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 II. rész JOGSZABÁLYOK

A Kor mány tag ja i nak
ren de le tei

Az egészségügyi miniszter
9/2007. (II. 15.) EüM

rendelete

az emberi felhasználásra kerülõ gyógyszerek
rendelésérõl és kiadásáról  szóló

44/2004. (IV. 28.) ESZCSM rendelet módosításáról

Az em ber i al kal ma zás ra ke rü lõ gyógy sze rek rõl és
egyéb, a gyógy szer pi a cot sza bá lyo zó tör vények mó do sí tá -
sá ról  szóló 2005. évi XCV. tör vény 32.  §-a (5) be kez dé sé -
nek g) és o) pont já ban, va la mint a biz ton sá gos és gaz da sá -
gos gyógy szer- és gyó gyá sza ti se géd esz köz-el lá tás, va la -
mint a gyógy szer for gal ma zás ál ta lá nos sza bá lya i ról  szóló
2006. évi XCVIII. tör vény 77.  §-a (2) be kez dé sé nek
b) pont já ban ka pott fel ha tal ma zás alap ján – az egész ség -
ügyi mi nisz ter fel adat- és ha tás kö ré rõl  szóló 161/2006.
(VII. 28.) Korm. ren de let 1.  §-ának a) pont já ban fog lalt
fel adat kö röm ben el jár va – a kö vet ke zõ ket ren de lem el:

1.  §

Az em ber i fel hasz ná lás ra ke rü lõ gyógy sze rek ren de lé -
sé rõl és ki adá sá ról  szóló 44/2004. (IV. 28.) ESZCSM ren -
de let (a továb biak ban: R.) 11.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren -
del ke zés lép:

„11.  § (1) Az or vos nak a ren delt gyógy szer mennyi sé gét 
úgy kell meg ha tá roz nia, hogy a be teg szak sze rû gyógy -
kezeléséhez szük sé ges leg kö ze leb bi or vo si vizs gá la tig
ele gen dõ le gyen.

(2) Az or vos egy vé nyen, egy sze ri ki vál tás ra 30 nap ra
ele gen dõ gyógy szer mennyi sé get ren del het.

(3) Kró ni kus be teg ség vagy ál la pot ke ze lé se so rán
a) amennyi ben a gyógy szer tar tós – elõ re lát ha tó an leg -

alább 3 havi fo lya ma tos – al kal ma zá sa szük sé ges, és
b) a gyógy szer tar tós al kal ma zá sá tól az adott be teg ese -

té ben az elõ ze tes ke ze lé si ta pasz ta lat alap ján meg fe le lõ
ha tás vár ha tó, va la mint

c) a vény ki vál tá sá ra nyit va álló idõ tar tam alatt – elõ re
lát ha tó an – nem szük sé ges a be teg ál la po tá nak olyan or -
vosi el len õr zé se, amely a ren delt ké szít mény al kal ma zá sát
alap ve tõ en be fo lyá sol hat ja,
az or vos a (2) be kez dés tõl el té rõ en 30 na pot meg ha la dó
mennyi sé gû gyógy szert – leg fel jebb 3 havi idõ tar tam ra,
vé nyen ként 1 havi mennyi ség ben – is ren del het. A 30 na -
pot meg ha la dó gyógy szer ren de lés té nyét és azt, hogy a
ren delt gyógy szer mely idõ pon tig (idõ tar ta mig) ele gen dõ
a be teg szá má ra, a be teg nyil ván tar tá sá ban rög zí te ni kell.

(4) Az or vos a (2)–(3) be kez dés ben fog lal tak tól el té rõ en 
– ki vé te le sen, be teg el lá tá si ér dek bõl – a gyógy szer al kal -
ma zá sá nak szük sé ges sé gé ig ter je dõ idõ tar tam ra, de leg fel -
jebb egy évre ele gen dõ gyógy szer mennyi sé get ren del het
egy vé nyen, amennyi ben

a) az a be teg kü lön le ges élet hely ze té re te kin tet tel in do -
kolt,

b) a gyógy szer tar tós al kal ma zá sa szük sé ges, és
c) a gyógy szer tar tós al kal ma zá sá tól az adott be teg ese -

té ben az elõ ze tes ke ze lé si ta pasz ta lat alap ján meg fe le lõ
ha tás vár ha tó.

(5) Az or vos a (4) be kez dés sze rin ti gyógy szer ren de lés
in do kát a be teg nyil ván tar tá sá ban el len õriz he tõ mó don
fel tün te ti és a vény hát ol da lá ra rá ve ze ti, hogy a ren delt
gyógy szer mely idõ pon tig, idõ tar ta mig ele gen dõ.

(6) Nem kell a 30 na pot meg ha la dó mennyi ség in do kolt -
sá gát fel tün tet ni, ha az or vos a gyógy szer bõl egy ere de ti,
a 30 nap ra ele gen dõ gyógy szer mennyi ség hez leg kö ze lebb
álló mennyi sé gû gyógy szert tar tal ma zó cso ma go lást ren -
delt és az ab ban fog lalt gyógy szer mennyi ség – az ada go lás 
figye lembe véte lével – meg ha lad ja a 30 nap ra ele gen dõ
mennyi sé get.”

2.  §

Az R. 15.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(1) Ha az or vos a gyógy szert a 9.  § (4)–(6) be kez dé se
sze rint ren del te – és a vé nyen a he lyet te sít he tõ sé get nem
til tot ta meg – a gyógy sze rész a gyógy szer tár kész le té ben
lévõ gyógy sze rek kö zül az OGYI ál tal köz zé tett, egyen -
értékûnek és a te rá pia so rán egy más sal he lyet te sít he tõ nek
mi nõ sí tett ké szít mé nyek lis tá ján is sze rep lõ, azo nos ha tó -
anya gú, ha tás erõs sé gû és gyógy szer for má jú ké szít mé nye -
ket a biz ton sá gos és gaz da sá gos gyógy szer- és gyó gyá sza -
ti se géd esz köz-el lá tás, va la mint a gyógy szer for gal ma zás
ál ta lá nos sza bá lya i ról  szóló 2006. évi XCVIII. tör vény
44.  §-ának (2)–(3) be kez dé sé ben fog lal tak sze rint he lyet -
te sí ti.”

3.  §

Az R. 18.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(1) A vé nyen ren delt gyógy szer – ha jog sza bály más -
ként nem ren del ke zik – a ren de lés tõl, ille tõ leg a (2) be kez -
dés sze rin ti idõ pont tól szá mí tott 90 na pig ad ha tó ki.”

4.  §

(1) Ez a ren de let 2007. feb ru ár 15-én lép ha tály ba az zal,
hogy ren del ke zé se it a ha tály ba lé pé sét köve tõen ki ál lí tott
vé nyek ese tén kell al kal maz ni.
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(2) E ren de let ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg az R.
9.  §-ának (6) be kez dé sé ben a „köz löny ben” szö veg rész
he lyé be a „hon lap ján” szö veg rész lép.

Dr. Mol nár La jos s. k.,
egész ség ügyi mi nisz ter

Az oktatási és kulturális miniszter
8/2007. (II. 15.) OKM

rendelete

a nemzetiségi nevelési, oktatási feladatokhoz nyújtott
kiegészítõ támogatás igénylésének,

döntési rendszerének, folyósításának
és elszámolásának rendjérõl

A Ma gyar Köz tár sa ság 2007. évi költ ség ve té sé rõl  szóló
2006. évi CXXVII. tör vény (a továb biak ban: költ ség ve té si 
tör vény) 5. szá mú mel lék le té nek 6. pont já ban fog lalt fel -
ha tal ma zás alap ján, az ok ta tá si és kul tu rá lis mi nisz ter fel -
adat- és ha tás kö ré rõl  szóló 167/2006. (VII. 28.) Korm. ren -
de let 1.  § a) pont ja sze rin ti fel adat kö röm ben el jár va a
 következõket ren de lem el:

Nemzetiségi óvodák és iskolák fenntartásához
igényelhetõ kiegészítõ támogatás

1.  §

(1) A fenn tar tói tá mo ga tást a költ ség ve té si tör vény
5. szá mú mel lék le té nek 6. a) pont já ban meg ha tá ro zott
 intézményeket fenn tar tó he lyi ön kor mány za tok, több cé lú
kis tér sé gi tár su lá sok, in téz mé nyi tár su lá sok (a továb biak -
ban együtt: he lyi ön kor mány zat), a köz ok ta tá si fel ada tot
el lá tó nem ál la mi in téz mé nyek, il let ve a köz pon ti költ ség -
ve té si szerv ként mû kö dõ fel sõ ok ta tá si in téz mé nyek mint
gya kor ló is ko lák fenn tar tói (a továb biak ban együtt: fenn -
tar tó), igé nyel he tik.

(2) A tá mo ga tást igé nyel he tik a költ ség ve té si tör vény
5. szá mú mel lék le té nek 6. b) pont já ban meg ha tá ro zott
 intézmények fenn tar tói is.

(3) Az (1)–(2) be kez dés sze rin ti fenn tar tói tá mo ga tás
 kizárólag az in téz mény, to váb bá több cé lú kis tér sé gi tár su -
lás, va la mint in téz mé nyi tár su lás ese tén a szék hely te le pü -
lés in téz mény, il let ve a tag in téz mény mû kö dé si fel ada ta i -
nak meg va ló sí tá sát (sze mé lyi jut ta tá sok és azok já ru lé kai,
az in téz mény mû kö dé sét szol gá ló do lo gi ki adá sok) szol -
gál ja. Az in téz mény költ ség ve té sé ben ter ve zett felhal -
mozási ki adá sok ra a tá mo ga tás nem hasz nál ha tó fel. Az
(1)–(2) be kez dés sze rin ti tá mo ga tás gyer me ken ként,
 tanulónként csak az egyik jog cí men igé nyel he tõ.

