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 II. rész JOGSZABÁLYOK

A Kor mány tag ja i nak
ren de le tei

A Miniszterelnöki Hivatalt vezetõ miniszter
10/2007. (III. 23.) MeHVM

rendelete

a Magyar Közigazgatási Minõség Díjról

A Ma gyar Köz tár sa ság ki tün te té se i rõl  szóló 1991. évi
XXXI. tör vény 7.  §-ának (1) be kez dé sé ben fog lalt fel ha -
tal ma zás alap ján, a Mi nisz ter el nö ki Hi va tal ról, va la mint a
Mi nisz ter el nö ki Hi va talt ve ze tõ mi nisz ter fel adat- és ha -
tás kö ré rõl  szóló 160/2006. (VII. 28.) Korm. ren de let 2.  §
g) pont já ban, va la mint a ren de let 2. szá mú mel lék le te
1. c) pont já ban fog lal tak ra fi gye lem mel a kö vet ke zõ ket
ren de lem el:

1.  §

A mi nõ ség ügy ben ki emel ke dõ ered ményt fel mu ta tó
köz igaz ga tá si szer vek te vé keny sé gé nek el is me ré sé re Ma -
gyar Köz igaz ga tá si Mi nõ ség Dí jat (a továb biak ban: Díj)
ala pí tok.

2.  §

(1) A Dí jat pá lyá zat út ján a (2) be kez dés ben meg ha tá ro -
zott köz igaz ga tá si szer vek az aláb bi ál ta lá nos fel té te lek
fenn ál lá sa esetén nyerhetik el:

a) a fo lya ma tos stra té gi ai jel le gû mi nõ ség fej lesz tés a
szer ve zet mû kö dé sé nek meg ha tá ro zó részét képezi;

b) mi nõ ség biz to sí tá si rend szer rel, il let ve köz igaz ga tás
spe ci fi kus mi nõ ség fej lesz té si mo dell (Com mon As sess -
ment Fra me work – CAF) al kal ma zá sá val tá mo gat ják a
folyamatos minõségfejlesztést;

c) fo lya ma to san fi gye lem mel kí sé rik és ér té ke lik a
szol gál ta tá sa i kat igény be vevõ ügy fe lek elé ge dett sé gé nek
ala ku lá sát;

d) gya kor lat ban al kal maz zák az egy más tól való ta nu -
lás, az össze ha son lí tá son ala pu ló fej lesz tés, va la mint a si -
ke res meg ol dá sok elsajátításának elvét.

(2) A Díj el nye ré sé re a köz tiszt vi se lõk jog ál lá sá ról
 szóló 1992. évi XXIII. tör vény 1.  §-a (1) és (2) be kez dé sé -
nek ha tá lya alá tar to zó köz igaz ga tá si szer vek pá lyáz hat -
nak.

3.  §

(1) A rész le tes pá lyá za ti ki írást a Ma gyar Köz igaz ga tá si
Mi nõ ség Díj Bi zott ság (a továb biak ban: Bi zott ság) ké szí ti
el, ame lyet jó vá ha gyás ra min den év feb ru ár 28. nap já ig a
Mi nisz ter el nö ki Hi va talt ve ze tõ mi nisz ter hez (a továb -
biak ban: mi nisz ter) fel ter jeszt.

(2) A pá lyá za ti ki írást a Ma gyar Köz löny ben köz zé kell
ten ni.

4.  §

(1) A Bi zott ság ki ne ve zett, va la mint a mi nisz té ri u -
mok és a Mi nisz ter el nö ki Hi va tal (a továb biak ban
együtt:  minisztériumok) ál tal de le gált ta gok ból áll. A
Bi zott ság el nö ke a Mi nisz ter el nö ki Hi va tal ille té kes
szak ál lam tit ká ra, tit ká ra a Mi nisz ter el nö ki Hi va tal köz -
igaz ga tá si mi nõ ség fej lesz té sért fe le lõs szer ve ze ti egy -
sé gé nek ve ze tõ je.

