadide-
jük hasznos eltöltését segítõ, a tanulás és a munka közötti
átmenetet támogató integrációs programokat kell indítani.

Felelõs: szociális és munkaügyi miniszter
önkormányzati és területfejlesztési miniszter

Határidõ: 2008. I. félévétõl folyamatos
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A Kormány
2167/2007. (IX. 20.) Korm.

határozata
a központi költségvetési fejezetek és a társadalombiztosítási költségvetési szervek

2006. évi elõirányzat-maradványainak kezelésérõl

(kivonatos közlés)

A Kormány megtárgyalta és elfogadta a központi költségvetési fejezetek és a társadalombiztosítási költségvetési szer-
vek 2006. évi elõirányzat-maradványainak kezelésérõl szóló elõterjesztést, és – az államháztartásról szóló 1992. évi
XXXVIII. törvény 93. §-ának (10) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján – jóváhagyja az elõirányzat-maradványok
átcsoportosítását a melléklet szerinti részletezésben.

Felelõs: pénzügyminiszter
Határidõ: azonnal

Gyurcsány Ferenc s. k.,
miniszterelnök

Melléklet a 2167/2007. (IX. 20.) Korm. határozathoz

A 2006. évi elõirányzat-maradványok fejezeten belüli átcsoportosítása

Ezer forintban
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név
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név

Al-
cím-
név

Jog-
cím-

csop.-
név

Jog-
cím-
név

Elõ-
ir.-

csop.-
név

Kiemelt elõirányzat neve
Átcsoportosítás

(+/—)

XI. Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium

12 Fejezeti kezelésû elõirányzatok

26 Sporttevékenységek támogatása

4 Versenysport támogatása

1 Mûködési költségvetés

5 Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások –9 782

23 Szabadidõsport támogatása

1 Mûködési költségvetés

5 Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások –30 608

27 Sportlétesítmények fejlesztése és kezelése

1 Állami és önkormányzati – Sport XXI. Létesítményfejlesztési Program – sportlétesítmények fejlesztése

1 Mûködési költségvetés

3 Dologi kiadások –10 000

2 Felhalmozási költségvetés

3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások –18 541

6 Sportlétesítményekkel kapcsolatos egyéb folyamatban lévõ kormányzati feladatok

1 Mûködési költségvetés

3 Dologi kiadások –6 154

2 Felhalmozási költségvetés

3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások –66

7 21. századi iskolai és önkormányzati sportlétesítmény-fejlesztési program

1 Mûködési költségvetés

5 Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások –25 739

5 Közigazgatási hivatalok

1 Mûködési költségvetés

1 Személyi juttatások 24 300

2 Munkaadókat terhelõ járulékok 7 700

11 Nemzeti Utánpótlási-nevelési és Sportszolgáltató Intézet

1 Mûködési költségvetés

3 Dologi kiadások 80 000

12 Fejezeti kezelésû elõirányzatok

20 Ágazati célfeladatok
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(+/—)

2 Kincstári tranzakciós díj elszámolása

1 Mûködési költségvetés

3 Dologi kiadások 30 659

26 Sporttevékenységek támogatása

6 Sportteljesítmények elismerése, megbecsülése

1 Mûködési költségvetés

1 Személyi juttatások 8 000

21 Gerevich Aladár – sportösztöndíj

1 Mûködési költségvetés

5 Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások 30 000

27 Sportlétesítmények fejlesztése és kezelése

4 Magyar Sport Háza program

1 Mûködési költségvetés

5 Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások 200 000

A Kormány
2168/2007. (IX. 24.) Korm.

határozata
egyes kincstári vagyonba tartozó ingatlanok ingyenes önkormányzati tulajdonba adásáról

(kivonatos közlés)

1. A Kormány – az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 109/K. § (9) bekezdésében kapott felhatal-
mazás alapján – úgy dönt, hogy az alábbi kincstári vagyonba tartozó ingatlanok ingyenesen a határozatban megjelölt
helyi önkormányzatok tulajdonába kerüljenek.

Soszám Önkormányzat Ingatlan/tulajdoni hányad Feladat/cél

44. Nyíregyháza Megyei Jogú
Város Önkormányzata

Nyíregyháza 3092/3 hrsz.-ú
ingatlan 9088/10710 tulajdoni
hányada

sport célkitûzések megvalósítása céljára

48. Rábcakapi Község Önkormány-
zata

Rábcakapi 183, 184 hrsz.-ú
ingatlanok

sportpálya kialakítása céljára

53. Szekszárd Megyei Jogú Város
Önkormányzata

Szekszárd 01650/15 hrsz.-ú
ingatlan

sporttelep céljára
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2. A tulajdonba adásról a Kincstári Vagyoni Igazgató-
ság (KVI) az önkormányzatokkal a tulajdonosváltozás
ingatlan-nyilvántartásba történõ bejegyzésére alkalmas
szerzõdést köt. A szerzõdés megkötése elõtt a KVI – a Pol-
gári Törvénykönyv szerinti jóhiszemû eljárás, együtt-
mûködési és tájékoztatási kötelezettségnek eleget téve –
köteles tájékoztatni az önkormányzatokat az ingatlanra
vonatkozó terhekrõl, korlátozásokról, folyamatban lévõ
eljárásokról, illetve egyéb jogi természetû ügyekrõl, vala-

mint átadni az ezekkel kapcsolatban rendelkezésre álló
dokumentumokat.