(4) Az (1)–(2) be kez dés alap ján tá mo ga tás ak kor igé -
nyel he tõ, ha az in téz mény ki sebb sé gi ne ve lést, ok ta tást
biz to sí tó fel adat-el lá tá si he lyén a prog ram ban részt ve võ
ta nu lók ará nya leg alább 90%. Több ok ta tá si for ma ese tén
csak a nem ze ti sé gi nyel vû vagy a nem ze ti sé gi két nyel vû
ne ve lés ben-ok ta tás ban részt ve võ ta nu lók ará nyá ban nyer -
he tõ el tá mo ga tás. Óvo dák ese té ben to váb bi fel té tel, hogy
a ki sebb sé gi prog ram ban részt vevõ cso por tok ban az óvo -
dai ne ve lés tel jes idõ tar ta má ban biz to sí tott le gyen a köz -
ok ta tás ról  szóló 1993. évi LXXIX. tör vény (a to váb bi ak -
ban: köz ok ta tá si tör vény) 17.  § (3) be kez dé sé ben meg -
határozott vég zett ség gel ren del ke zõ fõ állású óvodapeda -
gógus.

(5) A tá mo ga tás mér té ke az (1) be kez dés sze rin ti fel té te -
lek fenn ál lá sa ese tén:

a) a ket tõ vagy több is ko lát, és ezek kö zött egy vagy
több nem ze ti sé gi nyel vû vagy nem ze ti sé gi két nyel vû ok ta -
tást meg va ló sí tó is ko lák fenn tar tó i nál az in téz mény – mû -
kö dé si be vé te lek kel és fel hal mo zá si ki adá sok kal csök ken -
tett – költ ség ve té sé ben a köz pon ti költ ség ve té si tá mo ga tás 
ará nyá nak leg fel jebb 100%-ra tör té nõ ki egé szí té se,

b) az egy nem ze ti sé gi nyel vû vagy az egy nem ze ti sé gi
két nyel vû is ko lák fenn tar tó i nál az in téz mény – mû kö dé si
be vé te lek kel és fel hal mo zá si ki adá sok kal csök ken tett –
költ ség ve té sé ben a köz pon ti költ ség ve té si tá mo ga tás ará -
nyá nak leg fel jebb 90%-ra tör té nõ ki egé szí té se,

c) a szlo vén nyelv ok ta tó is ko lát fenn tar tó he lyi ön kor -
mány za tok nál az in téz mény – mû kö dé si be vé te lek kel és
fel hal mo zá si ki adá sok kal csök ken tett – költ ség ve té sé ben
a köz pon ti költ ség ve té si tá mo ga tás ará nyá nak leg fel jebb
80%-ra tör té nõ ki egé szí té se,
de in téz mé nyen ként leg fel jebb 30 mil lió fo rint.

(6) A tá mo ga tás mér té ke a (2) be kez dés sze rin ti fel té te -
lek fenn ál lá sa ese tén, ha az in téz mény – mû kö dé si be vé te -
lek kel és fel hal mo zá si ki adá sok kal csök ken tett – költ ség -
ve té sé ben a köz pon ti tá mo ga tá sok ará nya nem éri el a
60%-ot, gyer me ken ként, ta nul ón ként leg fel jebb 35 ezer
fo rint.

A kisebbségi nyelv és irodalom, népismeret,
valamint a kisebbségi nyelvû közismereti tankönyvek

beszerzésének térítése

2.  §

(1) A té rí tést a költ ség ve té si tör vény 5. szá mú mellék -
letének 6. c) pont já ban meg ha tá ro zott in téz mé nyek fenn -
tar tói igé nyel he tik a nem ze ti sé gi nyelv és iro da lom, a
 kisebbségi nép is me ret, va la mint a ki sebb sé gi nyel vû köz -
is me re ti tan köny vek és mun ka fü ze tek be szer zé sé hez.

(2) A fenn tar tók a Tan könyv jegy zé ken sze rep lõ nem ze -
ti sé gi nyelv és iro da lom, ki sebb sé gi nép is me re ti, il let ve
 kisebbségi nyel vû köz is me re ti tan köny vek nek a beszer -
zéséhez kér het nek tá mo ga tást. Igé nyel he tik to váb bá a
 tankönyvvé nyil vá ní tás, tan könyv tá mo ga tás, va la mint
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az is ko lai tan könyv el lá tás rend jé rõl  szóló 23/2004.
(VIII. 27.) OM ren de let 24.  § (3) be kez dé se alap ján ki adott 
nem ze ti sé gi tan köny vek be szer zé sé nek a tá mo ga tá sát,
e tan köny vek be szer zé si és fo gyasz tói árát az ok ta tá si
és kul tu rá lis mi nisz ter (a továb biak ban: mi nisz ter) köz le -
mény ben (a továb biak ban: köz le mény) ál la pít ja meg.
A tan köny ve ket – a mun ka tan köny vek és mun ka fü ze tek
ki vé te lé vel – az el kö vet ke zen dõ 3 év ta nu ló lét szá má nak
ala ku lá sát figye lembe véve, azon ban az érin tett ta nu ló lét -
szá mot leg fel jebb 10%-kal vagy 5 da rab bal meg ha la dó
pél dány szám ban le het meg ren del ni. A kö zép is ko lai tan -
köny vek bõl és szö veg gyûj te mé nyek bõl pe dig a tan könyv -
pi ac rend jé rõl  szóló 2001. évi XXXVII. tör vény (a továb -
biak ban: tan könyv pi a ci tör vény) 8.  §-ának (8) be kez dé sé -
ben fog lal tak ra te kin tet tel olyan pél dány szám ren del he tõ,
amely biz to sít ja a vég zõs ta nu lók érett sé gi vizs gá ra való
fel ké szü lé sét. E tan köny ve ket a tan könyv pi a ci tör vény
8/E.  § ren del ke zé sei sze rint az is ko lai könyv tár ál lo má -
nyá ba kell ven ni, és köl csön zés út ján jut a ta nu lók hoz.
 Támogatásként e tan köny vek be szer zé si ára meg igé nyel -
he tõ.

(3) A tan köny ve ket leg alább 3 évig az is ko lai könyv tár
ál lo má nyá ban kell tar ta ni, azok be szer zé sé hez ezen idõ
alatt újabb té rí tés nem igé nyel he tõ. A 13/2006. (III. 31.)
OM ren de let 2.  § (2) be kez dé se alap ján tel jes áron tá mo ga -
tott tan köny vek újabb be szer zé sé hez csak ak kor igé nyel -
he tõ tá mo ga tás, ha a ta nu ló lét szám nö ve ke dé se a
2006-ban ter ve zett nél ma ga sabb. A tá mo ga tás mér té ke
 ebben az eset ben a lét szám nö ve ke dés  miatt szük sé ges tan -
köny vek be szer zé si ára.

(4) A mun ka tan köny ve ket és mun ka fü ze te ket a ta nu lók
a köz le mény ben meg ál la pí tott té rí té si dí jért meg vá sá rol -
ják. Mun ka tan köny vek nél és mun ka fü ze tek nél a tá mo ga -
tás mér té ke a 2007/2008. tan évi tan könyv jegy zé ken, il let -
ve a köz le mény ben sze rep lõ be szer zé si ár nak a köz le -
mény ben meg ál la pí tott té rí té si díj jal csök ken tett össze ge.
A tan könyv jegy zé ken je len leg nem sze rep lõ mun ka tan -
köny vek nél és mun ka fü ze tek nél a tá mo ga tás mér té ke a
köz le mény ben meg ha tá ro zott fo gyasz tói ár nak a té rí té si
díj jal csök ken tett össze ge.

Nemzetiségi nevelést, oktatást segítõ pedagógiai-szakmai 
szolgáltatások támogatása

3.  §

(1) A köz ok ta tás ról  szóló 1993. évi LXXIX. tör vény
(a továb biak ban: köz ok ta tá si tör vény) 36.  § (5)–(6) be kez -
dé sé nek figye lembe véte lével a tá mo ga tást a költ ség ve té si
tör vény 5. szá mú mel lék le té nek 6. c) pont já ban meg ha tá -
ro zott in téz mé nyek fenn tar tói igé nyel he tik a köz ok ta tá si
tör vény 36.  § (2) be kez dé sé nek a) és d) pont ja i ban meg -
határozott fel ada tok ra.

(2) A tá mo ga tás a ki sebb sé gi nyelv, ki sebb sé gi nyelv és
iro da lom, ki sebb sé gi nép is me ret és a ki sebb sé gi nyel ven
fo lyó ok ta tó-ne ve lõ mun ka elem zé sé re, ér té ke lé sé re és
 segítésére igé nyel he tõ.

(3) A szol gál ta tást olyan pe da gó gi ai in té ze tek végez -
hetik, ame lye ket az or szá gos ki sebb sé gi ön kor mány za tok
tar ta nak fenn, il let ve ame lye ket az adott or szá gos ki sebb -
sé gi ön kor mány zat ja va sol. E te vé keny sé get az adott
 kisebbségi ne ve lés ben, ok ta tás ban gya kor lat tal rendel -
kezõ, az Or szá gos Szak ér tõi Név jegy zé ken sze rep lõ, vagy
az or szá gos ki sebb sé gi ön kor mány zat ál tal ja va solt szak -
em ber vé gez he ti.

(4) A tá mo ga tás mér té ke ma xi mum a szol gál ta tó ál tal
be nyúj tott ár aján lat össze ge, de in téz mé nyen ként leg fel -
jebb a költ ség ve té si tör vény 3. szá mú mel lék le té nek
16.9. pont ja sze rin ti hoz zá já ru lás figye lembe véte lével
a nem ze ti sé gi ne ve lés ben, ok ta tás ban részt ve võ ta nu lók
lét szá ma alap ján szá mí tott összeg, de mi ni mum 70 ezer
 forint és ma xi mum 200 ezer fo rint le het.

