
A  M A G Y A R  K Ö Z T Á R S A S Á G  H I V A T A L O S  L A P J A

Bu da pest,

2007. ja nu ár 26.,

péntek

9. szám

Ára: 210,– Ft

 TARTALOMJEGYZÉK Ol dal

9/2007. (I. 26.) GKM r. Az át vé te li kö te le zett ség alá esõ vil la mos ener gia át vé te lé nek sza bá -
lya i ról és ára i nak meg ál la pí tá sá ról szóló 56/2002. (XII. 29.)
GKM rendelet módosításáról . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 562

10/2007. (I. 26.) GKM r. A vil la mos ener gia-el lá tás ban al kal ma zott ál ta lá nos rend szer hasz ná -
la ti dí jak meg ál la pí tá sá ról szóló 57/2002. (XII. 29.) GKM
rendelet módosításáról . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 563

11/2007. (I. 26.) GKM r. A köz cé lú vil la mos há ló zat ra csat la ko zás pénz ügyi és mû sza ki fel -
tételeirõl szóló 58/2005. (VII. 7.) GKM ren de let módosításáról. 567

12/2007. (I. 26.) GKM r. A la kos sá gi fo gyasz tók ré szé re a köz üze mi szol gál ta tó ál tal szol gál -
ta tott vil la mos ener gia árá nak meg ál la pí tá sá ról szóló 58/2002.
(XII. 29.) GKM rendelet módosításáról . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 567

13/2007. (I. 26.) GKM r. A nem la kos sá gi köz üze mi fo gyasz tók ré szé re a köz üze mi szolgál -
tató ál tal szol gál ta tott vil la mos ener gia árá nak meg ál la pí tá sá ról
szóló 59/2002. (XII. 29.) GKM rendelet módosításáról . . . . . . . 568

14/2007. (I. 26.) GKM r. A vil la mos ener gia-ter me lõi en ge dé lyes ál tal ér té ke sí tett, köz üze mi
cél ra le kö tött vil la mos ener gia leg ma ga sabb ha tó sá gi ára i nak
meg ál la pí tá sá ról szóló 80/2006. (XI. 24.) GKM rendelet
módosításáról . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 570

15/2007. (I. 26.) GKM r. A köz üze mi cél ra és el osz tó há ló za ti vesz te ség pót lá sá ra ér té ke sí tett
vil la mos ener gia ár sza bá lyo zá sá ról, valamint a köz üze mi
 villamos ener gia nagy ke res ke dõ ál tal ha tó sá gi áron ér té ke sí tett
vil la mos ener gia ára i nak meg ál la pí tá sá ról szóló 4/2005. (I. 21.)
GKM rendelet módosításáról . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 571



 II. rész JOGSZABÁLYOK

A Kor mány tag ja i nak
ren de le tei

A gazdasági és közlekedési miniszter
9/2007. (I. 26.) GKM

rendelete

az átvételi kötelezettség alá esõ villamos energia
átvételének szabályairól és árainak megállapításáról

 szóló 56/2002. (XII. 29.) GKM rendelet módosításáról

A vil la mos ener gi á ról  szóló 2001. évi CX. tör vény
5.  §-ának b) pont já ban, valamint a 113.  §-ának b) pont já -
ban ka pott fel ha tal ma zás alap ján – a pénz ügy mi nisz ter rel
egyet ér tés ben – a kö vet ke zõ ket ren de lem el:

1.  §

Az át vé te li kö te le zett ség alá esõ vil la mos ener gia át vé -
te lé nek sza bá lya i ról és ára i nak meg ál la pí tá sá ról  szóló
56/2002. (XII. 29.) GKM ren de let (a továbbiak ban: R.)
2.  §-a a kö vet ke zõ u) pont tal egé szül ki:

[E ren de let al kal ma zá sá ban]
„u) te lep hely: az e ren de let ha tá lya alá tar to zó min den

erõ mû egy ség vo nat ko zá sá ban a tár sa sá gi adó ról és osz ta -
lék adó ról  szóló 1996. évi LXXXI. tör vény 4.  §-ának
33. pont ja sze rin ti te lep hely;”

2.  §

Az R. 5.  §-ának (3) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren -
del ke zés lép:

„(3) Az e ren de let 4.  § (5) be kez dés a) pont já nak
(i)–(iii), valamint b) pont já nak (i) al pont já ban meg ha tá ro -
zott vil la mos ener gia ha tó sá gi ára it (1. mel lék let 4. és
5. pont ja) az 5. mel lék let alap ján kell meg ha tá roz ni.”

3.  §

Az R. 1. mel lék le te he lyé be e ren de let mel lék le te lép.

4.  §

E ren de let 2007. feb ru ár 1-jén lép ha tály ba, ezzel egy -
ide jû leg az R. mó do sí tá sá ról  szóló

a) 78/2005. (X. 7.) GKM ren de let 1.  §-ának (1) be kez -
dé se és 1. mel lék le te, valamint

b) 53/2006. (VII. 31.) GKM ren de let 3.  §-a és mel lék le te
ha tá lyát vesz ti.

Dr. Kóka Já nos s. k.,
gaz da sá gi és köz le ke dé si mi nisz ter

Melléklet
a 9/2007. (I. 26.) GKM rendelethez

[1. melléklet
az 56/2002. (XII. 29.) GKM rendelethez]

Az átvételi kötelezettség alá esõ villamos energia árai
(áfa nélkül)

1. A 4.  § (4) be kez dés f) és h) pont ja alá tar to zó vil la -
mos ener gia

Ft/kWh

Csúcs idõ szak 31,07

Völgy idõ szak 17,84

Mély völgy idõ szak  9,31

2. Meg úju ló ener gia for rás ból ér té ke sí tés re ter melt vil -
la mos ener gia

2.1. Idõ já rá si kö rül mé nyek tõl füg gõ nem fosszi lis
ener gia hor do zó (nap, szél) fel hasz ná lá sa ese tén

Ft/kWh

Csúcs idõ szak 24,71

Völgy idõ szak 24,71

Mély völgy idõ szak 24,71

2.2. A 4/A.  § (3) be kez dés c)–h) pont jai sze rint ér té ke -
sí tés re ter melt vil la mos ener gia (ki vé ve az 5 MW-nál na -
gyobb vil la mos ener gia-át adá si tel je sít mé nyû vízerõmû -
veket)

Ft/kWh

Csúcs idõ szak 28,06

Völgy idõ szak 24,71

Mély völgy idõ szak 10,08

3. Az 5.  § (2) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott vil la mos
ener gia

Ft/kWh

Csúcs idõ szak 21,98

Völgy idõ szak és mély -
völgy idõ szak 10,99

4. A 4.  § (5) be kez dés a) pont já nak (i)–(iii) al pont já ban
és b) pont já nak (i) al pont já ban fog lal ta kon be lül az 5. szá -
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mú mel lék let 1. a), valamint 2. a) pont ja alá tar to zó, föld -
gáz tü ze lõ anyag gal kap csol tan ter melt vil la mos ener gia