(2) A Bi zott ság 5 ki ne ve zett tag ját az el nök ja vas la tá -
ra a mi nisz ter ne ve zi ki a köz igaz ga tás és a mi nõ ség ügy
el is mert el mé le ti és gya kor la ti szak em be rei kö zül. A Bi -
zott ság de le gált tag jai közé a mi nisz té ri u mok egy-egy, a 
mi nõ ség ügy te rü le tén el is mert sze mélyt de le gál hat nak.

(3) A ta gok meg bí za tá sa öt évre szól. A ta gok tiszt sé -
gük rõl in do ko lás nél kül le mond hat nak, a meg üre se dett he -
lyet 60 na pon be lül be kell töl te ni. A ta gok szá má ra a tiszt -
ség el lá tá sá ért tisz te let díj nem jár.

(4) A Bi zott ság mû kö dé si rend jét maga ala kít ja ki, és azt 
jó vá ha gyás ra a mi nisz ter hez fel ter jesz ti.

(5) A Bi zott ság a mun ka rend jé nek meg fe le lõ rend ben 
és gya ko ri ság gal ülé se zik. Az ülé se ken a Bi zott ság ál tal
fel kért kül sõ szak ér tõk ta nács ko zá si jog gal részt ve het -
nek. A Bi zott ság dön té sét egy sze rû szó több ség gel hoz -
za meg, sza va zat egyen lõ ség ese tén az el nök sza va za ta
dönt.

5.  §

(1) A be ér ke zett pá lyá za to kat a Bi zott ság a pá lyá za ti ki -
írás ban meg ha tá ro zott szem pon tok alap ján bí rál ja el. Az
el já rás me ne tét, a pá lyá za ti fel té te le ket, va la mint a rész le -
tes kö ve tel mény rend szert a pá lyá za ti ki írás tar tal maz za.
Az el bí rá lá si el já rás vé gén a Bi zott ság tag jai sza va zás sal
dön te nek az adott év ben a Díj ra ja va solt köz igaz ga tá si
szer vek rõl.

(2) A Bi zott ság a Díj oda íté lé sé re irá nyu ló ja vas la tát a
mi nisz ter elé ter jesz ti. A díj oda íté lé sé rõl a Bi zott ság
 javaslatára a mi nisz ter dönt.
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6.  §

A dí ja zott köz igaz ga tá si szerv az el is me rést tar tal ma zó
ok le ve let és réz bõl ké szí tett táb lát kap. Az 50×40 cen ti mé -
te res táb la gra ví ro zott szö ve ge tar tal maz za a köz igaz ga tá si 
szerv ne vét, a „MAGYAR KÖZIGAZGATÁSI
MINÕSÉG DÍJ” szö ve get, a díj oda íté lé sé nek évét és „A
MAGYAR KÖZTÁRSASÁG MINISZTERELNÖKI
HIVATALT VEZETÕ MINISZTERÉTÕL” szö ve get.

7.  §

(1) Min den év ben leg fel jebb öt Díj ke rül het ki osz tás ra,
a Dí jat a mi nisz ter ado má nyoz za.

(2) A Dí jat a mi nisz ter ün ne pé lyes ke re tek kö zött adja át 
min den év jú li us 1-jén, a Köz tiszt vi se lõk Napján.

(3) A dí ja zot tak név so rát a Ma gyar Köz löny ben köz zé
kell tenni.

(4) A Bi zott ság ja vas la tá ra a mi nisz ter a Dí jat vissza -
von hat ja, ha a dí ja zott köz igaz ga tá si szerv mû kö dé se nem
fe lel meg a 2.  § (1) be kez dé sé nek a)–d) pont ja i ban meg ha -
tá ro zott ál ta lá nos kö ve tel mé nyek nek. A Díj vissza vo ná sát
a Magyar Közlönyben közzé kell tenni.

8.  §

Ez a ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ 3. na pon lép ha tály -
ba. Egy ide jû leg a Ma gyar Köz igaz ga tá si Mi nõ sé gi Díj ról
 szóló 37/2003. (VIII. 14.) BM ren de let hatályát veszti.