Kisebbségi vegyes bizottságok ajánlásaiban szereplõ
közoktatási feladatok támogatása

4.  §

(1) A tá mo ga tást a költ ség ve té si tör vény 5. szá mú mel -
lék le té nek 6. d) pont já ban meg ha tá ro zott in téz mé nyek
fenn tar tói ve he tik igény be a szom szé dos or szá gok kal
 kötött ki sebb ség vé del mi meg ál la po dá sok alap ján mû kö dõ
ki sebb sé gi ve gyes bi zott sá gok te vé keny sé gé rõl és aján lá -
sa i ról  szóló 2175/2005. (VIII. 26.) Korm. ha tá ro zat ál tal
meg fo gal ma zott fel ada tok meg va ló sí tá sá hoz (ma gyar–
hor vát vi szony lat ban az 1. és 2., ma gyar–ro mán vi szony -
lat ban a 6. pon tok). A tá mo ga tás az ok ta tó-ne ve lõ mun ká -
hoz szük sé ges ele mi tár gyi fel té te lek biz to sí tá sá ra (a cél
sze rin ti mû kö dés nek nem meg fe le lõ, egész ség te len épü -
let ré szek át ala kí tá sa, re konst ruk ci ó ja, fû tés- és vi lá gí tás
kor sze rû sí té se, vi ze se dé sek, be ázá sok meg szün te té se stb.)
igé nyel he tõ. Tá mo ga tás csak rész le te sen ki dol go zott meg -
va ló sí tá si terv alap ján 2007-ben meg va ló su ló fel ada tok ra
nyer he tõ el. Kü lö nö sen in do kolt eset ben le het sé ges a
2008. má jus 30-ig át hú zó dó kö te le zett ség vál la lás sal ter -
helt ma rad vány fel hasz ná lá sa, ezen összeg el szá mo lá sa a
2008. évi költ ség ve té si be szá mo ló val egy ide jû leg tör -
ténik. A fel adat meg va ló sí tá sa a dön tés kéz hez vé te lét
köve tõen meg kezd he tõ.

(2) A fenn tar tó az ál ta lá ban el vár ha tó gon dos ság gal
 eljárva kö te les meg kö ve tel ni a tel je sí té sek jó mi nõ ség ben
tör té nõ át adá sát; to váb bá kö te les ér vé nye sí te ni a ren del ke -
zé sé re álló sza va tos sá gi és jót ál lá si jo go sít vá nya it, va la -
mint a szer zõ dé se it biz to sí tó mel lék kö te le zett sé ge it.

(3) A tá mo ga tás mér té ke leg fel jebb 60 mil lió fo rint.
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Anyaországi kapcsolattartás feladatainak támogatása

5.  §

(1) A tá mo ga tást a költ ség ve té si tör vény 5. szá mú mel -
lék le té nek 6. d) pont já ban meg ha tá ro zott in téz mé nyek
fenn tar tói ve he tik igény be az ál ta luk fenn tar tott nem ze ti -
sé gi is ko lák ta nu ló i nak anya or szá gi anya nyel vi prog ram -
ja i nak meg va ló sí tá sá hoz.

(2) A tá mo ga tás az anya or szág ban, anya or szá gi part ner -
in téz ménnyel, test vér is ko lá val kö tött meg ál la po dás alap -
ján meg va ló su ló anya nyel vi, nép is me re ti, mû vé sze ti,
 hagyományõrzõ stb. tá bo rok uta zá si-, szál lás- és ét ke zé si
költ sé ge i nek ki egé szí té sé re igé nyel he tõ. Az igény lés fel -
té te le, hogy azon leg alább 15 gyer mek ve gyen részt, és
idõ tar ta ma leg alább 7 na pos le gyen.

(3) A tá mo ga tás mér té ke ma xi mum a prog ram költ sé gé -
nek 50%-a, ta nul ón ként ma xi mum 10 ezer fo rint, de in téz -
mé nyen ként leg fel jebb 300 ezer fo rint le het.

A támogatások igénylése és folyósítása

6.  §

(1) A tá mo ga tás igény lé sét az ál lam ház tar tás ról  szóló
1992. évi XXXVIII. tör vény (a továb biak ban: Áht.)
64/B.  § (3) be kez dé se alap ján a he lyi ön kor mány za tok
a Ma gyar Ál lam kincs tár ille té kes te rü le ti szer ve i hez
(a továb biak ban: Igaz ga tó ság), a nem ál la mi in téz mé nyek
fenn tar tói és a köz pon ti költ ség ve té si szerv ként mû kö dõ
fel sõ ok ta tá si in téz mé nyek az Ok ta tá si és Kul tu rá lis
 Minisztérium Tá mo ga tás ke ze lõ Igaz ga tó sá gá hoz (a továb -
biak ban: OKM Tá mo ga tás ke ze lõ) nyújt hat ják be egy ere -
de ti és egy má so la ti pél dány ban. A bo rí té kon fel kell tün -
tet ni a „Ki egé szí tõ tá mo ga tás nem ze ti sé gi fel ada tok hoz.”
szö ve get. Emel lett a be nyúj tás ha tár ide jé ig min den fenn -
tar tó nak on-li ne ki kell töl te nie az OKM Tá mo ga tás ke ze lõ
hon lap ján ta lál ha tó elekt ro ni kus adat la pot/adat la po kat is.

(2) Az 1.  § (1)–(2) be kez dés sze rin ti fenn tar tói tá mo ga -
tás e ren de let 1. szá mú mel lék le té nek ki töl té sé vel igé nyel -
he tõ. A ki töl tött adat lap hoz csa tol ni kell:

a) az érin tett óvo da, is ko la ala pí tó ok ira tá nak máso -
latát, amely tar tal maz za a ki sebb sé gi ne ve lé si, ok ta tá si for -
ma meg je lö lé sét,

b) az érin tett óvo da, is ko la pe da gó gi ai prog ram já nak
a ki sebb sé gi ne ve lés re, ok ta tás ra (ci gány ki sebb sé gi
 nyelvû ne ve lés, ok ta tás ese tén a ci gány nyelv ok ta tá sá ra)
vo nat ko zó ré szé nek má so la tát,

c) nyi lat ko za tot ar ról, hogy a pá lyá zó nak nincs ese dé -
kes sé vált meg nem fi ze tett köz tar to zá sa, és ren de zett
mun ka ügyi kap cso la tok kal ren del ke zik,

d) a le bo nyo lí tá si díj át uta lá sát iga zo ló bi zony lat má so -
la tát,

e) az igény lõ ön kor mány zat adott in téz mé nyé re vo nat -
ko zó 80. sz. Költ ség ve té si je len tés ûr lap, több cé lú kis tér -
sé gi tár su lá sok, in téz mé nyi tár su lá sok ese tén a 21–22-es
Költ ség ve té si je len tés ûr lap jegy zõ ál tal hi te le sí tett fény -
má so la tát (2006. évi be szá mo ló és 2007. évi költ ség ve té si
in for má ció),

f) a nem ál la mi in téz mé nyek ese tén a fenn tar tó ál tal
 elfogadott és hi te le sí tett 2007. évi költ ség ve té si infor -
máció fény má so la tát,

g) a köz pon ti költ ség ve té si szerv ként mû kö dõ felsõ -
oktatási in téz mé nyek ese tén az elõ irány za tok kal és azok
tel je sí té sé vel kap cso la tos adat szol gál ta tás ra szol gá ló
98. sz. adat lap hi te le sí tett fény má so la tát (2007. évi terv),

h) nem or szá gos ki sebb sé gi ön kor mány za ti fenn tar tó
ese tén az or szá gos ki sebb sé gi ön kor mány zat aján lá sát.

(3) A 2.  § sze rin ti tá mo ga tás e ren de let 2. szá mú mel lék -
le té nek ki töl té sé vel igé nyel he tõ.

A ki töl tött adat lap hoz csa tol ni kell:
a) az érin tett is ko la anya nyelv és iro da lom, nép is me ret

és ki sebb sé gi nyel vû köz is me re ti tan köny vei, mun ka fü ze -
tei ren de lé sé nek a fenn tar tó ál tal hi te le sí tett má so la tát,

b) a 2.  § (3) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott ren de lés ese -
tén a fenn tar tó ál tal hi te le sí tett rész le tes in dok lást,

c) nyi lat ko za tot ar ról, hogy a pá lyá zó nak nincs ese dé -
kes sé vált meg nem fi ze tett köz tar to zá sa, és ren de zett
mun ka ügyi kap cso la tok kal ren del ke zik,

d) a le bo nyo lí tá si díj át uta lá sát iga zo ló bi zony lat má so -
la tát.

(4) A 3.  § sze rin ti tá mo ga tás e ren de let 3. szá mú mel lék -
le té nek ki töl té sé vel igé nyel he tõ. A ki töl tött adat lap hoz
csa tol ni kell:

a) a pe da gó gi ai szak mai szol gál ta tás árajánlatkéré -
sének fenn tar tó ál tal hi te le sí tett má so la tát, mely tar tal maz -
za a fel adat rész le tes le írá sát,

b) a szol gál ta tó ár aján la tá nak má so la tát,
c) az érin tett or szá gos ki sebb sé gi ön kor mány zat ja vas -

la tá nak má so la tát,
d) a le bo nyo lí tá si díj át uta lá sát iga zo ló bi zony lat má so -

la tát.