Ft/kWh

gáz mo tor ral ter melt
nem gáz mo tor ral

ter melt

Csúcs idõ szak 37,01 35,12

Völgy idõ szak 19,97 19,97

Mély völgy idõ szak  3,00  8,71

5. A 4.  § (5) be kez dés a) pont já nak (i)–(iii) al pont já ban
és b) pont já nak (i) al pont já ban fog lal ta kon be lül az 5. szá -
mú mel lék let 1. b), valamint 2. b) pont ja alá tar to zó (nem
föld gáz tü ze lõ anyag gal, kap csol tan ter melt) vil la mos
ener gia

Ft/kWh

Csúcs idõ szak 26,33

Völgy idõ szak 14,97

Mély völgy idõ szak  8,71

A gazdasági és közlekedési miniszter
10/2007. (I. 26.) GKM

rendelete

a villamosenergia-ellátásban alkalmazott általános
rendszerhasználati díjak megállapításáról  szóló
57/2002. (XII. 29.) GKM rendelet módosításáról

A vil la mos ener gi á ról  szóló 2001. évi CX. tör vény
(a továb biak ban: VET) 5.  §-ának e) pont já ban, 96.  §-ában,

valamint az árak meg ál la pí tá sá ról  szóló 1990. évi
LXXXVII. tör vény 7.  §-a (1) és (2) be kez dé sé ben és mel -
lék le té nek „(B) Szol gál ta tá sok” pont já ban fog lal tak vég -
re haj tá sa ér de ké ben, a VET 113.  §-ának b) pont já ban ka -
pott fel ha tal ma zás alap ján – a pénz ügy mi nisz ter rel egyet -
ér tés ben – a kö vet ke zõ ket ren de lem el:

1.  §

(1) A vil la mos ener gia-el lá tás ban al kal ma zott ál ta lá nos
rend szer hasz ná la ti dí jak meg ál la pí tá sá ról  szóló 57/2002.
(XII. 29.) GKM ren de let (a to váb bi ak ban: R.) 1. mel lék le -
te he lyé be e ren de let 1. mel lék le te lép.

(2) Az R. 2. és 3. mel lék le te e ren de let 2. mel lék le te sze -
rint mó do sul.

(3) Az R. 4. mel lék le te he lyé be e ren de let 3. mel lék le te
lép.

2.  §

(1) Ez a ren de let 2007. feb ru ár 1-jén lép ha tály ba.

(2) E ren de let ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg ha tá lyát
vesz ti a vil la mos ener gia-el lá tás ban al kal ma zott ál ta lá nos
rend szer hasz ná la ti dí jak meg ál la pí tá sá ról  szóló 57/2002.
(XII. 29.) GKM ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 54/2006.
(VIII. 1.) GKM ren de let 4.  §-ának (1) és (3) be kez dé se,
valamint az 1. és 3. mel lék le te.

Dr. Kóka Já nos s. k.,
gaz da sá gi és köz le ke dé si mi nisz ter
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1. melléklet a 10/2007. (I. 26.) GKM rendelethez

[1. mel lék let az 57/2002. (XII. 29.) GKM ren de let hez]

A villamos energia általános rendszerhasználat legmagasabb hatósági díjai (áfa nélkül)

I. RENDSZERIRÁNYÍTÁSI DÍJ ÉS RENDSZERSZINTÛ SZOLGÁLTATÁSOK DÍJA

A) Az elosztó részére fizetendõ

1. Az el osz tó há ló zat ra csat la ko zó, az el osz tó há ló za tot vé te le zés re hasz ná ló [5.  § (3) be kez dés aa)–ac) pont jai] az 1.1.
és az 1.2. pon tok ban meg ha tá ro zott mér té kû dí ja kat kö te les meg fi zet ni:

1.1. Rend szer irá nyí tá si díj: 3,117 Ft/kWh
A rend szer irá nyí tá si díj ré sze ként
 (i) át ál lá si díj ként: 0,800 Ft/kWh
 (ii) szén ipa ri szer ke zet át ala kí tá si díj elem ként: 0,247 Ft/kWh
 (iii) az 5.  § (1) be kez dés c) pont já ban meg ha tá ro zott cél ra: 2,070 Ft/kWh
ke rült meg ha tá ro zás ra.
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1.2. Rend szer szin tû szol gál ta tá sok díja: 0,672 Ft/kWh

2. Az el osz tó há ló zat ra csat la ko zó erõ mû [5.  § (3) be kez dés ad) pont ja] a 2.1. és 2.2. pon tok ban meg ha tá ro zott mér té kû
dí ja kat kö te les meg fi zet ni:

2.1. Rend szer irá nyí tá si díj: 0 Ft/kWh

2.2. Rend szer szin tû szol gál ta tá sok díja: 0 Ft/kWh

B) A rendszerirányító részére fizetendõ

1. Az át vi te li há ló zat ra csat la ko zó, az át vi te li há ló za tot vé te le zés re hasz ná ló [5.  § (3) be kez dés ba)–bc) és be) pont jai] az 
1.1. és 1.2. pon tok ban meg ha tá ro zott mér té kû dí ja kat kö te les meg fi zet ni:

1.1. Rend szer irá nyí tá si díj: 2,837 Ft/kWh
A rend szer irá nyí tá si díj ré sze ként
 (i) át ál lá si díj ként: 0,728 Ft/kWh
 (ii) szén ipa ri szer ke zet át ala kí tá si díj elem ként: 0,225 Ft/kWh
 (iii) az 5.  § (1) be kez dés c) pont já ban meg ha tá ro zott célra: 1,884 Ft/kWh
ke rült meg ha tá ro zás ra.

1.2. Rend szer szin tû szol gál ta tá sok díja: 0,612 Ft/kWh

2. Ha tár ke resz te zé sen ke resz tül tör té nõ vil la mos ener gia ki szál lí tás [5.  § (3) be kez dés ca) pont ja] ese tén a VET 64.  §-a
sze rin ti te vé keny sé gi en ge dé lyes a rend szer irá nyí tó ré szé re a kö vet ke zõ dí ja kat kö te les meg fi zet ni:

2.1. Rend szer irá nyí tá si díj: 0 Ft/kWh

2.2. Rend szer szin tû szol gál ta tá sok díja: 0 Ft/kWh

3. Az át vi te li há ló zat ra csat la ko zó erõ mû, ami kor az át vi te li há ló za tot be táp lá lás ra hasz nál ja [5.  § (3) be kez dés bd) pont -
ja] a 3.1. és 3.2. pon tok ban meg ha tá ro zott mér té kû dí ja kat kö te les meg fi zet ni:

3.1. Rend szer irá nyí tá si díj: 0 Ft/kWh

3.2. Rend szer szin tû szol gál ta tá sok díja: 0 Ft/kWh

4. Ha tár ke resz te zé sen ke resz tül tör té nõ vil la mos ener gia be szál lí tás [5.  § (3) be kez dés cb) pont ja] ese tén a VET 64.  §-a
sze rin ti te vé keny sé gi en ge dé lyes a rend szer irá nyí tó ré szé re a 4.1. és 4.2. pon tok ban meg ha tá ro zott mér té kû dí ja kat
kö te les meg fi zet ni:

4.1. Az Euró pai Par la ment és a Ta nács 1228/2003/EK ren de let 3. cik ké nek vég re haj tá sá ra a rend szer irá nyí tó ál tal
kö tött szer zõ dés(ek)ben részt vevõ or szág ból tör té nõ beszállítás esetén:
4.1.1. Rend szer irá nyí tá si díj: 0 Ft/kWh
4.1.2. Rend szer szin tû szol gál ta tá sok díja: 0 Ft/kWh

4.2. Egyéb or szág ból tör té nõ be szál lí tás ese tén:
4.2.1. Rend szer irá nyí tá si díj: 0,25 Ft/kWh
4.2.2. Rend szer szin tû szol gál ta tá sok díja: 0 Ft/kWh

II. ÁTVITELI DÍJ

A) Az elosztó részére fizetendõ

1. Az el osz tó há ló zat ra csat la ko zó, az el osz tó há ló za tot vé te le zés re hasz ná ló [6.  § (5) be kez dés aa)–ac) pont jai] a kö vet -
ke zõ mér té kû dí jat kö te les meg fi zet ni:

Ál ta lá nos át vi te li díj: 1,074 Ft/kWh
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2. Az el osz tó há ló zat ra csat la ko zó erõ mû [6.  § (5) be kez dés ad) pont ja] a kö vet ke zõ mér té kû dí jat kö te les meg fi zet ni:

Ál ta lá nos át vi te li díj: 0 Ft/kWh

B) Az átviteli engedélyes részére fizetendõ

1. Az át vi te li há ló zat ra csat la ko zó, az át vi te li há ló za tot vé te le zés re hasz ná lók az aláb bi dí ja kat kö te le sek meg fi zet ni:

1.1. Elosz tói há ló za ti en ge dé lyes [6.  § (5) be kez dés be) pont ja]:
1.1.1. Ál ta lá nos át vi te li díj: 1,849 Ft/kWh
1.1.2. Át vi te li med dõ ener gia díj: 0 Ft/kWh

1.2. Egyéb rend szer hasz ná ló [6.  § (5) be kez dés ba)–bc) pont jai]:
1.2.1. Ál ta lá nos át vi te li díj: 0,977 Ft/kWh
1.2.2. Át vi te li med dõ ener gia díj: 0 Ft/kWh

2. Ha tár ke resz te zé sen ke resz tül tör té nõ vil la mos ener gia ki szál lí tá sa ese tén a VET 64.  §-a sze rin ti te vé keny sé gi en ge dé -
lyes [6.  § (5) be kez dés ca) pont ja] a kö vet ke zõ dí ja kat kö te les meg fi zet ni:

Ál ta lá nos át vi te li díj: 0 Ft/kWh

3. Az át vi te li há ló zat ra csat la ko zó erõ mû, ami kor az át vi te li há ló za tot be táp lá lás ra hasz nál ja [6.  § (5) be kez dés bd) pont -
ja], és a ha tár ke resz te zé sen ke resz tül tör té nõ vil la mos ener gia be szál lí tás ese tén a VET 64.  §-a sze rin ti te vé keny sé gi
en ge dé lyes [6.  § (5) be kez dés cb) pont ja] a kö vet ke zõ dí jat kö te les meg fi zet ni:

Ál ta lá nos át vi te li díj: 0 Ft/kWh

III. ELOSZTÁSI DÍJ

1. A 7.  § (4) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott rend szer hasz ná lók a kö vet ke zõ dí ja kat kö te le sek fi zet ni:

Elosz tói alap díj
Elosz tói

tel je sít mény díj
Elosz tói

for gal mi díj

Elosz tói
med dõ ener gia

díj

Elosz tói
vesz te ség díj

Ft/csat la ko zá si
pont/év

Ft/kW/év Ft/kWh Ft/kVArh Ft/kWh

A) Az el osz tó ré szé re fi ze ten dõ

A1) Az el osz tó há ló za tot vé te le zés re hasz ná lók ál tal [7.  § (4) be kez dés aa), ab) és ac) pont ja]

a) Nagy fe szült sé gû csat la ko zás 166 584 588 0,17 1,82 0,24

b) Kö zép fe szült sé gû transz for má tor hoz
 történõ csat la ko zás

83 292 1 848 0,78 2,20 0,33

c) Kö zép fe szült sé gû csat la ko zás 83 292 3 312 1,27 2,20 0,69

d) Kis fe szült sé gû csat la ko zás

da) I. 2 772 – 7,28 3,05 2,02

db) II. 912 – 1,52 – 1,52

dc) III. 27 768 6 564 3,51 3,05 2,02

A2) Az el osz tó há ló za tot be táp lá lás ra hasz ná lók ál tal [7.  § (4) be kez dés ad) pont ja]

a) Nagy fe szült sé gû csat la ko zás 0 0 0 0 0

b) Kö zép fe szült sé gû csat la ko zás 0 0 0 0 0

c) Kis fe szült sé gû csat la ko zás 0 0 0 0 0
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Elosz tói alap díj
Elosz tói

tel je sít mény díj
Elosz tói

for gal mi díj

Elosz tói
med dõ ener gia

díj

Elosz tói
vesz te ség díj

Ft/csat la ko zá si
pont/év

Ft/kW/év Ft/kWh Ft/kVArh Ft/kWh

B) Az el osz tó ré szé re fi ze ten dõ

B1) Az el osz tó há ló zat ról tör té nõ vil la mos ener gia ki szál lí tás ese tén [7.  § (4) be kez dés ba) pont ja]

a) Nagy fe szült sé gû csat la ko zás 166 584 588 0,17 1,82 0,24

b) Kö zép fe szült sé gû transz for má tor hoz
 történõ csat la ko zás

83 292 1 848 0,78 2,20 0,33

c) Kö zép fe szült sé gû csat la ko zás 83 292 3 312 1,27 2,20 0,69

d) Kis fe szült sé gû csat la ko zás 27 768 6 564 3,51 3,05 2,02

B2) Az el osz tó há ló zat ra tör té nõ vil la mos ener gia be szál lí tás ese tén [7.  § (4) be kez dés bb) pont ja]

a) Nagy fe szült sé gû csat la ko zás 0 0 0 0 0

b) Kö zép fe szült sé gû csat la ko zás 0 0 0 0 0

c) Kis fe szült sé gû csat la ko zás 0 0 0 0 0

2. A 7.  § (5) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott rend szer hasz ná lók az 1. pont sze rin ti dí ja kon túl a kö vet ke zõ dí jat is kö te le sek 
fi zet ni:

Elosz tói me net rend ki egyen sú lyo zá si díj: 0,05 Ft/kWh

2. melléklet
a 10/2007. (I. 26.) GKM rendelethez

1. Az R. 2. mel lék le te „B) Kü lö nös sza bá lyok”
3.2.3. pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„3.2.3. A tel je sít mény kW-ban ki fe je zett ér té két

a) a cos fi mé ré se ese tén a há ló zat hasz ná la ti szer zõ dés -
ben sze rep lõ, a kom pen zá lás fo kát is figye lembe vevõ le -
kö tött ha tá sos tel je sít mény ér té ké vel me ge gye zõ en kell
szá mí tás ba ven ni,

b) a cos fi mé ré sé nek hi á nyá ban a 3.2.1. és 3.2.2. pont -
ban meg ha tá ro zott áram ér ték, a név le ges 230 V há ló za ti
fe szült ség és cos fi = 0,9 tel je sít mény té nye zõ szor za ta ként
kell ki szá mí ta ni.”