3. A 2. pont szerinti szerzõdésekben – a tulajdonátruhá-
zási szerzõdésekre vonatkozó általános jogszabályi köve-
telményeken túlmenõen – a következõk rögzítése is szük-
séges:

a) Az önkormányzat saját költségvetése terhére vállalja
az ingatlan környezeti állapotának felmérését, szükség ese-



tén kármentesítését, illetve ha az ingatlanon tervezett tevé-
kenyég engedélyköteles, akkor a szükséges engedély(ek)
megszerzését.

b) Az önkormányzat az ingatlanok tulajdonjogát a
fennálló terhekkel együtt szerzi meg.

c) Az önkormányzat vállalja, hogy az ingatlan(ok)
vonatkozásában az állammal szemben semmilyen követe-
lést nem támaszt.

d) A bérbeadással vagy más jogcímen hasznosított
ingatlanok esetében az önkormányzat vállalja a fennálló
jogviszonyokból eredõ kötelezettségeket, és a tulajdonos-
sal szemben támasztott esetleges jövõbeni követelésekért
való helytállást.

e) Az ingatlan-nyilvántartásban sporttelepként nyil-
vántartott ingatlanok önkormányzat általi hasznosítására
és esetleges értékesítésére a sportról szóló 2004. évi I. tör-
vény 64. § (4) és (5) bekezdésében elõírtak irányadók. A
Barcs 724/2 hrsz.-ú, valamint a Szekszárd 01650/15
hrsz.-ú, „kivett sporttelep” megnevezésû ingatlanok
tulajdonjogának átruházására vonatkozó szerzõdésekben
továbbá a KVI köteles a sportért felelõs önkormányzati és
területfejlesztési miniszter által – a fenti törvényi rendel-
kezés alapján – elõírt feltételeket az önkormányzat kötele-
zettségeként részletesen rögzíteni.

4. A Cegléd 2758/2 hrsz.-ú ingatlan tulajdonjogának
átruházására vonatkozó szerzõdésben rögzíteni kell, hogy
Cegléd Város Önkormányzata vállalja az ingatlanon talál-
ható, a szomszédos lakótelep fûtését és melegvízellátását
biztosító kazánház üzemeltetését.

5. A Kecskemét 3747 hrsz.-ú ingatlan tulajdonjogának
átruházására vonatkozó szerzõdésben rögzíteni kell, hogy
a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat térítésmentesen to-
vábbra is biztosítja az ingatlanon a Repülõorvosi, Egész-
ségvizsgáló és Kutató Intézet elhelyezését, valamint azt,
hogy az Intézet használati jogát az ingatlan-nyilvántartás-
ba is be kell jegyezni.

6. A Valkó 161/1 hrsz.-ú ingatlan tulajdonjogának át-
ruházására vonatkozó szerzõdésben rendelkezni kell arról,
hogy az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett jelzálogjog és
az azt biztosító elidegenítési és terhelési tilalom törölteté-

se, mint a tulajdonosváltozás bejegyeztetéséhez elenged-
hetetlen intézkedés, Valkó Nagyközség Önkormányzatát
terheli.

7. E kormányhatározat alapján tulajdonjog átruházásá-
ra vonatkozó szerzõdést 2008. március 31-ig lehet kötni.

Gyurcsány Ferenc s. k.,
miniszterelnök

A Kormány
2176/2007. (X. 4.) Korm.

határozata
a 2007. évi központi költségvetés általános

tartalékának felhasználásáról

(kivonatos közlés)

A Kormány

1. az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tör-
vény (Áht.) 38. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében
elrendeli a 2007. évi központi költségvetés általános tar-
taléka terhére 10 966 millió forint melléklet szerinti átcso-
portosítást;

Felelõs: pénzügyminiszter
érintett fejezetek felügyeletét ellátó szervek

vezetõi
Határidõ: azonnal

2. az Egészségbiztosítási Alap részére biztosított
1200 millió forintot az Áht. 26. § (4) bekezdése alapján
visszatérítési kötelezettség mellett csoportosítja át.