(5) A 4.  § sze rin ti tá mo ga tás e ren de let 4. szá mú mel lék -
le té nek ki töl té sé vel igé nyel he tõ, a ki töl tött adat lap hoz
 csatolni kell:

a) a fel adat le írá sát,
b) rész le tes költ ség ve tést, mely té te le sen tar tal maz za

a pénz fel hasz ná lás üte me zé sét,
c) a tu laj do ni lap má so la tát a jel zett in gat lan ról,
d) nyi lat ko za tot ar ról, hogy a pá lyá zó nak nincs ese dé -

kes sé vált meg nem fi ze tett köz tar to zá sa, és ren de zett
mun ka ügyi kap cso la tok kal ren del ke zik,

e) az át vett, sa ját for rás ról, amennyi ben van ilyen, a
 finanszírozási kö te le zett ség vál la ló nyi lat ko za to kat,

f) amennyi ben a fel adat el lát ás 2008-ra át hú zó dik,
 ennek rész le tes in do ko lá sát,

g) a le bo nyo lí tá si díj át uta lá sát iga zo ló bi zony lat má so -
la tát.
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(6) Az 5.  § sze rin ti tá mo ga tás e ren de let 5. szá mú mel -
lék le té nek ki töl té sé vel igé nyel he tõ. A ki töl tött adat lap hoz
csa tol ni kell:

a) a fel adat le írá sát,
b) rész le tes költ ség ve tést,
c) az anya or szá gi part ner in téz ménnyel kö tött meg ál la -

po dást,
d) nyi lat ko za tot ar ról, hogy a pá lyá zó nak nincs ese dé -

kes sé vált meg nem fi ze tett köz tar to zá sa, és ren de zett
mun ka ügyi kap cso la tok kal ren del ke zik,

e) a szol gál ta tó ár aján la tá nak má so la tát,
f) a le bo nyo lí tá si díj át uta lá sát iga zo ló bi zony lat má so -

la tát.

(7) A tá mo ga tá si igé nyek be nyúj tá sá nak ha tár ide je:
2007. már ci us 20., a ha tár idõ el mu lasz tá sa jog vesz tõ.

(8) Az igény lé sért a pá lyá zó nak le bo nyo lí tá si dí jat kell
fi zet nie, mely nek össze ge jog cí men ként és in téz mé nyen -
ként 5000 fo rint. A dí jat – a be fi ze té si jog cím egy ér tel mû
meg je lö lé sé vel – át uta lás sal az OKM Támogatás -
kezelõ aláb bi szám la szá má ra kell be fi zet ni: 10032000-
00285128-00000000. A be fi ze tés rõl  szóló szám lát az
OKM Tá mo ga tás ke ze lõ pos tán el jut tat ja a pá lyá zó hoz. Az 
igény lés hez csa tol ni kell az át uta lá si bi zony lat má so la tát.

(9) Az Igaz ga tó ság a tá mo ga tá si igé nyek mind két pél dá -
nyát vé le mé nyé vel 2007. áp ri lis 20-áig meg kül di az OKM
Tá mo ga tás ke ze lõ nek.

(10) A tá mo ga tás ról az Ok ta tá si és Kul tu rá lis Minisz -
térium (a továb biak ban: mi nisz té ri um), az Ön kor mány za ti
és Te rü let fej lesz té si Mi nisz té ri um, a Pénzügyminiszté -
rium és a Mi nisz ter el nö ki Hi va tal szak ér tõ i bõl álló 5 tagú
bí rá ló bi zott ság 2007. má jus 15-éig tesz ja vas la tot a
 miniszternek. A bí rá ló bi zott ság ba két ta got a miniszté -
rium, egy-egy ta got a töb bi tár ca je löl.

(11) A mi nisz ter 2007. má jus 30-áig dönt a tá mo ga tá sok 
oda íté lé sé rõl. A dön tés ered mé nyé rõl min den igény lõt
 levélben ér te sí te ni kell, il let ve azt a mi nisz té ri um hon lap -
ján köz zé kell ten ni.

(12) A mi nisz té ri um a tá mo ga tás ra jo go sult he lyi ön kor -
mány za ti fenn tar tók ról és a tá mo ga tás össze gé rõl 2007. jú -
ni us 4-éig ér te sí ti az Ön kor mány za ti és Te rü let fej lesz té si
Mi nisz té ri u mot.

(13) A he lyi ön kor mány za tok ré szé re tör té nõ uta lá sá ról
a jú ni us havi net tó fi nan szí ro zás ke re té ben, az Ön kor -
mány za ti és Te rü let fej lesz té si Mi nisz té ri um utalványo -
zása alap ján a Ma gyar Ál lam kincs tár in téz ke dik 2007. jú -
ni us 25-éig. A nem ál la mi in téz mé nyek és a gya kor ló is ko -
lát fenn tar tó fel sõ ok ta tá si in téz mé nyek ese té ben ugyan -
csak a Ma gyar Ál lam kincs tár út ján a mi nisz té ri um in téz -
ke dik a (16) be kez dés ben meg ha tá ro zott do ku men tu mok
meg kül dé sét kö ve tõ 20 na pon be lül. A tan könyv tá mo ga tás 
40%-át a fenn tar tók kö te le sek ha la dék ta la nul a ki adók
 részére elõ leg ként át utal ni. A tan köny vek árát a tan köny -
vek le szál lí tá sa után, a fenn tar tó vagy az in téz mény ne vé re 
ki ál lí tott szám la kéz hez vé te lét kö ve tõ 30 na pon be lül ki
kell egyen lí te ni.

(14) Az 1. és a 3.  § sze rin ti tá mo ga tás fo lyó sí tá sá ról
– a költ ség ve té si tör vény IX. fe je zet 2. cím (5. szá mú mel -
lék let 6. pont ja) alat ti for rás ter hé re – a he lyi ön kor mány -
za tok ese té ben a net tó fi nan szí ro zás ke re té ben az Ön kor -
mány za ti és Te rü let fej lesz té si Mi nisz té ri um utal vá nyo zá -
sa alap ján, a Ma gyar Ál lam kincs tár in téz ke dik a (17) be -
kez dés ben meg ha tá ro zott üte me zés sze rint.

(15) Az 1.  § és a 3.  § sze rin ti tá mo ga tás fo lyó sí tá sa a
nem ál la mi in téz mé nyek fenn tar tói és a gya kor ló is ko lát
fenn tar tó fel sõ ok ta tá si in téz mé nyek ese tén a XX. fe je zet
11. cím, 2. al cím, 3. jog cím cso port, 1. jog cím szám
 Humánszolgáltatások nor ma tív ál la mi tá mo ga tá sa címû
fe je ze ti ke ret ter hé re, a Ma gyar Ál lam kincs tá ron ke resz tül
a  minisztérium in téz ke dik a (17) be kez dés ben meg ha tá ro -
zott üte me zés figye lembe véte lével, a (16) be kez dés ben
meg ha tá ro zott do ku men tu mok meg kül dé sét kö ve tõ 20 na -
pon be lül.

(16) A nem ál la mi in téz mé nyek fenn tar tói és a gya kor ló
is ko lát fenn tar tó fel sõ ok ta tá si in téz mé nyek ese té ben az
uta lás to váb bi fel té te le, hogy a dön tés rõl  szóló ér te sí tés
kéz hez vé te lét kö ve tõ 20 na pon be lül a mi nisz té ri um ré szé -
re meg küld jék az aláb bi do ku men tu mo kat:

a) a fenn tar tó lé te zé sét iga zo ló, 30 nap nál nem ré geb bi
bí ró sá gi be jegy zés vagy cég ki vo nat (a ki sebb sé gi ön kor -
mány za tok nak és egy há zi fenn tar tók nak nem kell meg kül -
de ni ük),

b) a fenn tar tó kép vi se lõ jé nek alá írá si cím pél dá nya,

c) azon na li pénz be sze dé si fel ha tal ma zás,

d) nyi lat ko za tot ar ról, hogy a pá lyá zó nak nincs ese dé -
kes sé vált meg nem fi ze tett köz tar to zá sa, és ren de zett
mun ka ügyi kap cso la tok kal ren del ke zik.

(17) Az 1. és a 3.  § sze rin ti tá mo ga tás ese tén a meg ítélt
összeg 50%-a jú ni us ban, a fenn ma ra dó összeg ezt köve -
tõen hat egyen lõ rész let ben, ha von ta, a 2.  § és a 4–5.  § sze -
rin ti tá mo ga tás fo lyó sí tá sa egy összeg ben, a jú ni us havi
– ön kor mány za tok ese té ben net tó – fi nan szí ro zás ke re té -
ben tör té nik.

Közös rendelkezések

7.  §

(1) E ren de let al kal ma zá sá ban a nem ál la mi in téz mé -
nyek fenn tar tó ja alatt a költ ség ve té si tör vény 31.  § (1) be -
kez dé sé ben meg ha tá ro zott fenn tar tó kat kell ér te ni.

(2) A he lyi ön kor mány za tok ese tén az Igaz ga tó ság a
nem ál la mi in téz mé nyek fenn tar tói és a gya kor ló is ko lát
fenn tar tó fel sõ ok ta tá si in téz mé nyek ese tén az OKM
 Támogatáskezelõ a fenn tar tók szá má ra a tá mo ga tás igény -
lé se so rán a hi á nyok pót lá sá ra és az eset le ges mó do sí tás ra
egy sze ri nyolcna pos ha tár idõt ad. Ezt köve tõen nincs
 lehetõség hi ány pót lás ra.
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(3) A tá mo ga tá sok ról a he lyi ön kor mány za tok a
2007. évi költ ség ve tés rõl  szóló be szá mo ló juk ban a köz -
pon to sí tott elõ irány za tok el szá mo lá sa it tar tal ma zó ûr la -
pon szá mol nak el. Az itt ki mu ta tott ada tok va ló di sá gát az
egyes ön kor mány za tok nál, il let ve in téz mé nyek nél meg -
felelõ ana li ti kus nyil ván tar tá sok kal, szak mai dokumen -
tációval, az el szá mo lást meg ala po zó köny ve lé si rend szer
ki ala kí tá sá val kell alá tá masz ta ni.