Dr. Szil vá sy György s. k.,
a Mi nisz ter el nö ki Hi va talt ve ze tõ mi nisz ter

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési
miniszter

17/2007. (III. 23.) FVM
rendelete

a birtokfejlesztési hitel kamattámogatásáról

Az ag rár gaz da ság fej lesz té sé rõl  szóló 1997. évi
CXIV. tör vény 10.  §-a (2) be kez dé se b) pont já ban ka -
pott fel ha tal ma zás alap ján, a föld mû ve lés ügyi és vi dék -
fej lesz té si mi nisz ter fel adat- és ha tás kö ré rõl  szóló
162/2006. (VII. 28.) Korm. ren de let 1.  §-ának a) pont já -
ban meg ha tá ro zott fel adat kör ben el jár va a kö vet ke zõ ket 
ren de lem el:

1.  §

E ren de let al kal ma zá sá ban
a) me zõ gaz da sá gi te vé keny ség: a gaz da sá gi te vé keny -

sé gek egy sé ges ága za ti osz tá lyo zá si rend sze ré rõl  szóló
9003/2002. (SK 6.) KSH köz le mény (a továb biak ban:
TEÁOR) sze rin ti nö vény ter me lé si, ál lat te nyész té si, ve -
gyes gaz dál ko dá si (TEÁOR 01.1–01.3), nö vény ter me lé si,
ál lat te nyész té si szol gál ta tás (TEÁOR 01.4), (TEÁOR 02),
vad gaz dál ko dá si (TEÁOR 01.50, ki vé ve a vad gaz dál ko -
dá si szol gál ta tást), il let ve hal gaz dál ko dá si (TEÁOR 05.0,
ki vé ve a ha lá sza ti szol gál ta tást) te vé keny ség;

b) me zõ gaz da sá gi ter me lõ: az a) pont sze rin ti te vé -
keny sé get foly ta tó, a sze mé lyi jö ve de lem adó ról  szóló
1995. évi CXVII. tör vény (a továb biak ban: Szja. tv.) sze -
rin ti, bel föl di il le tõ sé gû ma gán sze mély, egyé ni vál lal ko zó, 
aki ele get tett az Eu ró pai Unió Kö zös Ag rár po li ti ká ja ma -
gyar or szá gi vég re haj tá sá ban, il let ve a nem ze ti ag rár tá mo -
ga tá si rend szer ben érin tett ügy fe lek kel össze füg gõ ügy fél -
re gisz ter lét re ho zá sá ról és az ez zel kap cso la tos nyil ván tar -
tás ba vé tel rõl  szóló 141/2003. (IX. 9.) Korm. ren de let sze -
rin ti re giszt rá ci ós kö te le zett sé gé nek;

c) ter mõ föld: a ter mõ föld rõl  szóló 1994. évi LV. tör -
vény 3.  § a) pont ja sze rin ti föld rész let;

d) köz tar to zás: tör vény ben meg ha tá ro zott, az ál lam -
ház tar tás al rend sze re i nek költ ség ve té se i bõl el lá tan dó fel -
ada tok fe de ze té re elõ írt fi ze té si kö te le zett ség, amely nek
meg ál la pí tá sa, el len õr zé se, be haj tá sa az adó ha tó ság ha tás -
kö ré be tar to zik, fel té ve, hogy azt ön kén te sen az ese dé kes -
ség kor nem tel je sí tet ték, to váb bá a jo go su lat la nul igény be
vett vagy ren del te té sé tõl el té rõ en fel hasz nált ál la mi tá mo -
ga tás és an nak já ru lé kai, amely nek meg fi ze té sét az arra ha -
tás kör rel ren del ke zõ szerv el ren de li, és azt a kö te le zett az
elõ írt ha tár idõ ig nem tel je sí ti;

e) jel zá log-hi tel in té zet: a jel zá log-hi tel in té zet rõl és a
jel zá log le vél rõl  szóló 1997. évi XXX. tör vény 3.  § (1) be -
kez dé sé ben meg ha tá ro zott sza ko sí tott hi tel in té zet;