2. Az R. 3. mel lék le te „B) Kü lö nös sza bá lyok”
2.2. pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„2.2. Az elsõ szám la a meg elõ zõ hó nap ra vo nat ko zó
– az 1. szá mú mel lék let II. B) fe je ze té nek 1.2.1. pont sze -
rin ti díj és a 2. szá mú mel lék let 2.1.1. pont sze rin ti vil la -
mos ener gia mennyi sé gek alap ján meg ha tá ro zott – át vi te li
díj összeg 50%-át tar tal maz za. Az „A) Ál ta lá nos alap el -
vek” fe je zet 2. pont já ban le ír tak figye lembe véte lével be -
nyúj tott elsõ szám lá ban fog lalt fi ze té si kö te le zett sé get az
át vi te li há ló zat hasz ná lói a tárgy hó nap 20. nap já ig (ha ez
nem bank i nap, ak kor a tárgy hó nap 20. nap ját kö ve tõ elsõ
bank i na pon) kö te le sek tel je sí te ni.”

3. melléklet
a 10/2007. (I. 26.) GKM rendelethez

[4. melléklet
az 57/2002. (XII. 29.) GKM rendelethez]

Az átviteli hálózati engedélyes általános átviteli díjból
származó többletbevételének megosztása

Az át vi te li há ló za ti en ge dé lyes azon be vé te li több le tét,
me lyet az 1. szá mú mel lék let II. B) fe je ze té nek 1.1.1. pont -
ja sze rin ti díj nak az 1.2.1. pont sze rin ti dí jat meg ha la dó
rész e és a 2. szá mú mel lék let 2.1.1. pont sze rin ti vil la mos
ener gia mennyi sé gek szor za ta ként re a li zál az elosz tói en -
ge dé lye sek el té rõ költ ség és díj be vé tel struk tú rá ból adó dó
kü lönb sé ge i nek kom pen zá lá sa ér de ké ben, a kö vet ke zõ
ará nyok alap ján kö te les meg osz ta ni az elosz tói en ge dé lye -
sek kö zött:

Elosz tói en ge dé lyes Rész arány

E.ON Dél-du nán tú li Áram szol gál ta tó Zrt.  18,4%

Dél-ma gyar or szá gi Áram szol gál ta tó Zrt.  14,7%

Bu da pes ti Elekt ro mos Mû vek Nyrt.   0,0%

E.ON Észak-du nán tú li Áram szol gál ta tó Zrt.  19,2%

Észak-ma gyar or szá gi Áram szol gál ta tó Nyrt.  29,7%

E.ON Ti szán tú li Áram szol gál ta tó Zrt.  18,0%

Össze sen 100,0%



A gazdasági és közlekedési miniszter
11/2007. (I. 26.) GKM

rendelete

a közcélú villamos hálózatra csatlakozás pénzügyi
és mûszaki feltételeirõl  szóló

58/2005. (VII. 7.) GKM rendelet módosításáról

A vil la mos ener gi á ról  szóló 2001. évi CX. tör vény
(a továb biak ban: VET) 5.  §-a a) pont já nak 2. al pont já ban
fog lal tak vég re haj tá sa ér de ké ben, a VET 113.  §-ának
b) pont já ban ka pott fel ha tal ma zás alap ján a kö vet ke zõ ket
ren de lem el:

1.  §

A köz cé lú vil la mos há ló zat ra csat la ko zás pénz ügyi és
mû sza ki fel té te le i rõl  szóló 58/2005. (VII. 7.) GKM ren de -
let (a továb biak ban: R.) 3.  §-a a kö vet ke zõ (9) be kez dés sel
egé szül ki:

„(9) E ren de let ren del ke zé se it – az 1.  §-sal össz hang ban –
csat la ko zá si pon ton ként ön ál ló an kell al kal maz ni.”

2.  §

(1) Az R. 4.  §-ának (3) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(3) Az erõ mû csat la ko zá sa ér de ké ben kér he tõ csat la -
ko zá si díj mér té ké rõl a há ló za ti en ge dé lyes sel kell meg ál -
la pod ni. Ha a há ló zat bõ ví tést és a csat la ko zó be ren de zés
lé te sí té sét a há ló za ti en ge dé lyes vég zi és ez

a) ki zá ró lag az adott erõ mû csat la ko zá sát te szi le he tõ -
vé, ak kor csat la ko zá si díj ként leg fel jebb a be ru há zás ak ti -
vált ér té ke,

b) nem ki zá ró lag az adott erõ mû csat la ko zá sát te szi le -
he tõ vé, ak kor csat la ko zá si díj ként a be ru há zás ak ti vált ér -
té ké nek ará nyos rész e
kér he tõ.”

(2) Az R. 4.  §-ának (6) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(6) Ha a rend szer hasz ná ló az el lá tá si sza bály za tok nak
meg fe le lõ mû sza ki tar ta lom mal és a leg ki sebb költ ség el -
vé nek meg fele lõen lé te sít he tõ csat la ko zás tól el té rõ ki vi te -
lû csat la ko zás ra tart igényt (pl. lég ve ze ték he lyett ká bel al -
kal ma zá sa, az al kal maz ha tó nál drá gább ki vi te lû be ren de -
zé sek hasz ná la ta stb.), a több let be ru há zás ak ti vált érté -
kének

a) erõ mû ese tén 100%-a,
b) egyéb ese tek ben a 70%-a

az igény lõ rend szer hasz ná ló(ka)t ter he li.”

3.  §

Ez a ren de let 2007. feb ru ár 1-jén lép ha tály ba.