(4) A tá mo ga tá sok el szá mo lá sa a nem ál la mi nem
 önkormányzati in téz mé nyek és a köz pon ti költ ség ve té si
szerv ként mû kö dõ fel sõ ok ta tá si in téz mé nyek ese tén a
fenn tar tók 2007. évi tá mo ga tá sa i ról tör té nõ el szá mo lá sa
ke re té ben, a kö tött fel hasz ná lá sú tá mo ga tá sok el szá mo lá -
sa it tar tal ma zó adat la pon tör té nik. Az itt ki mu ta tott ada tok
va ló di sá gát az egyes fenn tar tók nál, il let ve in téz mé nyek nél 
a ta nu lók és a vizs gák azo no sí tá sá ra al kal mas ana li ti kus
nyil ván tar tá sok kal, szak mai do ku men tá ci ó val kell alá tá -
masz ta ni.

(5) A tá mo ga tás ban ré sze sült in téz mé nyek nek – az
OKM Tá mo ga tás ke ze lõ ál tal vég zen dõ mo ni tor ing te vé -
keny ség hez szük sé ges – sze mé lyes adat nak nem mi nõ sü lõ
ada tot érin tõ adat szol gál ta tá si kö te le zett sé gük van a tá mo -
ga tás fo lyó sí tá sát kö ve tõ 3 év ben. Az adat szol gál ta tá si
 kötelezettségnek – az OKM Tá mo ga tás ke ze lõ ál tal meg -
ha tá ro zott mó don tör té nõ tel je sí té sé nek – el mu lasz tá sa a
fo lyó sí tott tá mo ga tás vissza fi ze té si kö te le zett sé gét von ja
maga után. A tá mo ga tás cél já nak szak mai meg va ló su lá sát
az OKM Tá mo ga tás ke ze lõ a hely szí nen is jo go sult el len -
õriz ni. Az OKM Tá mo ga tás ke ze lõ az adat szol gál ta tást és
a hely szí ni el len õr zést írás ban kez de mé nye zi.

(6) Az 1.  § (1)–(2) be kez dé sei alap ján igé nyelt tá mo ga -
tás ese tén az el szá mo lás hoz az is ko la pe da gó gi ai prog ram -
já nak a ki sebb sé gi ok ta tó-ne ve lõ mun ká ra vo nat ko zó fel -
ada ta i nak vég re haj tá sá ról  szóló ér té ke lést kell mel lé kel ni,
me lyet vagy a 3.  § (3) be kez dés sze rin ti tá mo ga tás igény -
be vé te lé vel, vagy az e be kez dés ben meg ha tá ro zott fel té te -
lek nek meg fe le lõ szak em ber rel szük sé ges el vé gez tet ni.

(7) A 4.  § alap ján igény be vett tá mo ga tás ese tén az el szá -
mo lás hoz, amennyi ben ki adá sá ra vagy az át adás-át vé tel re sor 
ke rült, csa tol ni szük sé ges a hasz ná lat ba vé te li en ge dély vagy
mû sza ki át adás-át vé tel jegy zõ köny vé nek má so la tát.

(8) Az 5.  § alap ján igény be vett tá mo ga tás ese tén az
 elszámoláshoz szö ve ges be szá mo lót szük sé ges csa tol ni,
mely tar tal maz za a részt ve võk név so rát, a prog ram meg -
valósulásának idõ pont ját, hely szí nét és hasz no su lá sá nak
 értékelését.

(9) A (6) be kez dés sze rin ti szak mai összeg zés má so la -
tát, a 3. és az 5.  § sze rin ti tá mo ga tá sok ki fi ze té se i nek,
a tan könyv szám lá nak és an nak tel je sí té sét iga zo ló bi zony -
lat nak, va la mint a (8) be kez dés ben meg ha tá ro zott be szá -
mo ló fenn tar tó ál tal hi te le sí tett má so la ta it az el ké szül tü ket
kö ve tõ 30 na pon be lül a fenn tar tó nak az OKM Tá mo ga tás -
ke ze lõ ré szé re is meg kell kül de nie. A pá lyá zót, aki a fen ti
kö te le zett sé gé nek nem tesz ele get, az érin tett jog cím
2008. évi igény lé sé bõl ki kell zár ni.

(10) Az Áht. 64/B.  § (1) és (2) be kez dé se sze rint, ha a
 támogatást vagy an nak egy ré szét a fenn tar tó ön kor mány -
zat jog ta la nul vet te igény be, azt nem a meg je lölt fel adat ra
hasz nál ta fel, il let ve a jog sza bály ban rög zí tett arányt meg -
ha la dó mér té kû tá mo ga tást vett igény be, vagy a tá mo ga tás
igény lé sé hez va lót lan ada tot szol gál ta tott, ak kor az OKM
Tá mo ga tás ke ze lõ egy ide jû ér te sí té se mel lett

a) év köz ben az Igaz ga tó sá gon ke resz tül az Ön kor mány -
za ti és Te rü let fej lesz té si Mi nisz té ri um nál haladék talanul
 köteles le mon da ni a jog ta la nul igény be vett összeg rõl, mely
eset ben a már ki utalt összeg vissza vo nás ra ke rül a kö vet ke zõ
havi (de még tárgy évi) net tó sí tás ban, és a le mon dás nak meg -
fele lõen mó do sí tás ra ke rül az elõ irány zat,

b) év végi el szá mo lás ese tén be fi ze tés sel tör té nik a
több let igény be vé tel el szá mo lá sa.

(11) Ha a tá mo ga tást vagy an nak egy ré szét a nem ál la -
mi fenn tar tó, il let ve a gya kor ló is ko lát fenn tar tó fel sõ ok ta -
tá si in téz mény jog ta la nul vet te igény be, azt nem a meg -
jelölt fel adat ra hasz nál ta fel, il let ve a jog sza bály ban rög zí -
tett arányt meg ha la dó mér té kû tá mo ga tást vett igény be,
vagy a tá mo ga tás igény lé sé hez va lót lan ada tot szol gál ta -
tott, kö te les a köz ok ta tás ról  szóló 1993. évi LXXIX. tör -
vény vég re haj tá sá ról ren del ke zõ 20/1997. (II. 13.) Korm.
ren de let nek a nem ál la mi in téz mény fenn tar tók ál la mi hoz -
zá já ru lá sá nak és tá mo ga tá sá nak el szá mo lá sá ra, ellenõr -
zésére vo nat ko zó ren del ke zé se it al kal maz ni.

(12) A tá mo ga tá so kat – a 4.  § (1) be kez dé se sze rint
 engedélyezett át hú zó dó kö te le zett ség vál la lás sal ter helt
ma rad vány ki vé te lé vel – 2007. de cem ber 31-ig le het fel -
hasz nál ni. A tá mo ga tás ma rad vány össze gét leg ké sõbb a
be szá mo ló be nyúj tá sát kö ve tõ 15. na pig a köz pon ti költ -
ség ve tés be vissza kell fi zet ni. Az 1–4.  § sze rint kü lön bö zõ
jog cí men el nyert tá mo ga tá sok az el szá mo lás nál nem von -
ha tók össze.

Záró rendelkezések

8.  §

(1) Ez a ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ 8. na pon lép
 hatályba.

(2) E ren de let ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg ha tá lyát
vesz ti a nem ze ti sé gi ne ve lé si, ok ta tá si fel ada tok hoz nyúj -
tott ki egé szí tõ tá mo ga tás igény lé sé nek, fo lyó sí tá sá nak és
el szá mo lá sá nak rend jé rõl  szóló 13/2006. (III. 31.) OM
ren de let, va la mint a nem ze ti sé gi ne ve lé si, ok ta tá si fel ada -
tok hoz nyúj tott ki egé szí tõ tá mo ga tás igény lé sé nek, fo lyó -
sí tá sá nak és el szá mo lá sá nak rend jé rõl  szóló 13/2006.
(III. 31.) OM ren de let mó do sí tá sá ról ren del ke zõ 7/2006.
(IX. 5.) OKM ren de let.

Dr. Hil ler Ist ván s. k.,
ok ta tá si és kul tu rá lis mi nisz ter
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1. számú melléklet a 8/2007. (II. 15.) OKM rendelethez

ADATLAP
a nemzetiségi fenntartói támogatás igényléséhez

A fenn tar tó ra vo nat ko zó ada tok
Me gye: Fenn tar tó neve:
Címe: Pol gár mes ter/kép vi se lõ neve:
La kos ság szám1: KSH kód: A fenn tar tott is ko lák szá ma:

A nem ze ti vagy et ni kai ki sebb sé gi ne ve lést, ok ta tást meg va ló sí tó óvo dá ra/is ko lá ra vo nat ko zó ada tok
Az in téz mény neve:
Ok ta tá si for ma2: Érin tett ki sebb ség:
OM azo no sí tó szá ma: Az in téz mény címe:

Sor szám3

Meg ne ve zés 2006. évi tény 2007. évi terv
2006 2007

01 01 Rend sze res sze mé lyi jut ta tás

02 02 Nem rend sze res sze mé lyi jut ta tás

03 03 Kül sõ sze mé lyi jut ta tá sok

04 (01) 04 (01) Sze mé lyi jut ta tá sok össze sen

05 (02) 05 (02) Tár sa da lom biz to sí tá si, mun ka adói já ru lék és táppénz-hozzá járulás