f) mi nisz té ri um: Föld mû ve lés ügyi és Vi dék fej lesz té si
Mi nisz té ri um;

g) He lyes Gaz dál ko dá si Gya kor lat: az egy sze rû sí tett
te rü let ala pú tá mo ga tá sok és a vi dék fej lesz té si tá mo ga tá -
sok igény lé sé hez tel je sí ten dõ „He lyes Me zõ gaz da sá gi és
Kör nye ze ti Ál la pot”, il let ve a „He lyes Gaz dál ko dá si Gya -
kor lat” fel té tel rend sze ré nek meg ha tá ro zá sá ról  szóló
4/2004. (I. 13.) FVM ren de let elõ írásai.

2.  §

(1) E ren de let alap ján ka mat tá mo ga tás ve he tõ igény be
olyan jel zá log-hi tel in té zet tõl vagy jel zá log-hi tel in té ze ten
ke resz tül a mi nisz té ri um kü lön köz le mé nyé ben meg ne ve -
zett, a ka mat tá mo ga tá si prog ram ban részt vevõ hi tel in té -
ze tek tõl (a továb biak ban együtt: hi tel in té zet) fel vett hi tel -
hez, ame lyet ön ál ló hely raj zi szám mal ren del ke zõ leg -
alább 1 hek tár ter mõ föld (ki vé ve kert, ná das, erdõ, fá sí tott
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te rü let, ha las tó) tu laj don jo gá nak adás vé tel jog cí mén tör té -
nõ meg szer zé sé hez hasz nál nak fel, leg fel jebb 300 hek tár
vagy 6000 arany ko ro na ér té kû föld tu laj don el éré sé ig.

(2) A ter mõ föld fe de ze ti ér té ke ként a Pol gá ri Tör vény -
könyv rõl  szóló 1959. évi IV. tör vény (a továb biak ban:
Ptk.) sze rin ti kö ze li hoz zá tar to zók kö zöt ti ügy let ese tén az
il le ték ki sza bás alap ját ké pe zõ fo rint összeg ve he tõ figye -
lembe.

3.  §

Ka mat tá mo ga tás ra az a me zõ gaz da sá gi ter me lõ
(a továb biak ban: ké rel me zõ) jo go sult, aki nyi lat ko zik,
hogy

a) kö ve ti a He lyes Gaz dál ko dá si Gya kor la tot,
b) vál lal ko zá sa meg fe lel az 1. szá mú mel lék let ben sze -

rep lõ gaz da sá gi lag élet ké pes üzem kri té ri u má nak, vala -
mint

c) ren del ke zik me zõ gaz da sá gi szak irá nyú kép zett ség -
gel vagy me zõ gaz da sá gi vál lal ko zó (OKJ 32 6201 02),
ezüst ka lá szos gaz da (OKJ 21 6201 01), arany ka lá szos
gaz da (OKJ 32 6201 01) szak ké pe sí tés meg lé te ese tén a fa -
lu gaz dász ál tal iga zol tan leg alább öt éves, me zõ gaz da sá gi
szak mai gya kor lat tal.

4.  §

E ren de let alap ján nem jo go sult a ké rel me zõ a kamat -
támogatás igény be vé te lé re, ha

a) vég re haj tá si el já rás alatt áll,
b) le járt ese dé kes sé gû adó- vagy adók mód já ra be hajt -

ha tó köz tar to zá sa van, ki vé ve, ha az adó ha tó ság fi ze té si
ha lasz tást vagy rész let fi ze tést en ge dé lye zett szá má ra,

c) a bir tok-össze vo ná si célú ter mõ föld vá sár lás ról  szóló 
mi nisz te ri ren de let alap ján ugyan azon ter mõ föld te rü let re
bir tok-össze vo ná si célú tá mo ga tás ban ré sze sül.