Dr. Kóka Já nos s. k.,
gaz da sá gi és köz le ke dé si mi nisz ter

A gazdasági és közlekedési miniszter
12/2007. (I. 26.) GKM

rendelete

a lakossági fogyasztók részére a közüzemi szolgáltató
által szolgáltatott villamos energia árának

megállapításáról  szóló 58/2002. (XII. 29.) GKM
rendelet módosításáról

A vil la mos ener gi á ról  szóló 2001. évi CX. tör vény
(a továb biak ban: VET) 5.  §-ának e) pont já ban és
96.  §-ában fog lal tak vég re haj tá sa ér de ké ben, a 113.  §-ának 
b) pont já ban ka pott fel ha tal ma zás alap ján, valamint az
árak meg ál la pí tá sá ról  szóló 1990. évi LXXXVII. tör vény
mel lék le té ben fog lal tak figye lembe véte lével – a pénz ügy -
mi nisz ter rel egyet ér tés ben – a kö vet ke zõ ket ren de lem el:

1.  §

A la kos sá gi fo gyasz tók ré szé re a köz üze mi szol gál ta tó
ál tal szol gál ta tott vil la mos ener gia árá nak meg ál la pí tá sá -
ról  szóló 58/2002. (XII. 29.) GKM ren de let (a továb biak -
ban: R.) 1. mel lék le te he lyé be e ren de let mel lék le te lép.

2.  §

(1) Ez a ren de let 2007. feb ru ár 1-jén lép ha tály ba.

(2) Havi el szá mo lás ese tén az e ren de let mel lék le té ben
meg ha tá ro zott dí ja kat a ha tály ba lé pés idõ pont ját kö ve tõ
elsõ le ol va sás utá ni fo gyasz tás el szá mo lá sá nál le het al kal -
maz ni.

(3) Egy hó nap nál hosszabb el szá mo lá si idõ szak ese tén
az e ren de let mel lék le té ben meg ha tá ro zott dí ja kat a ha tály -
ba lé pés nap já tól le het al kal maz ni olyan mó don, hogy az
ezen dí jak al kal ma zá sá nál figye lembe ve en dõ fo gyasz tá si
mennyi sé get – az R. 3.  §-a (10) be kez dé sé nek figye lembe -
véte lével – a ha tály ba lé pés nap ját ala pul vevõ idõ ará nyos
fo gyasz tás meg osz tás sal kell meg ha tá roz ni.

(4) A ha tály ba lé pést köve tõen a szol gál ta tó (vagy meg -
bí zott ja) a szer zõ dés ben fog lal tak tól el té rõ idõ pont ban is
jo go sult egy sze ri kü lön mé rõ le ol va sást vé gez ni.

(5) E ren de let ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg ha tá lyát
vesz ti a la kos sá gi fo gyasz tók ré szé re a köz üze mi szol gál -
ta tó ál tal szol gál ta tott vil la mos ener gia árá nak meg ál la pí -
tá sá ról  szóló 58/2002. (XII. 29.) GKM ren de let mó do sí tá -
sá ról  szóló 48/2006. (VII. 21.) GKM ren de let 1.  §-a és
mel lék le te.

Dr. Kóka Já nos s. k.,
gaz da sá gi és köz le ke dé si mi nisz ter
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Melléklet
a 12/2007. (I. 26.) GKM rendelethez

[1. melléklet
az 58/2002. (XII. 29.) GKM rendelethez]

A lakossági fogyasztók részére a közüzemi szolgáltató
által szolgáltatott villamos energia legmagasabb díjai

általános forgalmi adó nélkül

Díj sza bá sok
Áram dí jak,

Ft/kWh

„A” (la kos sá gi ál ta lá nos)

I. tömb: A fo gyasz tás 1320 kWh/év-et meg
nem ha la dó rész e 31,60

II. tömb: A fo gyasz tás nak az I. töm böt meg -
ha la dó, 1320 kWh/év fe let ti rész e 32,80

„B” (la kos sá gi ve zé relt, kü lön mért) 19,10

„C” (vil la mos ener gia-ipa ri) 12,10

A gazdasági és közlekedési miniszter
13/2007. (I. 26.) GKM

rendelete

a nem lakossági közüzemi fogyasztók részére
a közüzemi szolgáltató által szolgáltatott villamos

energia árának megállapításáról  szóló
59/2002. (XII. 29.) GKM rendelet módosításáról

A vil la mos ener gi á ról  szóló 2001. évi CX. tör vény
(a továb biak ban: VET) 5.  §-ának e) pont já ban és
96.  §-ában fog lal tak vég re haj tá sa ér de ké ben, a 113.  §-ának 
b) pont já ban ka pott fel ha tal ma zás alap ján, valamint az
árak meg ál la pí tá sá ról  szóló 1990. évi LXXXVII. tör vény
mel lék le té ben fog lal tak figye lembe véte lével – a pénz ügy -
mi nisz ter rel egyet ér tés ben – a kö vet ke zõ ket ren de lem el:

1.  §

A nem la kos sá gi köz üze mi fo gyasz tók ré szé re a köz -
üze mi szol gál ta tó ál tal szol gál ta tott vil la mos ener gia árá -
nak meg ál la pí tá sá ról  szóló 59/2002. (XII. 29.) GKM ren -
de let (a továb biak ban: R.) 3.  §-ának (2) be kez dé se he lyé be 
a következõ bekezdés lép:

„(2) Ha a leg alább 12 hó nap ra kö tött szer zõ dés nek a
VKSz 2.  § (9) be kez dé se a)–h) pont ja i nak meg fe le lõ ré -
sze it a fo gyasz tó meg kí ván ja vál toz tat ni, ak kor a köz üze -
mi szer zõ dé ses idõ szak le jár ta elõtt a VKSz 3. és 4.  §-ában
meg ha tá ro zot tak sze rint igény be je len tést kell ten nie a kö -
vet ke zõ 12 havi szer zõ dé ses idõ szak ra. A köz üze mi szer -
zõ dés ben rög zí tett tel je sít mény ér té kek újabb 12 hó nap ra
meg hosszab bod nak, amennyi ben a szer zõ dé ses idõ szak

le jár ta elõtt leg alább 30 nap pal egyik fél sem tesz ja vas la -
tot a mó do sí tás ra.”

2.  §

(1) Az R. 4.  §-ának (9) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
be kez dés lép:

„(9) Az alap dí jat az el szá mo lá si idõ szak nak meg fe le lõ
ha von kén ti rész le tek ben 12 hó nap ra kell meg fi zet ni, fi -
gye lem mel a (11) be kez dés ben fog lal tak ra. Az alap dí jat a
szol gál ta tó az el szá mo lá si idõ szak ban az áram díj jal együtt
szám láz hat ja.”

(2) Az R. 4.  §-ának (11) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
be kez dés lép:

„(11) Az alap díj meg fi ze té se a (10) be kez dés ben fel so -
rolt, fo gyasz tás tól füg get len szol gál ta tá sok dí já val együtt
ha von ként – a szer zõ dés ben meg ha tá ro zott mó don – az
elõ zõ havi áram díj jal együtt ese dé kes. Ha az alap dí jas ár -
sza bás sal el szá molt fo gyasz tá si he lyen (csat la ko zá si pon -
ton) a fo gyasz tó tel je sít mény dí jas ár sza bás ra kí ván szer zõ -
dést köt ni, az erre vo nat ko zó igény be je len té sé ben meg ha -
tá roz hat ja a tel je sít mény dí jas szer zõ dés ál ta la kí vánt ér -
vény be lé pé sé nek idõ pont ját. Et tõl az idõ pont tól alap dí jat a 
fo gyasz tó nak nem kell fi zet nie. Egy el szá mo lá si idõ sza -
kon be lül két fé le ár sza bás nem al kal maz ha tó.”