06 (03) 06 (03) Egész ség ügyi hoz zá já ru lás

07 (04) 07 (04) Do lo gi ki adá sok ÁFA nél kül

09 (06) 09 (06) Egyéb fo lyó ki adá sok

36 (27) 36 (27) Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok

61 (52) 61 (52) Fel hal mo zá si ki adá sok

67 (57) 67 (57) Ki adá sok mind össze sen

69 (59) 69 (59) Egyéb sa ját be vé tel (ÁFA nél kül)

– eb bõl az ét kez te tés sel kap cso la tos be vé te lek

A köz ok ta tá si célú nor ma tív hoz zá já ru lás és ki egé szí tõ  támogatások4

Egyéb nem sa ját be vé te lek

Be vé te lek mind össze sen

Ta nu ló cso por tok szá ma

Ki sebb sé gi prog ram sze rint mû kö dõ ta nu ló cso por tok szá ma

Az is ko lai ta nu lók szá ma5

Az óvo dai gyer me kek szá ma5

A ki sebb sé gi ne ve lé si prog ram ban részt  ve võ gyer me kek  száma6

A nyelv ok ta tó ki sebb sé gi ne ve lé si, ok ta tá si prog ram ban  részt vevõ
ta nu lók szá ma6

A két nyel vû ki sebb sé gi ne ve lé si, ok ta tá si prog ram ban  részt vevõ
ta nu lók szá ma6

Nem ze ti sé gi óvó nõ vég zett ség gel ren del ke zõ fõ ál lá sú pe da gó gu sok
szá ma7

1 2006. ja nu ár 1-jei ál la pot. Csak a he lyi ön kor mány za ti fenn tar tó töl ti ki.
2 Tan nyel vû vagy két nyel vû vagy ci gány ki sebb sé gi óvo da, nyelv ok ta tó, tan nyel vû, két nyel vû vagy ci gány ki sebb sé gi is ko la.
3 He lyi ön kor mány za ti fenn tar tók ese tén a 80. sz. Költ ség ve té si je len tés ûr lap, köz pon ti költ ség ve té si szerv ese tén pe dig az elõ irány za tok kal és azok tel je -

sí té sé vel kap cso la tos adat szol gál ta tás ra szol gá ló 98. sz. adat lap meg fe le lõ sor szá mai. (Zá ró jel ben a 98. sz. adat lap sor szá mai.) Nem ön ál ló an gaz dál ko dó költ -
ség ve té si szer vek nél a szak fel adat szint jén el kü lö ní tett be vé te lek és ki adá sok meg je le ní té sét kér jük! A nem ál la mi fenn tar tók ese té ben a 21. és a 22. ûr lap
 adatai alap ján ki töl ten dõ.

4 Az in téz mé nyi fel adat mu ta tók alap ján a költ ség ve té si tör vény 31.  § (3) be kez dé se, ill. a 3. és 8. sz. mel lék le tei sze rin ti, a fenn tar tó ré szé re biz to sí tott
(több is ko la ese tén az érin tett in téz mény ta nu ló lét szá ma alap ján szá mí tott) tá mo ga tá sok mind össze sen.

5 2006-ban a be szá mo ló 31. ûr la pon sze re pel te tett lét szá ma dat, 2007-re a nor ma tív tá mo ga tás igény lé sé re be nyúj tott lét szá ma dat, a nem ál la mi fenn tar tó
ese té ben a feb ru á ri lét szám ada tot. Egy sé ges in téz mény (óvo da, is ko la, kö zép is ko la) vagy több ok ta tá si for ma (nyelv ok ta tó, két nyel vû) ese tén intézmény -
típusonként, ok ta tá si for mán ként kell meg ad ni az ada to kat.

6 Egy sé ges in téz mény (óvo da, is ko la, kö zép is ko la) vagy több ok ta tá si for ma (nyelv ok ta tó, két nyel vû) ese tén in téz mény tí pu son ként, ok ta tá si for mán ként
kell meg ad ni az ada to kat.

7 Csak az óvo dai pá lyá za tok ese té ben kell ki töl te ni!
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Nem ál la mi in téz mény fenn tar tók ra, va la mint a köz pon ti költ ség ve té si szerv ként mû kö dõ fel sõ ok ta tá si in téz mé nyek re
vo nat ko zó to váb bi ada tok

Adó szám:

Sta tisz ti kai szám je le:

Bank szám la szám:

PIR törzs szám:

ÁHT azo no sí tó:

Nyil ván tar tá si szá ma (cég ki vo nat szá ma vagy a cég bí ró -
sá gi vég zés szá ma, ha van)8:

Az in téz mény fenn tar tó fel adat el lát ását be fo lyá so ló egyéb kö rül mény le írá sa:
 .........................................................................................................................................................................................
 .........................................................................................................................................................................................

Dá tum:

P. H.

…………………………
fenn tar tó kép vi se lõ je

A ki töl tött adat lap hoz mel lé kel ni kell:
a) az érin tett óvo da, is ko la ala pí tó ok ira tá nak má so la tát, amely tar tal maz za a ki sebb sé gi ne ve lé si, ok ta tá si for ma

meg je lö lé sét,
b) az érin tett óvo da, is ko la pe da gó gi ai prog ram já nak a ki sebb sé gi ne ve lés re, ok ta tás ra (ci gány ki sebb sé gi nyel vû ne -

ve lés, ok ta tás ese tén a ci gány nyelv ok ta tá sá ra) vo nat ko zó ré szé nek má so la tát,
c) nyi lat ko za tot ar ról, hogy a pá lyá zó nak nincs ese dé kes sé vált meg nem fi ze tett köz tar to zá sa, és ren de zett mun ka -

ügyi kap cso la tok kal ren del ke zik,
d) a le bo nyo lí tá si díj át uta lá sát iga zo ló bi zony lat má so la tát,
e) az igény lõ ön kor mány zat adott in téz mé nyé re vo nat ko zó 80. sz. Költ ség ve té si je len tés ûr lap, több cé lú kis tér sé gi

tár su lá sok, in téz mé nyi tár su lá sok ese tén a 21–22-es Költ ség ve té si je len tés ûr lap jegy zõ ál tal hi te le sí tett fény má so la tát
(2006. évi be szá mo ló és 2007. évi költ ség ve té si in for má ció),

f) a nem ál la mi in téz mé nyek ese tén a fenn tar tó ál tal el fo ga dott és hi te le sí tett 2007. évi költ ség ve té si in for má ció fény -
má so la tát,

g) a köz pon ti költ ség ve té si szerv ként mû kö dõ fel sõ ok ta tá si in téz mé nyek ese tén az elõ irány za tok kal és azok tel je sí té -
sé vel kap cso la tos adat szol gál ta tás ra szol gá ló 98. sz. adat lap hi te le sí tett fény má so la tát (2007. évi terv),

h) nem or szá gos ki sebb sé gi ön kor mány za ti fenn tar tó ese tén az or szá gos ki sebb sé gi ön kor mány zat aján lá sát.

Be kül den dõ 2 pél dány ban pos tai úton:
a) a he lyi ön kor mány za tok ese tén a Ma gyar Ál lam kincs tár ille té kes Te rü le ti Igaz ga tó sá ga i hoz, ille tõ leg a Bu da pes ti

és Pest Me gyei Re gi o ná lis Igaz ga tó ság hoz,
b) nem ál la mi in téz mé nyek fenn tar tói és a gya kor ló is ko lát fenn tar tó fel sõ ok ta tá si in téz mé nyek ese tén az OKM

 Támogatáskezelõ Köz ok ta tá si és In teg rá ci ós Pá lyá za ti Osz tá lya ré szé re, cím: 1055 Bu da pest, Bi ha ri Já nos u. 5.

A bo rí ték ra ír ják rá: „Ki egé szí tõ tá mo ga tás nem ze ti sé gi fel ada tok hoz”

Ki töl ten dõ az elekt ro ni kus igény lés az a) és b) fenn tar tók ese tén. Az adat lap el ér he tõ:
http://www.omai.hu/elekt ro ni kus_igeny les

8 A meg fe le lõt kér jük alá húz ni!
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2. számú melléklet a 8/2007. (II. 15.) OKM rendelethez

ADATLAP
a nemzetiségi tankönyvbeszerzésre igényelhetõ támogatáshoz

A fenn tar tó ra vo nat ko zó ada tok

Me gye: Fenn tar tó neve:
Címe: Pol gár mes ter/el nök neve:
KSH kód:

A nem ze ti vagy et ni kai ki sebb sé gi ok ta tást meg va ló sí tó is ko lá ra vo nat ko zó ada tok

Az in téz mény neve:
Ok ta tá si for ma9: Érin tett ki sebb ség:
OM azo no sí tó szá ma: Az in téz mény címe:

A tan könyv
ki adói kód ja

A tan könyv címe Be so ro lá sa10

A tan könyv-
igényt

meg ala po zó
ta nu lók szá ma

Meg ren delt
pél dány szám

Ára11
Ta nu ló ál tal

fi ze ten dõ
té rí té si díj12

Tá mo ga tás

Igé nyelt tá mo ga tás mind össze sen: 

 9 Nem ze ti sé gi nyelv ok ta tó, tan nyel vû, két nyel vû vagy roma ki sebb sé gi ok ta tást biz to sí tó is ko la.
10 Tan könyv, mun ka tan könyv vagy mun ka fü zet.
11 A tan könyv jegy zé ken köz zé tett fo gyasz tói ár.
12 Tan könyv ese tén 0 Ft, mun ka tan könyv és mun ka fü zet ese tén a mi nisz te ri köz le mény ben sze rep lõ ta nu lói ár.
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Nem ál la mi in téz mény fenn tar tók ra, va la mint a köz pon ti költ ség ve té si szerv ként mû kö dõ fel sõ ok ta tá si in téz mé nyek re
vo nat ko zó to váb bi ada tok

Adó szám:

Sta tisz ti kai szám je le:

Bank szám la szám:

PIR törzs szám:

ÁHT azo no sí tó:

Nyil ván tar tá si szá ma (cég ki vo nat szá ma vagy a cég bí ró -
sá gi vég zés szá ma, ha van)13:

Dá tum:

P. H.

…………………………
fenn tar tó kép vi se lõ je

A ki töl tött adat lap hoz mel lé kel ni kell:
a) az érin tett is ko la anya nyelv és iro da lom, nép is me ret és ki sebb sé gi nyel vû köz is me re ti tan köny vei, mun ka fü ze tei

ren de lé sé nek a fenn tar tó ál tal hi te le sí tett má so la tát,
b) a Ren de let 2.  § (3) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott ren de lés ese tén a fenn tar tó ál tal hi te le sí tett rész le tes in dok lást,
c) nyi lat ko za tot ar ról, hogy a pá lyá zó nak nincs ese dé kes sé vált meg nem fi ze tett köz tar to zá sa, és ren de zett mun ka -

ügyi kap cso la tok kal ren del ke zik,
d) a le bo nyo lí tá si díj át uta lá sát iga zo ló bi zony lat má so la tát.