Felelõs: pénzügyminiszter
az Országos Egészségbiztosítási Pénztár

fõigazgatója
Határidõ: 2007. november 30.

Gyurcsány Ferenc s. k.,
miniszterelnök

184 SPORTÉRTESÍTÕ 10–12. szám



Melléklet a 2176/2007. (X. 4.) Korm. határozathoz

I. Országgyûlés
X. Miniszterelnökség
XI. Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium
XIII. Honvédelmi Minisztérium
XIV. Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium
XX. Oktatási és Kulturális Minisztérium
XXI. Egészségügyi Minisztérium
XXII. Pénzügyminisztérium
XXVI. Szociális és Munkaügyi Minisztérium
XXX. Gazdasági Versenyhivatal
LXXII. Egészségbiztosítási Alap

Fejezet száma és megnevezése

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELÕIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA*
a Kormány hatáskörében

Költségvetési év: 2007.

Millió forintban, egy tizedessel
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háztartási

egyedi
azonosító

Fejezet-
szám

Cím-
szám

Al-
cím-
szám

Jog-
cím-

csop.-
szám

Jog-
cím-
szám

Elõ-
ir.-
cso-
port-
szám

Ki-
emelt
elõ-
ir.-

szám

Feje-
zet-
név

Cím-
név

Al-
cím-
név

Jog-
cím-

csop.-
név

Jog-
cím-
név

Elõ-
ir.-

csop.-
név

KIADÁSOK
A módosítás
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(+/—)
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áthúzódó
hatása

A módo-
sítást
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jog-

szabály/
hatá-
rozat
száma

Kiemelt elõirányzat neve

XI. Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium

12 Fejezeti kezelésû elõirányzatok

26 Sporttevékenység támogatása

250078 1 Utánpótlás-nevelési feladatok

1 Mûködési költségvetés

5 Egyéb mûködési célú támogatások, kiadá-
sok 360,0

000934 3 Olimpiai felkészülés támogatása

1 Mûködési költségvetés

5 Egyéb mûködési célú támogatások, kiadá-
sok 300,0

27 Sportlétesítmények fejlesztése és kezelése

256423 1 Állami és önkormányzati – Sport XXI. Létesítményfejlesztési
Program – sportlétesítmények fejlesztése

1 Mûködési költségvetés

5 Egyéb mûködési célú támogatások, kiadá-
sok 100,0

Állam-
háztartási

egyedi
azonosító

Fejezet-
szám

Cím-
szám

Al-
cím-
szám

Jog-
cím-

csop.-
szám

Jog-
cím-
szám

Elõ-
ir.-
cso-
port-
szám

Ki-
emelt
elõ-
ir.-

szám

Feje-
zet-
név

Cím-
név

Al-
cím-
név

Jog-
cím-

csop.-
név

Jog-
cím-
név

Elõ-
ir.-

csop.-
név

BEVÉTELEK
A módosítás
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Kiemelt elõirányzat neve

LXXII. Egészségbiztosítási Alap

1 Egészségbiztosítási ellátások fedezetéül szolgáló bevételek

6 Központi költségvetési hozzájárulások

278901 Méltányossági gyógyszertámogatás átmeneti kiegészítésének fedezete 1 200,0

Az elõirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegû
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Kiemelt elõirányzat neve

XI. Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium

12 Fejezeti kezelésû elõirányzatok

26 Sporttevékenység támogatása

250078 1 Utánpótlás-nevelési feladatok 360,0

000934 3 Olimpiai felkészülés támogatása 300,0

27 Sportlétesítmények fejlesztése és kezelése

256423 1 Állami és önkormányzati – Sport XXI. Létesítményfejlesztési
Program – sportlétesítmények fejlesztése 100,0

Az adatlap 5 példányban töltendõ ki
Az elõirányzatok felhasználása/zárolása

(módosítás +/—)
Összesen

I.
negyedév

II.
negyedév

III.
negyedév

IV.
negyedév

Fejezet 1 példány

Állami Számvevõszék 1 példány idõarányos

Magyar Államkincstár 1 példány teljesítményarányos

Pénzügyminisztérium 2 példány egyéb: azonnal 10 966,0 10 966,0

* Az összetartozó elõirányzat-változásokat (+/—) egymást követõen kell szerepeltetni.
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A Kormány
2194/2007. (X. 24.) Korm.

határozata
a 2010. évi Nyári Ifjúsági Olimpiai Játékok

Debrecen Megyei Jogú Város általi megrendezésére
benyújtandó pályázathoz szükséges