5.  §

(1) A hi tel prog ram ke re té ben a ké rel me zõ ál tal fel vett
ka mat tá mo ga tás ban ré sze sü lõ hi tel

a) össze ge ké rel me zõ ként leg alább 1 mil lió fo rint, de
leg fel jebb 75 mil lió fo rint le het,

b) a fu tam ide je leg alább 5 év, de leg fel jebb 20 év le het,
leg fel jebb két éves tõ ke tör lesz té si tü rel mi idõ biztosítá -
sával,

c) ka ma ta a ké rel me zõ vá lasz tá sa sze rint nem ha lad hat -
ja meg a szer zõ dés kö tés idõ pont já ban ér vé nyes 5, il let ve
10 éves fu tam ide jû ma gyar ál lam köt vé nyek Ál lam adós ság 
Ke ze lõ Köz pont Rt. ál tal köz zé tett át la gos ho za má nak
1,75 szá za lék pont tal nö velt mér té két, ame lyet a hi tel szer -

zõ dés ben fel kell tün tet ni. A ka mat mér té ke – a hi tel fel ve -
võ vá lasz tá sa sze rint – 5 vagy 10 évig a hi tel in té ze tek ál tal
egy ol da lú an nem vál toz tat ha tó meg.

(2) A ka mat tá mo ga tás mér té ke a tény le ges meg fi ze tett
ka mat öt ven szá za lé ka, ame lyet a hi tel fu tam ide jé re, de
leg fel jebb 20 évre le het igény be ven ni.

(3) A hi tel szer zõ dés alap ján a hi tel in té zet a ka ma ton kí -
vül az üz let sza bály za tá nak meg fe le lõ fe de zet ér té ke lés
költ sé gét, a ke ze lé si költ sé get, a ké se del mi ka ma tot, a kö -
ve te lés ér vé nye sí té sé vel és a hi tel szer zõ dés mó do sí tá sá val 
kap cso la tos költ sé ge ket szá mol hat ja fel.

6.  §

(1) A bir tok fej lesz té si hi tel ren del te tés sze rû fel hasz ná -
lá sá nak el len õr zé sé re az ál la mi adó ha tó ság ál tal az adó zás
rend jé rõl  szóló tör vény sze rint vég zett el len õr zés ke re té -
ben ke rül sor.

(2) Amennyi ben az ál la mi adó ha tó ság jog erõs ha tá ro -
zat tal ál la pít ja meg, hogy a hi telt a ké rel me zõ nem ren del -
te tés sze rû en hasz nál ja fel, az igény be vett ka mat tá mo ga tás 
jo go su lat lan tá mo ga tás nak mi nõ sül.

7.  §

A ké rel me zõ a ka mat tá mo ga tást ne gyed éven te igé nyel -
he ti az adott év ben ese dé kes szá mú „Be val lás az ál lam ház -
tar tás sal szem be ni egyes jut ta tá sok igény lé sé rõl” nyom tat -
vány fel hasz ná lá sá val az ille té kes adó ha tó ság tól, ame lyet
a 10032000-01905616 szá mú APEH Ag rár fi nan szí ro zás
tá mo ga tá sa le bo nyo lí tá si szám lá ról kell tel je sí te ni. A ké -
rel me zõ nek a jo go su lat la nul igény be vett tá mo ga tást
ugyan er re a szám lá ra kell vissza fi zet nie az ál la mi adó ha tó -
ság ha tá ro za ta alap ján.

8.  §

A ké rel me zõ nek az igény lés be nyúj tá sa kor a 7.  § sze rin -
ti nyom tat vány hoz csa tol nia kell a hi tel in té zet ka mat meg -
fi ze té sé rõl  szóló iga zo lá sát, elsõ igény lés kor a hi tel szer zõ -
dés egy ere de ti pél dá nyát, va la mint iga zo lást ar ról, hogy
más adó ha tó ság nál nem áll fenn adó tar to zá sa.