Be kül den dõ 2 pél dány ban pos tai úton:
a) a he lyi ön kor mány za tok ese tén a Ma gyar Ál lam kincs tár ille té kes Te rü le ti Igaz ga tó sá ga i hoz, ille tõ leg a Bu da pes ti

és Pest Me gyei Re gi o ná lis Igaz ga tó ság hoz,
b) nem ál la mi in téz mé nyek fenn tar tói és a gya kor ló is ko lát fenn tar tó fel sõ ok ta tá si in téz mé nyek ese tén az OKM

 Támogatáskezelõ Köz ok ta tá si és In teg rá ci ós Pá lyá za ti Osz tá lya ré szé re, cím: 1055 Bu da pest, Bi ha ri Já nos u. 5.

A bo rí ték ra ír ják rá: „Ki egé szí tõ tá mo ga tás nem ze ti sé gi fel ada tok hoz”

Ki töl ten dõ az elekt ro ni kus igény lés az a) és b) fenn tar tók ese tén. Az adat lap el ér he tõ:
http://www.omai.hu/elekt ro ni kus_igeny les

13 A meg fe le lõt kér jük alá húz ni!

3. számú melléklet a 8/2007. (II. 15.) OKM rendelethez

ADATLAP
a nemzetiségi nevelést, oktatást segítõ pedagógiai-szakmai szolgáltatások támogatásához

A fenn tar tó ra vo nat ko zó ada tok

Me gye: Fenn tar tó neve:
Címe: Pol gár mes ter/kép vi se lõ neve:
KSH kód:

A nem ze ti vagy et ni kai ki sebb sé gi ok ta tást meg va ló sí tó is ko lá ra vo nat ko zó ada tok

Az in téz mény neve:
Ok ta tá si for ma14: Érin tett ki sebb ség:
OM azo no sí tó szá ma: Az in téz mény címe:

A tá mo ga tást meg ala po zó ki sebb sé gi ta nu lók szá ma: ........... fõ
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Fel adat meg ne ve zé se Szol gál ta tó neve Szol gál ta tó ár aján la ta Kért tá mo ga tás össze ge

Nem ál la mi in téz mény fenn tar tók ra, va la mint a köz pon ti költ ség ve té si szerv ként mû kö dõ fel sõ ok ta tá si in téz mé nyek re
vo nat ko zó to váb bi ada tok

Adó szám:

Sta tisz ti kai szám je le:

Bank szám la szám:

PIR törzs szám:

ÁHT azo no sí tó:

Nyil ván tar tá si szá ma (cég ki vo nat szá ma vagy a cég bí ró -
sá gi vég zés szá ma, ha van)15:

Dá tum:

P. H.

………………………………
fenn tar tó kép vi se lõ je

A ki töl tött adat lap hoz mel lé kel ni kell:

a) a pe da gó gi ai szak mai szol gál ta tás ár aján lat ké rés ének fenn tar tó ál tal hi te le sí tett má so la tát, mely tar tal maz za a fel -
adat rész le tes le írá sát,

b) az érin tett or szá gos ki sebb sé gi ön kor mány zat ja vas la tá nak má so la tát,

c) a szol gál ta tó ár aján la tá nak má so la tát,

d) a le bo nyo lí tá si díj át uta lá sát iga zo ló bi zony lat má so la tát.

Be kül den dõ 2 pél dány ban pos tai úton:

a) a he lyi ön kor mány za tok ese tén a Ma gyar Ál lam kincs tár ille té kes Te rü le ti Igaz ga tó sá ga i hoz, ille tõ leg a Bu da pes ti
és Pest Me gyei Re gi o ná lis Igaz ga tó ság hoz,

b) nem ál la mi in téz mé nyek fenn tar tói és a gya kor ló is ko lát fenn tar tó fel sõ ok ta tá si in téz mé nyek ese tén az OKM
 Támogatáskezelõ Köz ok ta tá si és In teg rá ci ós Pá lyá za ti Osz tá lya ré szé re, cím: 1055 Bu da pest, Bi ha ri Já nos u. 5.

A borí ték ra ír ják rá: „Ki egé szí tõ tá mo ga tás nem ze ti sé gi fel ada tok hoz”

Ki töl ten dõ az elekt ro ni kus igény lés az a) és b) fenn tar tók ese tén. Az adat lap el ér he tõ:

http://www.omai.hu/elekt ro ni kus_igeny les

14 Nem ze ti sé gi nyelv ok ta tó, tan nyel vû, két nyel vû vagy roma ki sebb sé gi ok ta tást biz to sí tó is ko la.
15 A meg fe le lõt kér jük alá húz ni!
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4. számú melléklet a 8/2007. (II. 15.) OKM rendelethez

ADATLAP
a nemzetiségi közoktatási intézmény felújítására igényelhetõ támogatáshoz

A fenn tar tó ra vo nat ko zó ada tok

Me gye: Fenn tar tó neve:
Címe: Pol gár mes ter/kép vi se lõ neve:
KSH kód:

A nem ze ti vagy et ni kai ki sebb sé gi ok ta tást meg va ló sí tó is ko lá ra vo nat ko zó ada tok

Az in téz mény neve:
Érin tett ki sebb ség:
OM azo no sí tó szá ma: Az in téz mény címe:

A fel adat rö vid le írá sa:
 .........................................................................................................................................................................................
 .........................................................................................................................................................................................
 .........................................................................................................................................................................................

Tel jes költ ség igé nye: .................................................. Ft
Sa ját for rás össze ge: ................................................... Ft

 Más for rás ból igé nyelt tá mo ga tás (igény lés he lye, össze ge): .......................................................................................
 .........................................................................................................................................................................................

A kért tá mo ga tás össze ge: .......................................... Ft

Nem ál la mi in téz mény fenn tar tók ra, va la mint a köz pon ti költ ség ve té si szerv ként mû kö dõ fel sõ ok ta tá si in téz mé nyek re
vo nat ko zó to váb bi ada tok

Adó szám:

Sta tisz ti kai szám je le:

Bank szám la szám:

PIR törzs szám:

ÁHT azo no sí tó:

Nyil ván tar tá si szá ma (cég ki vo nat szá ma vagy a cég bí ró -
sá gi vég zés szá ma, ha van)16:

Dá tum:

P. H.

……………………………………
fenn tar tó kép vi se lõ je

A ki töl tött adat lap hoz mel lé kel ni kell
a) a fel adat le írá sát,
b) rész le tes költ ség ve tést, mely té te le sen tar tal maz za a pénz fel hasz ná lás üte me zé sét,
c) a tu laj do ni lap má so la tát a jel zett in gat lan ról,
d) nyi lat ko za tot ar ról, hogy a pá lyá zó nak nincs ese dé kes sé vált meg nem fi ze tett köz tar to zá sa, és ren de zett mun ka -

ügyi kap cso la tok kal ren del ke zik,
e) az en ge dé lyek má so la tát, amennyi ben szük sé ge sek,
f) az át vett, sa ját for rás ról, amennyi ben van ilyen, a fi nan szí ro zá si kö te le zett ség vál la ló nyi lat ko za to kat,
g) amennyi ben a fel adat el lát ás 2008-ra át hú zó dik, en nek rész le tes in do ko lá sát,
h) a le bo nyo lí tá si díj át uta lá sát iga zo ló bi zony lat má so la tát.

16 A meg fe le lõt kér jük alá húz ni!
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Be kül den dõ 2 pél dány ban pos tai úton:
a) a he lyi ön kor mány za tok ese tén a Ma gyar Ál lam kincs tár ille té kes Te rü le ti Igaz ga tó sá ga i hoz, ille tõ leg a Bu da pes ti

és Pest Me gyei Re gi o ná lis Igaz ga tó ság hoz,
b) nem ál la mi in téz mé nyek fenn tar tói és a gya kor ló is ko lát fenn tar tó fel sõ ok ta tá si in téz mé nyek ese tén az OKM

 Támogatáskezelõ Köz ok ta tá si és In teg rá ci ós Pá lyá za ti Osz tá lya ré szé re, cím: 1055 Bu da pest, Bi ha ri Já nos u. 5.