3.  §

Az R. 9.  §-ának (4) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ be -
kez dés lép:

„(4) Egy hó nap nál rit kább szám lá zás ese tén a VKSz
14.  §-a (4) be kez dé sé nek b) pont ja és (5) be kez dé se sze rint 
kell el jár ni.”

4.  §

Az R. 1. mel lék le te e ren de let mel lék le te sze rint mó do sul.

5.  §

Ez a ren de let 2007. feb ru ár 1-jén lép ha tály ba, ezzel
egy ide jû leg ha tá lyát vesz ti a nem la kos sá gi fo gyasz tók ré -
szé re a köz üze mi szol gál ta tó ál tal szol gál ta tott vil la mos
ener gia árá nak meg ál la pí tá sá ról  szóló 59/2002. (XII. 29.)
GKM ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 49/2006. (VII. 21.)
GKM ren de let 1.  §-a és mel lék le te.

Dr. Kóka Já nos s. k.,
gaz da sá gi és köz le ke dé si mi nisz ter
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Melléklet a 13/2007. (I. 26.) GKM  rendelethez

1. Az R. 1. mel lék le te (a to váb bi ak ban: M.) „A) Tel je sít mény dí jas ár sza bás” fe je ze té ben az „1. Árak (díj té te lek)”
pont „a) Díj té te lek” al pont ja he lyé be a következõ alpont lép:

„a) Díj té te lek

Sor -
szám

  Díj sza bá sok

 Tel je sít mény dí jak,
Ft/kW/év

 Áram dí jak,
Ft/kWh

Csúcs idei Csúcs idõn kí vü li  Csúcs idei Csúcs idõn kí vü li

Nagy fe szült ség

1. Tel je sít mény dí jas I. 26 964 18 348 17,70 11,00

2. Tel je sít mény dí jas II. 20 460 12 936 19,40 12,60

Kö zép fe szült ség

3. Tel je sít mény dí jas I. 24 768 16 380 18,50 12,50

4. Tel je sít mény dí jas II. 17 856 10 716 19,40 14,10

Kis fe szült ség

5. Tel je sít mény dí jas I. 24 060 15 576 21,30 14,50

6. Tel je sít mény dí jas II. 17 664 10 704 22,20 15,70

”

2. Az M. „B) Alap dí jas ár sza bás” fe je ze té ben az „1. Árak (díj té te lek)” pont a)–b) al pont jai he lyé be a kö vet ke zõ
alpontok lépnek:

„a) Nagy fe szült ség és kö zép fe szült ség

Díj sza bá sok
Alap díj,

Ft/kVA/év

Áram dí jak,
Ft/kWh

Csúcs idei Csúcs idõn kí vü li

Nagy fe szült ség
Alap dí jas két ta ri fás 15 816 18,80 13,00

Kö zép fe szült ség
Alap dí jas két ta ri fás 13 836 22,50 15,90

b) Kis fe szült ség

Díj sza bá sok
Alap díj,

Ft/Am per/év

Áram dí jak, Ft/kWh

Csúcs idei Csúcs idõn kí vü li

Kis fe szült ség
Alap dí jas két ta ri fás 2 892 27,40 19,90

Kis fe szült ség
Alap dí jas egy ta ri fás 1 812 23,70

Kis fe szült ség
Alap dí jas ve zé relt, kü lön mért   432 19,10

”

3. Az M. „C) Az ide ig le nes vé te le zés ár sza bá sa” fe je ze té ben az „1. Árak (díj té te lek)” pont he lyé be a kö vet ke zõ pont lép:

„1. Árak (díj té te lek)

Sor szám Fe szült ség szint
Alap díj Áram díj

(egész na pos),
Ft/kWhFt/Am per/nap Ft/kVA/nap

1. Nagy fe szült ség 45,50 13,50

2. Kö zép fe szült ség 48,10 19,60

3. Kis fe szült ség 7,20 24,30

”
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4. Az M. „D) Köz vi lá gí tá si ár sza bás” fe je ze té ben az „1. Árak” pont he lyé be a kö vet ke zõ pont lép:
„1. Árak
Tel je sít mény díj: 66 420 Ft/kW/év
Áram díj: 24,00 Ft/kWh”

5. Az M. „E) A med dõ vil la mos ener gia el szá mo lá sa” fe je ze té ben a 3. pont he lyé be a kö vet ke zõ pont lép:
„3. A med dõ vil la mos ener gia díja,  Ft/kVArh:
– nagy fe szült sé gen: 2,50
– kö zép fe szült sé gen: 2,90
– kis fe szült sé gen: 4,10”

A gazdasági és közlekedési miniszter
14/2007. (I. 26.) GKM

rendelete

a villamosenergia-termelõi engedélyes által értékesített, közüzemi célra lekötött villamos energia legmagasabb
hatósági árainak megállapításáról  szóló 80/2006. (XI. 24.) GKM rendelet módosításáról

Az árak meg ál la pí tá sá ról  szóló 1990. évi LXXXVII. tör vény 7.  §-ának (1) és (2) be kez dé sé ben, valamint vil la mos
ener gi á ról  szóló 2001. évi CX. tör vény 5.  §-ának e) pont já ban ka pott fel ha tal ma zás alap ján – a pénz ügy mi nisz ter rel
egyet ér tés ben – a kö vet ke zõ ket ren de lem el:

1.  §

A vil la mos ener gia-ter me lõi en ge dé lyes ál tal ér té ke sí tett, köz üze mi cél ra le kö tött vil la mos ener gia leg ma ga sabb ha tó -
sá gi ára i nak meg ál la pí tá sá ról  szóló 80/2006. (XI. 24.) GKM ren de let 1. mel lék le te he lyé be e ren de let mel lék le te lép.

2.  §

Ez a ren de let 2007. feb ru ár 1-jén lép ha tály ba.