állami szerepvállalásról

A Kormány

1. felhatalmazza az önkormányzati és területfejlesztési
minisztert, hogy – a sportról szóló 2004. évi I. törvény
50. §-a (3) bekezdésének b) pontjában kapott felhatalmazás
alapján – a Nemzetközi Olimpiai Bizottságnak (IOC) a
2010. évi Nyári Ifjúsági Olimpiai Játékok megrendezésére
benyújtandó pályázatra vonatkozó elõírásaiban foglalt,
Debrecen Megyei Jogú Város pályázatának érvényes be-
adásához szükséges garanciavállalást tartalmazó nyilat-
kozatokat a Kormány nevében, annak utólagos jóváhagyá-
sával aláírja;

Felelõs: önkormányzati és területfejlesztési miniszter
Határidõ: azonnal

2. felkéri az érintett központi államigazgatási szervek
vezetõit, hogy a Nemzetközi Olimpiai Bizottság (IOC)
által elõírt garanciavállalásokban foglaltak teljesítése érde-

kében a szükséges jogszabály-elõkészítési feladatokat – az
európai uniós és nemzetközi jogi kötelezettségekre figye-
lemmel – végezzék el;

Felelõs: önkormányzati és területfejlesztési miniszter
(egyben a koordinációért is)

érintett központi államigazgatási szervek
vezetõi

Határidõ: 2009. december 31.

3. felhívja az önkormányzati és területfejlesztési mi-
nisztert, hogy a 2010. évi Nyári Ifjúsági Olimpiai Játékokra
vonatkozó rendezési jog elnyerése esetén az érintett mi-
nisztériumokkal együttmûködve készítsen elõterjesztést a
2008–2010 közötti években felmerülõ, a 2010. évi Nyári
Ifjúsági Olimpiai Játékok rendezésével összefüggõ, a köz-
ponti költségvetést terhelõ kiadások ütemezésére vonatko-
zóan.

Felelõs: önkormányzati és területfejlesztési miniszter
Határidõ: 2008. május 15.

Budapest, 2007. október 19.

Gyurcsány Ferenc s. k.,
miniszterelnök



A Kormány
2216/2007. (XI. 16.) Korm.

határozata
a fejezeti bevételek és kiadások 2007. I–III. negyedévi

teljesülésérõl, a fejezetek egyensúlyi tartalékának
felhasználásáról, illetve a fejezetek maradványképzési

kötelezettségérõl

(kivonatos közlés)

A Kormány

1. megállapítja, hogy a 2007. háromnegyedévi jelenté-
sek alapján a fejezetek kiadásai és bevételei a Kormány ál-
tal prognosztizáltak szerint, az év egészét tekintve pedig az
elfogadott költségvetési törvényben rögzítetteknek meg-
felelõen alakultak;

2. a Magyar Köztársaság 2007. évi költségvetésérõl
szóló 2006. évi CXXVII. törvény (a továbbiakban: költ-

ségvetési törvény) 52. §-ának (2) bekezdésében kapott fel-
hatalmazás szerint az egyes fejezetek 2007. évi fejezeti
egyensúlyi tartalékából összesen 47 151,4 millió forint át-
csoportosítását rendeli el az 1. számú melléklet szerint;

Felelõs: pénzügyminiszter,
a fejezetek felügyeletét ellátó szervek

vezetõi
Határidõ: azonnal

3. a költségvetési törvény 52. §-ának (4) bekezdésében
kapott felhatalmazás alapján a 2. számú mellékletben fog-
laltak szerint rendeli el a fejezetek maradványképzési kö-
telezettségét.

Felelõs: a fejezetek felügyeletét ellátó szervek
vezetõi

Határidõ: azonnal

Gyurcsány Ferenc s. k.,
miniszterelnök
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1. számú melléklet a 2216/2007. (XI. 16.) Korm. határozathoz

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELÕIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA*
a Kormány hatáskörében

Költségvetési év: 2007.

Millió forintban, egy tizedessel

Állam-
háztartási

egyedi
azonosító

Fejezet-
szám

Cím-
szám

Al-
cím-
szám

Jog-
cím-

csop.-
szám

Jog-
cím-
szám

Elõ-
ir.-
cso-
port-
szám

Ki-
emelt
elõ-
ir.-

szám

Feje-
zet-
név

Cím-
név

Al-
cím-
név

Jog-
cím-

csop.-
név

Jog-
cím-
név

Elõ-
ir.-

csop.-
név

KIADÁSOK A módosítás
jogcíme

Módosítás
(+/–)