A bo rí ték ra ír ják rá: „Ki egé szí tõ tá mo ga tás nem ze ti sé gi fel ada tok hoz”

Ki töl ten dõ az elekt ro ni kus igény lés az a) és b) fenn tar tók ese tén. Az adat lap el ér he tõ:
http://www.omai.hu/elekt ro ni kus_igeny les

5. számú melléklet a 8/2007. (II. 15.) OKM rendelethez

ADATLAP
anyaországi kapcsolattartás feladatainak támogatásához

A fenn tar tó ra vo nat ko zó ada tok

Me gye: Fenn tar tó neve:
Címe: Pol gár mes ter/kép vi se lõ neve:
KSH kód:

A nem ze ti vagy et ni kai ki sebb sé gi ok ta tást meg va ló sí tó is ko lá ra vo nat ko zó ada tok

Az in téz mény neve:
Ok ta tá si for ma17: Érin tett ki sebb ség:
OM azo no sí tó szá ma: Az in téz mény címe:

A prog ram ban részt ve võ ta nu lók szá ma: ........... fõ
A prog ram meg va ló sí tá sá nak idõ pont ja: .................-tól .....................-ig

Fel adat meg ne ve zé se Szol gál ta tó neve Szol gál ta tó ár aján la ta

Uta zás

Szál lás

Ét ke zés

 A prog ram be ke rü lé si költ sé ge: ....................................................................................................................................
 Sa ját for rás össze ge: ......................................................................................................................................................
 Az igé nyelt tá mo ga tás össze ge: ....................................................................................................................................

Nem ál la mi in téz mény fenn tar tók ra, va la mint a köz pon ti költ ség ve té si szerv ként mû kö dõ fel sõ ok ta tá si in téz mé nyek re
vo nat ko zó to váb bi ada tok

Adó szám:

Sta tisz ti kai szám je le:

Bank szám la szám:

PIR törzs szám:

ÁHT azo no sí tó:

Nyil ván tar tá si szá ma (cég ki vo nat szá ma vagy a cég bí ró -
sá gi vég zés szá ma, ha van)18:

Dá tum:

P. H.

………………………………………
fenn tar tó kép vi se lõ je

17 Nem ze ti sé gi nyelv ok ta tó, tan nyel vû vagy két nyel vû ki sebb sé gi is ko la.
18 A meg fe le lõt kér jük alá húz ni!
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A ki töl tött adat lap hoz mel lé kel ni kell
a) a fel adat le írá sát,
b) rész le tes költ ség ve tést,
c) az anya or szá gi part ner in téz ménnyel kö tött meg ál la po dást,
d) nyi lat ko za tot ar ról, hogy a pá lyá zó nak nincs ese dé kes sé vált meg nem fi ze tett köz tar to zá sa, és ren de zett mun ka -

ügyi kap cso la tok kal ren del ke zik,
e) a szol gál ta tó ár aján la tá nak má so la tát,
f) a le bo nyo lí tá si díj át uta lá sát iga zo ló bi zony lat má so la tát.

Be kül den dõ 2 pél dány ban pos tai úton:
a) a he lyi ön kor mány za tok ese tén a Ma gyar Ál lam kincs tár ille té kes Te rü le ti Igaz ga tó sá ga i hoz, ille tõ leg a Bu da pes ti

és Pest Me gyei Re gi o ná lis Igaz ga tó ság hoz,
b) nem ál la mi in téz mé nyek fenn tar tói és a gya kor ló is ko lát fenn tar tó fel sõ ok ta tá si in téz mé nyek ese tén az OKM

 Támogatáskezelõ Köz ok ta tá si és In teg rá ci ós Pá lyá za ti Osz tá lya ré szé re, cím: 1055 Bu da pest, Bi ha ri Já nos u. 5.

A bo rí ték ra ír ják rá: „Ki egé szí tõ tá mo ga tás nem ze ti sé gi fel ada tok hoz”

Ki töl ten dõ az elekt ro ni kus igény lés az a) és b) fenn tar tók ese tén. Az adat lap el ér he tõ:
http://www.omai.hu/elekt ro ni kus_igeny les
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 III. rész HATÁROZATOK

A Köz tár sa sá gi El nök
ha tá ro za tai

A Köztársasági Elnök
24/2007. (II. 15.) KE

határozata

rendõr vezérõrnagy szolgálati viszonyának
megszüntetésérõl

Az Al kot mány 30/A. §-a (1) be kez dé sé nek i) pont já ra
te kin tet tel, a fegy ve res szer vek hi va tá sos ál lo má nyú tag -
jainak szol gá la ti vi szo nyá ról szó ló 1996. évi XLIII. tör -
vény (a to váb bi ak ban: Hszt.) 56. § (2) be kez dés c) pont ja
alap ján az igaz ság ügyi és ren dé sze ti mi nisz ter elõ ter jesz -
té sé re dr. Ber ta Lász ló rend õr ve zér õr nagy szol gá la ti
 viszonyát 2007. jú li us 31-ei ha tállyal meg szün te tem.

Bu da pest, 2007. feb ru ár 8.

Só lyom Lász ló s. k.,
köz tár sa sá gi el nök

El len jegy zem:

Bu da pest, 2007. feb ru ár 9.

Dr. Pet ré tei Jó zsef s. k.,
igaz ság ügyi és ren dé sze ti mi nisz ter

KEH ügy szám: V-5/0622/2007.

A Köztársasági Elnök
25/2007. (II. 15.) KE

határozata

kitüntetés adományozásáról

Az Al kot mány 30/A. § (1) be kez dé se j) pont ja, va la mint 
a Ma gyar Köz tár sa ság ki tün te té se i rõl szó ló 1991. évi
XXXI. tör vény 2. § (1) be kez dé se alap ján a mi nisz ter el nök 
elõ ter jesz té sé re

az 1956-os for ra da lom és sza bad ság harc mel let ti ki ál lá -
sá ért, az er dé lyi ma gyar ság szü lõ föld jén való bol do gu lá sá -
nak elõ se gí té se ér de ké ben vég zett több év ti ze des ok ta tói,
tár sa dal mi és kö zös ség épí tõ te vé keny sé ge el is me ré se ként

Nagy Be ne dek nek, a Ro mán Köz tár sa ság Kor má nya
Val lás ügyi Ál lam tit kár sá ga ta ná cso sá nak a

MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI ÉRDEMREND
TISZTIKERESZTJE

(polgári tagozata);

az 1956-os for ra da lom és sza bad ság harc mel let ti ki ál lá -
sá ért, az egye te mes ma gyar kul tu rá lis ér té ke ket szol gá ló
kép zõ mû vé sze ti mun kás sá ga el is me ré se ként

Ba lázs Imre fes tõ mû vész nek,

az 1956-os for ra da lom és sza bad ság harc mel let ti ki ál lá -
sá ért, a kom mu nis ta dik ta tú ra meg tor lá sá val szem be ni
 emberi helyt ál lá sá ért és a ma gyar–ro mán meg ér tést szol -
gá ló te vé keny sé ge el is me ré se ként



Eu se bio Mun te a nu ny. or vos nak a

MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI ÉRDEMREND
LOVAGKERESZTJE

(polgári tagozata)

ki tün te tést ado má nyo zom.

Bu da pest, 2007. feb ru ár 8.

Só lyom Lász ló s. k.,
köz tár sa sá gi el nök

El len jegy zem:

Gyur csány Fe renc s. k.,
mi nisz ter el nök

KEH ügy szám: VII-2/0653/2007.

 VI. rész
KÖZLEMÉNYEK,
HIRDETMÉNYEK

He lyes bí tés: A Ma gyar Köz löny 2007. évi 9. szá má ban ki hir de tett,
a  villamosenergia-ellátásban 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
 rendelkezõ 10/2007. (I. 26.) GKM ren de let 1. mel lék le te III. fe je ze té nek
1. pont ja alat ti táb lá zat

– A1) ré szé nek c) al pont já ban, to váb bá

– B1) ré szé nek c) al pont já ban

meg ha tá ro zott elosz tói tel je sít mény díj he lyesen a kö vet ke zõ:

,,3408”

(Kéz irat hi ba)
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Szer kesz ti a Mi nisz ter el nö ki Hi va tal, a Szer kesz tõ bi zott ság köz re mû kö dé sé vel. A Szer kesz tõ bi zott ság el nö ke: Gi lyán György.
A szer kesz té sért fe le lõs: Ko vács né dr. Szi lá gyi-Far kas Zsu zsan na. Bu da pest V., Kos suth tér 1–3.
Ki ad ja a Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó. Fe le lõs ki adó: dr. Ko de la Lász ló el nök-ve zér igaz ga tó.
Bu da pest VIII., So mo gyi Bé la u. 6. Te le fon: 266-9290.

Elõ fi ze tés ben meg ren del he tõ a Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó nál
Bu da pest VIII., So mo gyi Bé la u. 6., 1394 Bu da pest 62. Pf. 357, vagy fa xon 318-6668.
Elõ fi ze tés ben ter jesz ti a Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó a FÁMA Rt. köz re mû kö dé sé vel. Te le fon/fax: 266-6567.
In for má ció: tel.: 317-9999, 266-9290/245, 357 mel lék.
Pél dá nyon ként meg vá sá rol ha tó a Bu da pest VII., Rá kó czi út 30. (be já rat a Do hány u. és Nyár u. sar kán) szám alat ti Köz löny
 Centrumban (tel.: 321-5971, fax: 321-5275, e-ma il: koz lony cent rum@mhk.hu), il let ve meg ren del he tõ a ki adó ügy fél szol gá la tán
(fax: 318-6668, 338-4746, e-ma il: koz lony bolt@mhk.hu) vagy a www.mhk.hu/koz lony bolt in ter net cí men.
2007. évi éves elõ fi ze té si díj: 99 792 Ft. Egy pél dány ára: 210 Ft 16 ol dal ter je de le mig, utá na +8 ol da lan ként +189 Ft.
A ki adó az elõ fi ze té si díj év köz be ni eme lé sé nek jo gát fenn tart ja.

HU ISSN 0076—2407

07.0488 – Nyom ja a Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó La jos mi zsei Nyom dá ja. Fe le lõs ve ze tõ: Bur ján Nor bert ve zér igaz ga tó-he lyet tes.