Dr. Kóka Já nos s. k.,
gaz da sá gi és köz le ke dé si mi nisz ter

Melléklet a 14/2007. (I. 26.) GKM rendelethez

[1. mel lék let  a 80/2006. (XI. 24.) GKM ren de let hez]

A villamosenergia-termelõi engedélyes által értékesített, közüzemi célra lekötött
villamos energia ár legmagasabb hatósági díjai (áfa nélkül)

1. Ren del ke zés re ál lá si dí jak és ener gia dí jak

Sor-
szám

Ter me lõ (le kö tött) egy ség meg ne ve zé se
Ren del ke zés re ál lá si díj

E Ft/MW/év
Ener gia dí jak

Ft/MWh

1. Bu da pes ti Erõ mû Rt.

1. a) Ke len föld GT2 54981 14050

1. b) Új pes ti Erõ mû 45072 13870

1. c) Kis pes ti Erõ mû 26926 12350
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Sor-
szám

Ter me lõ (le kö tött) egy ség meg ne ve zé se
Ren del ke zés re ál lá si díj

E Ft/MW/év
Ener gia dí jak

Ft/MWh

2. Cse pe li Áram ter me lõ Kft. 32772 16991

3. Du na men ti Erõ mû Rt.

3. a) F blok kok 12075 20979

3. b) G2 blokk 23655 17061

4. Mát rai Erõ mû Rt. – III–V. blok kok 28047 8922

5. Pak si Atom erõ mû Rt. 56715 800

6. Pan non Hõ erõ mû Rt. – IV. blokk 60764 10750

7. AES-Ti sza Erõ mû Kft. 12075 21250

2. A Köz pon ti Nuk le á ris Pénz ügyi Alap ba tör té nõ be fi ze tés mér té ke: 1902,3 M Ft/hó

A gazdasági és közlekedési miniszter
15/2007. (I. 26.) GKM

rendelete

a közüzemi célra és elosztó hálózati veszteség
pótlására értékesített villamos energia

árszabályozásáról, valamint a közüzemi villamos
energia nagykereskedõ által hatósági áron értékesített 

villamos energia árainak megállapításáról  szóló
4/2005. (I. 21.) GKM rendelet módosításáról

Az árak meg ál la pí tá sá ról  szóló 1990. évi LXXXVII.
tör vény 7.  §-ának (1) és (2) be kez dé sé ben, valamint a vil -
la mos ener gi á ról  szóló 2001. évi CX. tör vény 5.  §-ának
e) pont já ban ka pott fel ha tal ma zás alap ján – a pénz ügy mi -
nisz ter rel egyet ér tés ben – a kö vet ke zõ ket ren de lem el:

1.  §

A köz üze mi cél ra és el osz tó há ló za ti vesz te ség pót lá sá -
ra ér té ke sí tett vil la mos ener gia ár sza bá lyo zá sá ról,
valamint a köz üze mi vil la mos ener gia nagy ke res ke dõ ál tal 
ha tó sá gi áron ér té ke sí tett vil la mos ener gia ára i nak meg ál -
la pí tá sá ról  szóló 4/2005. (I. 21.) GKM ren de let 2. mel lék -
le te he lyé be e ren de let mel lék le te lép.

2.  §

Ez a ren de let 2007. feb ru ár 1-jén lép ha tály ba, ezzel
egy ide jû leg ha tá lyát vesz ti a köz üze mi cél ra és el osz tó há -
ló za ti vesz te ség pót lá sá ra ér té ke sí tett vil la mos ener gia ár -
sza bá lyo zá sá ról, valamint a köz üze mi vil la mos ener gia
nagy ke res ke dõ ál tal ha tó sá gi áron ér té ke sí tett vil la mos
ener gia ára i nak meg ál la pí tá sá ról  szóló 4/2005. (I. 21.)
GKM ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 50/2006. (VII. 27.)
GKM ren de let 1.  §-a és 1. mel lék le te.

Dr. Kóka Já nos s. k.,
gaz da sá gi és köz le ke dé si mi nisz ter

Melléklet
a 15/2007. (I. 26.) GKM rendelethez

[2. melléklet
 a 4/2005. (I. 21.) GKM rendelethez]

A közüzemi nagykereskedõ által közüzemi
szolgáltató, valamint elosztó hálózati engedélyes

részére értékesített villamos energia legmagasabb
hatósági árai (áfa és energiaadó nélkül)

Csúcs idõ szak 21,98 Ft/kWh

Völgy idõ szak 10,99 Ft/kWh
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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 (frekvenciagazdálko-
dás, távközlés, postaügy, informatika) közleményeit, to-
vábbá az üzleti élet híreit. Térítési díj ellenében közzé-
tesszük a Kincstári Vagyoni Igazgatóság vagyonértéke-
sítési pályázatait, az állami, társadalmi, gazdasági szer-
vezetek, parlamenti pártok, kamarák, helyi önkormányza-
tok, egyházak, különbözõ képviseletek közleményeit.
Fizetett hirdetésként – akár színes oldalakon is – helyet
kaphatnak az Értesítõben a gazdálkodó szervezetek,
egyetemek, alapítványok, de magánszemélyek közér-
deklõdésre számot tartó közlései is.
Õszintén reméljük, hogy a hírek, információk, közlemé-
nyek egy lapban történõ pontos és rendszerezett for-
mában való közreadásával sikerül hatékonyabbá és
eredményesebbé tenni elõfizetõink tájékozódását a hi-
vatali 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 megjele-
nik. A hivatalos lap L és C sorozatból áll.

Az L (Legislation) sorozatban kerülnek kiadásra az Euró-
pai Unió hatályos jogszabályai, az ún. elsõdleges jogforrá-
sok (alapító szerzõdések, csatlakozási szerzõdések, tár-
sulási szerzõdések), továbbá az alábbi jogforrások: ren-

deletek, 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 kiadá-
saiban megjelenõ jogi aktusokról a Magyar Közlöny mel-
lékleteként 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.
2007. évi éves elõfizetési díja: 15 372 Ft áfával.
A HIVATALOS ÉRTESÍTÕ egyes számai megvásá-
rolhatók a Budapest VII., Rákóczi út 30. (bejárat
a Dohány u. és Nyár u. sarkán) szám alatti Közlöny
Centrumban (tel.: 321-5971, fax: 321-5275, e-mail:
kozlonycentrum@mhk.hu), illetve megrendelhetõ a kiadó
ügyfélszolgálatán (fax: 318-6668, 338-4746, e-mail:
kozlonybolt@mhk.hu) vagy a www.mhk.hu/kozlonybolt
internetcímen.

M E G R E N D E L Õ L A P

Megrendelem a HIVATALOS ÉRTESÍTÕ címû lapot ......... példányban, és kérem a következõ címre kézbe-
síteni:

Megrendelõ neve: .....................................................................................................................................

címe (város/község, irányítószám): .......................................................................................

utca, házszám: ......................................................................................................................

Ügyintézõ (telefonszám): ...........................................................................................................................

2007. évi elõfizetési díj fél évre 7 686 Ft áfával

egy évre 15 372 Ft áfával

Számlát kérek a befizetéshez.

Kérjük, a négyzetbe történõ X bejelöléssel jelezze az elõfizetés idõtartamát!

Kelt.: ..............................................................

............................................................................
cégszerû aláírás
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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 határoza-
tait, 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 2007. évre: 22 932 Ft áfával.
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), illetve megrendelhetõ
a kiadó ügyfélszolgálatán (fax: 318-6668, 338-4746, e-mail: kozlonybolt@mhk.hu) vagy a www.mhk.hu/kozlonybolt
internetcímen.

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: ........................................................................................................