A módo-
sítás

követ-
kezõ
évre

áthúzódó
hatása

A módo-
sítást

elrendelõ
jog-

szabály/
hatá-
rozat
száma

Kiemelt elõirányzat neve

XI. Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium

12 Fejezeti kezelésû elõirányzatok

26 Sporttevékenység támogatása

000934 3 Olimpiai felkészülés támogatása

1 Mûködési költségvetés

5 Egyéb mûködési célú támogatások,
kiadások 980,0

226109 5 Sportegészségügyi, doppingellenes feladatok

1 Mûködési költségvetés

3 Dologi kiadások 220,0

241889 6 Sportteljesítmények elismerése, megbecsülése

1 Mûködési költségvetés

1 Személyi juttatások 100,0

266256 21 Gerevich Aladár-sportösztöndíj

1 Mûködési költségvetés

5 Egyéb mûködési célú támogatások,
kiadások 20,0

27 Sportlétesítmények fejlesztése és kezelése

256423 1 Állami és önkormányzati – Sport XXI. Létesítményfejlesztés
Program sportlétesítmények fejlesztése

2 Felhalmozási költségvetés

3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 150,0

229429 2 Állami sportvagyon kezelése, fejlesztése

1 Mûködési költségvetés

5 Egyéb mûködési célú támogatások,
kiadások 250,0
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cím-
szám
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port-
szám
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emelt
elõ-
ir.-

szám

Feje-
zet-
név

Cím-
név

Al-
cím-
név

Jog-
cím-

csop.-
név

Jog-
cím-
név

Elõ-
ir.-

csop.-
név

KIADÁSOK A módosítás
jogcíme

Módosítás
(+/–)

A módo-
sítás

követ-
kezõ
évre

áthúzódó
hatása

A módo-
sítást

elrendelõ
jog-

szabály/
hatá-
rozat
száma

Kiemelt elõirányzat neve

28 Kiemelt hazai rendezésû, illetve biztonsági kockázatú sportesemények
támogatása

264634 1 Kiemelt biztonsági kockázatú sportesemények támogatása

1 Mûködési költségvetés

1 Személyi juttatások 37,8

2 Munkaadókat terhelõ járulékok 12,2

Állam-
háztartási

egyedi
azonosító

Fejezet-
szám

Cím-
szám

Al-
cím-
szám

Jog-
cím-

csop.-
szám

Jog-
cím-
szám

Elõ-
ir.-
cso-
port-
szám

Ki-
emelt
elõ-
ir.-

szám

Feje-
zet-
név

Cím-
név

Al-
cím-
név

Jog-
cím-

csop.-
név

Jog-
cím-
név

Elõ-
ir.-

csop.-
név

BEVÉTELEK A módosítás
jogcíme

Módosítás
(+/–)

A módo-
sítás

követ-
kezõ
évre

áthúzódó
hatása

A módo-
sítást

elrendelõ
jog-

szabály/
hatá-
rozat
száma

Kiemelt elõirányzat neve

Az elõirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegû

Állam-
háztartási

egyedi
azonosító

Fejezet-
szám

Cím-
szám

Al-
cím-
szám

Jog-
cím-

csop.-
szám

Jog-
cím-
szám

Elõ-
ir.-
cso-
port-
szám

Ki-
emelt
elõ-
ir.-

szám

Feje-
zet-
név

Cím-
név

Al-
cím-
név

Jog-
cím-

csop.-
név

Jog-
cím-
név

Elõ-
ir.-

csop.-
név

TÁMOGATÁSOK A módosítás
jogcíme

Módosítás
(+/–)

A módo-
sítás

követ-
kezõ
évre

áthúzódó
hatása

A módo-
sítást

elrendelõ
jog-

szabály/
hatá-
rozat
száma

Kiemelt elõirányzat neve

XI. Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium

12 Fejezeti kezelésû elõirányzatok

26 Sporttevékenység támogatása

000934 3 Olimpiai felkészülés támogatása 980,0

226109 5 Sportegészségügyi, doppingellenes feladatok 220,0

241889 6 Sportteljesítmények elismerése, megbecsülése 100,0

266256 21 Gerevich Aladár-sportösztöndíj 20,0

27 Sportlétesítmények fejlesztése és kezelése

256423 1 Állami és önkormányzati – Sport XXI. Létesítményfejlesztés
Program sportlétesítmények fejl. 150,0

229429 2 Állami sportvagyon kezelése, fejlesztése 250,0

28 Kiemelt hazai rendezésû, illetve biztonsági kockázatú sportesemények
támogatása

264634 1 Kiemelt biztonsági kockázatú sportesemények támoga-
tása 50,0

Az adatlap 5 példányban töltendõ ki A támogatás folyósítása/zárolása
(módosítás +/—) Összesen I.

negyedév
II.

negyedév
III.

negyedév
IV.

negyedév

Fejezet 1 példány

Állami Számvevõszék 1 példány idõarányos

Magyar Államkincstár 1 példány teljesítményarányos

Pénzügyminisztérium 2 példány egyéb: azonnal 47 151,4 47 151,4

* Az összetartozó elõirányzat-változásokat (+/–) egymást követõen kell szerepeltetni.
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Pályázati felhívás

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye Közgyûlése
pályázatot hirdet

a Bujtosi Szabadidõ Csarnok és Megyei Sportintézet
(4400 Nyíregyháza, Géza u. 8–16.)

igazgatói munkakörének betöltésére

Pályázati feltételek:
– szakirányú felsõfokú iskolai végzettség,
– büntetlen elõélet.