2007. évi elõfizetési díj egy évre: 22 932 Ft áfával.

fél évre: 11 466 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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ELÕFIZETÉSI FELHÍVÁS

A Miniszterelnöki Hivatal, valamint az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium közös szer-
kesztésében 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 (tör-
vények, rendeletek – ideértve az önkormányzati rendeleteket is –, alkotmánybírósági és egyéb
határozatok) közli. Negyedik fõrésze közleményeket, pályázati felhívásokat és tájékoztatásokat (szak-
tárcák közleményei, az Állami Számvevõszék ajánlásai, az önkormányzatok által elnyerhetõ támoga-
tások pályázati feltételei, az önkormányzatok éves pénzügyi beszámolói, alapító okiratok stb.) tartal-
maz.

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 fax-
számán.
2007. évi éves elõfizetés díja: 5544 Ft áfával; féléves elõfizetés: 2772 Ft áfával.

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), illetve
megrendelhetõ a kiadó ügyfélszolgálatán (fax: 318-6668, 338-4746, e-mail: kozlonybolt@mhk.hu) vagy
a www.mhk.hu/kozlonybolt internetcímen.

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 kézhez-
vétele után, 8 napon belül a Magyar Hivatalos Közlönykiadónak a számlán feltüntetett pénzforgalmi
jelzõszámára átutaljuk.

Keltezés: ………………………………………

……………………………………………
cégszerû aláírás
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Szerkeszti a Miniszterelnöki Hivatal, a Szerkesztõbizottság közremûködésével. A Szerkesztõbizottság elnöke: Gilyán György.
A szerkesztésért felelõs: Kovácsné dr. Szilágyi-Farkas Zsuzsanna. 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.
Elõfizetésben terjeszti a Magyar Hivatalos Közlönykiadó a FÁMA Rt. közremûködésével. Telefon/fax: 266-6567.
Információ: tel.: 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), illetve megrendelhetõ a kiadó ügyfélszolgálatán
(fax: 318-6668, 338-4746, e-mail: kozlonybolt@mhk.hu) vagy a www.mhk.hu/kozlonybolt internetcímen.
2007. évi éves elõfizetési díj: 99 792 Ft. Egy példány ára: 210 Ft 16 oldal terjedelemig, utána +8 oldalanként +189 Ft.
A kiadó az elõfizetési díj évközbeni emelésének jogát fenntartja.

HU ISSN 0076—2407

07.0275 – Nyomja a Magyar Hivatalos Közlönykiadó Lajosmizsei Nyomdája. Felelõs vezetõ: Burján Norbert vezérigazgató-helyettes.

Tisztelt Elõfizetõk!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy a kiadónk terjesztésében levõ lapokra és elektronikus kiadványokra szóló elõfizetésüket folyamatosnak
tekintjük. Csak akkor kell változást bejelenteniük a 2007. 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 2007. évi elõfizetési díjak
(Az árak az áfát tartalmazzák.)

Magyar Közlöny 99 792 Ft/év
Hivatalos Értesítõ 15 372 Ft/év
Határozatok Tára 22 932 Ft/év
Önkormányzatok Közlönye 5 544 Ft/év
Az Alkotmánybíróság Határozatai 18 900 Ft/év
Bányászati Közlöny 4 788 Ft/év
Belügyi Közlöny 25 452 Ft/év
Egészségbiztosítási Közlöny 22 176 Ft/év
Egészségügyi Közlöny 27 720 Ft/év
Ellenõrzési Figyelõ 3 528 Ft/év
Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Értesítõ 18 396 Ft/év
Gazdasági Közlöny 23 436 Ft/év
Hírközlési Értesítõ 6 552 Ft/év
Honvédelmi Közlöny 18 648 Ft/év
Igazságügyi Közlöny 15 876 Ft/év
Jogtanácsadó 6 804 Ft/év

Környezetvédelmi és Vízügyi Értesítõ 15 120 Ft/év
Közlekedési Értesítõ 24 696 Ft/év
Kulturális Közlöny 18 900 Ft/év
Külgazdasági Értesítõ 20 160 Ft/év
Munkaügyi Közlöny 15 372 Ft/év
Oktatási Közlöny 21 924 Ft/év
Pénzügyi Közlöny 30 492 Ft/év
Sportértesítõ 5 040 Ft/év
Statisztikai Közlöny 13 104 Ft/év
Szociális Közlöny 15 624 Ft/év
Turisztikai Értesítõ 11 844 Ft/év
Ügyészségi Közlöny 6 552 Ft/év
Nemzeti Kulturális Alap Hírlevele 5 040 Ft/év
Pénzügyi Szemle 19 908 Ft/év
L'udové noviny 3 780 Ft/év
Neue Zeitung 4 788 Ft/év

Cégközlöny CD

A Cégközlöny hatályos és hiteles céginformációs – az üzleti életben részt vevõk számára nélkülözhetetlen, naprakész – adatbázisát tartalmazó,
heti rendszerességgel lemezen megjelenõ lap formátuma 2007. október 1-jétõl várhatóan megújul. Erre tekintettel a CD a 2007. évben január 1-jétõl

szeptember 30-ig fizethetõ elõ. A háromnegyed éves elõfizetés díja a 20%-os áfával: 106 272 Ft.

Közbeszerzési Értesítõ

A hetente több száz, minden szakterületre kiterjedõ közbeszerzési felhívás részletes leírását és feltételeit tartalmazó Közbeszerzési Értesítõ címû
hivatalos lap révén az elõfizetõk a leggyorsabban, autentikus forrásból értesülhetnek a pályázatokról. Az Értesítõ – a tervezett formátumváltás
miatt – a 2007. évben fél évre fizethetõ elõ. A féléves elõfizetés díja áfával: 55 062 Ft.

A HIVATALOS JOGSZABÁLYTÁR (CD)
hatályos jogszabályok hivatalos számítógépes gyûjteményének 2007. évi éves elõfizetési díjai:

(Áraink az áfát nem tartalmazzák.)

Önálló változat 72 000 Ft
5 munkahelyes hálózati változat 130 000 Ft

10 munkahelyes hálózati változat 160 000 Ft

25 munkahelyes hálózati változat 260 000 Ft
50 munkahelyes hálózati változat 340 000 Ft

100 munkahelyes hálózati változat 590 000 Ft

Az EU-JOGSZABÁLYTÁR (CD)
Az Európai Unió Jogszabályai gyûjteményének 2007. évi éves elõfizetési díja

(Áraink az áfát nem tartalmazzák.)

Önálló változat 72 000 Ft
5 munkahelyes hálózati változat 130 000 Ft

10 munkahelyes hálózati változat 160 000 Ft

25 munkahelyes hálózati változat 260 000 Ft
50 munkahelyes hálózati változat 340 000 Ft

100 munkahelyes hálózati változat 590 000 Ft

Facsimile Magyar Közlöny. A hivatalos lap 2006-os évfolyama jelenik meg CD-n az eredeti külalak megõrzésével, de könnyen kezelhetõen. Ára: 12 000 Ft + áfa.