A pályázathoz mellékelni kell:
– szakmai önéletrajzot,
– az intézmény szakmai feladatainak ellátására vonat-

kozó vezetési programot,
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
– a végzettséget tanúsító oklevelet, okleveleket vagy

azok közjegyzõ által hitelesített másolatát,
– a korábbi munkaviszonyokra vonatkozó igazolásokat.

Bérezés: a közalkalmazottak jogállásáról szóló, módo-
sított 1992. évi XXXIII. törvény alapján, munkaviszonytól
függõen, megegyezés szerint.

A vezetõi megbízás idõtartama: 2008. június 1.–2013.
május 31-ig terjedõ 5 év.

Az állás elfoglalásának ideje: 2008. június 1.
A pályázat benyújtásának helye: Szabolcs-Szatmár-Be-

reg megyei fõjegyzõ, 4400 Nyíregyháza, Hõsök tere 5.
A pályázat benyújtásának határideje: a Sportértesítõ-

ben való megjelenést követõ 30. nap.
A pályázat elbírálásának határideje: 2008. május 15.
A pályázatot zárt borítékban kell benyújtani.

A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent, ha a pályázó kul-
turális menedzser szakképesítéssel, élõ idegennyelv-isme-
rettel, vezetõi gyakorlattal, sportszervezési területen eltöl-
tött legalább 5 éves szakmai gyakorlattal is rendelkezik.

A Megyei Közgyûlés fenntartja azt a jogát, hogy – meg-
felelõ pályázók hiányában – a pályázatot eredménytelen-
nek nyilvánítsa.
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Közlemény

A Magyar Hivatalos Közlönykiadó Közlöny Könyvek sorozatában megjelent

A SZABÁLYSÉRTÉSEKRÕL SZÓLÓ 1999. ÉVI LXIX. TÖRVÉNY
MAGYARÁZATA

címû kiadvány.

A kiadvány a szabálysértési jog – a szabálysértésekrõl szóló 1999. évi LXIX. törvény és az egyes szabálysértésekrõl szóló
218/1999. (XII. 28.) Korm. rendelet – kommentárjának I. kötete.

A dr. Kis Norbert (PhD, egyetemi docens, ügyvéd) és dr. Papp László (fõiskolai docens, mestertanár) nevével fémjelzett
kommentár áttekintést ad a másfél évszázados múltra visszatekintõ jogág intézménytörténeti fejlõdésérõl, a szabálysér-
tések elméleti kérdéseirõl, valamint a jogág alapjogszabálya, a szabálysértésekrõl szóló 1999. évi LXIX. törvény elmé-
leti és gyakorlati szempontú megközelítésérõl, a végrehajtási jogszabályokra és a bírói gyakorlatra is figyelemmel.

A kommentár felhasználásra kerül a szabálysértési jog egyetemi oktatásában, miközben a szabálysértési szakterülete-
ken dolgozó jogalkalmazók számára hiánypótló jellegû, nagy haszonnal forgatható mû.

A szabálysértésekrõl szóló 1999. évi LXIX. törvény magyarázata a Magyar Hivatalos Jogszabálytár DVD-kiadványban
megjelent kommentár szerkesztett változata.

A kötet 504 oldal terjedelmû, ára 3200 forint áfával.

Példányonként megvásárolható a Közlönykiadó Jogi Könyvesboltjában (1085 Budapest, Somogyi B. u. 6. Tel./fax:
318-8411), valamint a Budapest VII., Rákóczi út 30. (bejárat a Dohány u. és Nyár u. sarkán) szám alatti Közlöny
Centrumban (tel.: 321-5971, fax: 321-5275, e-mail: kozlonycentrum@mhk.hu), illetve megrendelhetõ a kiadó ügyfél-
szolgálatán (fax: 318-6668, 338-4746, e-mail: kozlonybolt@mhk.hu) vagy a www.mhk.hu/kozlonybolt internetcímen.

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

MEGRENDELÉS

Megrendelem

A SZABÁLYSÉRTÉSEKRÕL SZÓLÓ 1999. ÉVI LXIX. TÖRVÉNY
MAGYARÁZATA

címû, 504 oldal terjedelmû kiadványt (ára: 3200 Ft áfával) ........... példányban, és kérem, juttassák el az alábbi címemre:

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

A megrendelt példányok ellenértékét a postaköltséggel együtt, a szállítást követõ számla kézhezvétele után, 8 napon be-
lül átutaljuk a Magyar Hivatalos Közlönykiadónak a számlán feltüntetett pénzforgalmi jelzõszámára vagy postai úton a
fenti címre.

Keltezés: ........................................ ...............................................
cégszerû aláírás
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TARIFAJEGYZÉK

Érvényes 2008. január 1-jétõl

A Magyar Hivatalos Közlönykiadó által gondozott hivatalos lapokban (közlönyökben) elhelyezett hirdetés egy-egy szakma, ágazat képviselõi-
nek pontosan célzott elérését teszi lehetõvé. A nyomtatott példányszám túlnyomó része elõfizetéses rendszerben kerül az olvasóhoz, remitten-
da így gyakorlatilag nem létezik, s ez a hirdetés költséghatékonyságát nagyban megnöveli. A Magyar Közlöny a Magyar Köztársaság hivatalos
lapjaként hirdetéseket nem közöl. Rendszeresen megjelenik viszont a Magyar Közlöny melléklete, a Hivatalos Értesítõ, amelyben a hivatalos
közleményeken, hirdetményeken kívül üzleti célú hirdetések is elhelyezhetõk.

A Hivatalos Értesítõben megjelentetni kívánt egyéb közlemények és hirdetmények díja megkezdett kéziratoldalanként 47 000 Ft + áfa.

A közlönyökben elhelyezett üzleti hirdetések tarifái a következõk:

I. hirdetési kategória II. hirdetési kategória

1/1 belív (174 x 240 mm) 187 000 126 000

hátsó borító 234 000 144 000

színes 458 000 –

1/2 fekvõ (174 x 120 mm) 99 000 63 000

álló (87 x 240 mm) 99 000 63 000

1/4 álló (87 x 120 mm) 54 000 35 000

Hirdetmények, közlemények díja (az ún. kötelezõ közzétételek díja ettõl eltérõ lehet):

Bélyegzõk, okiratok, igazolványok
stb. érvénytelenítése egységesen 13 000 13 000

Egyéb közlemények, hirdetmények
megkezdett kéziratoldalanként 11 000 11 000

Behúzott anyagok oldalszámtól, súlytól és mérettõl függõen egyedi megállapodás szerint helyezhetõk el. Nyomdakész film hiányában 10%
technikai költséget számítunk fel. A fenti árak az általános forgalmi adót nem tartalmazzák. A kiadó fenntartja a hirdetések év közbeni árváltoz-
tatásának jogát.

A hirdetés elhelyezõje elfogadja a kiadó mindenkori hirdetési üzletszabályzatát, amelyet kérésre megküldünk. A kiadó fenntartja a jogot, hogy
jogszabályba vagy a hirdetési üzletszabályzatába ütközõ hirdetéseket visszautasítja.

A lapok kategóriánkénti besorolása a következõ:

I. hirdetési kategóriába tartozó lapok Megjelenés/év

Belügyi Közlöny 24

Egészségbiztosítási Közlöny 12

Egészségügyi Közlöny 25

Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Értesítõ 28

Gazdasági Közlöny 22

Hivatalos Értesítõ (a Magyar Közlöny melléklete) 52

Közlekedési Értesítõ 24

Kulturális Közlöny 26

Munkaügyi Közlöny 12

Oktatási Közlöny 36

Önkormányzatok Közlönye 12

Pénzügyi Közlöny 18

Szociális Közlöny 12

II. hirdetési kategóriába tartozó lapok Megjelenés/év

Az Alkotmánybíróság Határozatai 12

Bányászati Közlöny 6

Ellenõrzési Figyelõ 4

Hírközlési Értesítõ 12

Honvédelmi Közlöny 36

Igazságügyi Közlöny 12

Környezetvédelmi és Vízügyi Értesítõ 12

Külgazdasági Értesítõ 12

Sportértesítõ 12

Statisztikai Közlöny 12

Turisztikai Értesítõ 12
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Szerkeszti az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium Sport Szakállamtitkársága, a szerkesztõbizottság közremûködésével.
A szerkesztõbizottság elnöke: dr. Fazekas Attila Erik
Szerkesztõség: 1054 Budapest, Hold u. 1.
Kiadja a Magyar Hivatalos Közlönykiadó (1085 Budapest, Somogyi Béla u. 6.; www.mhk.hu).
Felelõs kiadó: dr. Kodela László elnök-vezérigazgató.
Elõfizetésben terjeszti a Magyar Hivatalos Közlönykiadó a Fáma Rt. közremûködésével. Telefon/fax: 266-6567.
Elõfizetésben megrendelhetõ a Magyar Hivatalos Közlönykiadó ügyfélszolgálatán (fax: 318-6668, 338-4746,
e-mail: kozlonybolt@mhk.hu) vagy a www.mhk.hu/kozlonybolt internetcímen,
1085 Budapest, Somogyi Béla u. 6., 1394 Budapest 62. Pf. 357.
Információ: tel./fax: 317-9999, 266-9290/245, 357 mellék.
Példányonként megvásárolható a Budapest VII., Rákóczi út 30. (bejárat a Dohány u. és Nyár u. sarkán) szám alatti
Közlöny Centrumban (tel.: 321-5971, fax: 321-5275, e-mail: kozlonycentrum@mhk.hu).
2007. évi éves elõfizetési díj: 5040 Ft áfával. 2008. évi éves elõfizetési díj: 6048 Ft áfával, féléves elõfizetési díj: 3024 Ft áfával.
Egy példány ára: 525 Ft áfával.
A kiadó az elõfizetési díj év közbeni emelésének jogát fenntartja.

ISSN 1786—7843

07.4328 – Nyomta a Magyar Hivatalos Közlönykiadó Lajosmizsei Nyomdája. Felelõs vezetõ: Burján Norbert igazgató.9
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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 2008. évre vonatkozó elõfizetésre, ha a példányszámot, esetleg a címlistát
módosítják, vagy új lapra szeretnének elõfizetni (pontos szállítási, név- és utcacím-megjelöléssel). Az esetleges módosítást szívesked-
jenek 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 Magyar Hivatalos Közlönykiadó ügyfélszolgálatán (1085 Budapest, Somogyi B. u. 6.) lehetséges. (Levél-
cím: Magyar Hivatalos Közlönykiadó, 1394 Budapest, 62. Pf. 357. Fax: 318-6668).

A 2008. évi elõfizetési díjak
(Az árak az áfát tartalmazzák.)

Magyar Közlöny 121 212 Ft/év
Határozatok Tára 26 460 Ft/év
Önkormányzatok Közlönye 6 552 Ft/év
Az Alkotmánybíróság Határozatai 22 428 Ft/év
Bányászati Közlöny 5 544 Ft/év
Belügyi Közlöny 29 232 Ft/év
Egészségbiztosítási Közlöny 25 452 Ft/év
Egészségügyi Közlöny 31 752 Ft/év
Ellenõrzési Figyelõ 4 284 Ft/év
Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Értesítõ 21 924 Ft/év
Gazdasági Közlöny 26 964 Ft/év
Hírközlési Értesítõ 7 560 Ft/év
Honvédelmi Közlöny 21 420 Ft/év
Igazságügyi Közlöny 18 900 Ft/év
Környezetvédelmi és Vízügyi Értesítõ 17 388 Ft/év
Közigazgatási Szemle 7 400 Ft/év

Közlekedési Értesítõ 28 476 Ft/év
Kulturális Közlöny 21 672 Ft/év
Külgazdasági Értesítõ 23 940 Ft/év
Munkaügyi Közlöny 17 640 Ft/év
Nemzetközi Közlöny 7 400 Ft/év
Oktatási Közlöny 25 200 Ft/év
Pénzügyi Közlöny 35 028 Ft/év
Sportértesítõ 6 048 Ft/év
Statisztikai Közlöny 15 120 Ft/év
Szociális Közlöny 17 892 Ft/év
Turisztikai Értesítõ 14 112 Ft/év
Ügyészségi Közlöny 7 560 Ft/év
Pénzügyi Szemle 22 680 Ft/év
L'udové noviny 5 796 Ft/év
Neue Zeitung 5 544 Ft/év

A MAGYAR HIVATALOS JOGSZABÁLYTÁR (DVD)
hatályos jogszabályok hivatalos számítógépes gyûjteményének 2008. évi éves elõfizetési díjai:

(Áraink a 20%-os áfát tartalmazzák.)

Önálló változat 97 200 Ft
5 munkahelyes hálózati változat 171 600 Ft

10 munkahelyes hálózati változat 216 000 Ft

25 munkahelyes hálózati változat 351 000 Ft
50 munkahelyes hálózati változat 459 000 Ft

100 munkahelyes hálózati változat 780 000 Ft

Az EU-JOGSZABÁLYTÁR (DVD)
Az Európai Unió Jogszabályai gyûjteményének 2008. évi éves elõfizetési díja

(Áraink a 20%-os áfát tartalmazzák.)

Önálló változat 86 400 Ft
5 munkahelyes hálózati változat 156 000 Ft

10 munkahelyes hálózati változat 192 000 Ft

25 munkahelyes hálózati változat 312 000 Ft
50 munkahelyes hálózati változat 408 000 Ft

100 munkahelyes hálózati változat 708 000 Ft

Facsimile Magyar Közlöny. A hivatalos lap 2007-es évfolyama jelenik meg CD-n az eredeti külalak megõrzésével, de könnyen kezelhetõen. Ára: 18 480 Ft + áfa.