9.  §

A hi tel in té ze tek ha von ta a 2. szá mú mel lék let sze rint tá -
jé koz ta tást ad nak a mi nisz té ri um és a Pénzügyminiszté -
rium ré szé re. Amennyi ben a hi tel in té ze ti tá jé koz ta tás alap -
ján a szer zõ dött hi tel ál lo mány el éri a 18 mil li árd fo rin tot, a 
mi nisz té ri um köz le ményt ad ki, amely ben meg ha tá ro zott
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idõ pon tot köve tõen meg kö tött hi tel szer zõ dé sek után ka -
mat tá mo ga tás nem ve he tõ igény be.

10.  §

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

(2) E ren de let ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg a 2004. évi 
nem ze ti ha tás kör ben nyúj tott ag rár- és vi dék fej lesz té si tá -
mo ga tá sok igény be vé te lé nek fel té te le i rõl  szóló 25/2004.
(III. 3.) FVM ren de let 269/A–269/G.  §-a ha tá lyát vesz ti
az zal, hogy ren del ke zé se it a fo lya mat ban lévõ ügyek re al -
kal maz ni kell.

Gráf Jó zsef s. k.,
föld mû ve lés ügyi és vi dék fej lesz té si mi nisz ter
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1. számú melléklet a 17/2007. (III. 23.) FVM rendelethez

Alul írott (név: ................................................................., any ja neve: .........................................................................,
adó szám/adó azo no sí tó jel: ...........................................) nyi lat ko zom, hogy vál lal ko zá som a hi tel ké re lem be nyúj tá sa kor

meg fe lel / nem fe le l meg

1. az Eu ró pai Me zõ gaz da sá gi Ori en tá ci ós és Ga ran cia Alap ból nyúj tan dó vi dék fej lesz té si tá mo ga tá sok kal össze füg -
gés ben a teszt üze mi rend szer ke re té ben ki ala kí tott stan dard fe de ze ti hoz zá já ru lás ér té kek al kal ma zá sá ról  szóló
146/2004. (IX. 30.) FVM ren de let ben elõ írt gaz da sá gi élet ké pes ség kri té ri u má nak, va la mint

2. az egy sze rû sí tett te rü let ala pú tá mo ga tá sok és a vi dék fej lesz té si tá mo ga tá sok igény lé sé hez tel je sí ten dõ „He lyes
Me zõ gaz da sá gi és Kör nye ze ti Ál la pot”, il let ve a „He lyes Gaz dál ko dá si Gya kor lat” fel té tel rend sze ré nek meg ha tá ro zá sá -
ról  szóló 4/2004. (I. 13.) FVM ren de let „He lyes Gaz dál ko dá si Gya kor lat” fel té tel rend sze ré ben fog lal tak nak.

Kelt: .................................., ........................

............................................................
hi tel igény lõ

2. számú melléklet a 17/2007. (III. 23.) FVM rendelethez

Adatlap a 17/2007. (III. 23.) FVM rendelet adatszolgáltatásához

Pénz in té zet neve: ..............................................................................................................................................................

Ügy in té zõ neve, te le fon szá ma: .........................................................................................................................................

Adat szol gál ta tás idõ pont ja: ...............................................................................................................................................

Meg ne ve zé sek

Be fo ga dott hi tel ké rel mek eb bõl meg kö tött hi tel szer zõ dé sek

db
össze ge

M Ft
db

össze ge
M Ft

Ma gán sze mély

Õs ter me lõ

Egyé ni vál lal ko zó

Össze sen

 eb bõl NFA-tól tör tént ter mõ föld vá sár lás



A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési
miniszter

18/2007. (III. 23.) FVM
rendelete

a cukoripar szerkezetátalakítási támogatásának
 egyes kérdéseirõl  szóló

 80/2006. (XI. 23.) FVM rendelet módosításáról

A me zõ gaz da sá gi és vi dék fej lesz té si tá mo ga tá sok hoz
és egyéb in téz ke dé sek hez kap cso ló dó el já rás egyes kér dé -
se i rõl és az ez zel össze füg gõ tör vénymódosításokról  szóló
2003. évi LXXIII. tör vény 45.  §-a (2) be kez dé sé nek
c) pont já ban ka pott fel ha tal ma zás alap ján, a föld mû ve lés -
ügyi és vi dék fej lesz té si mi nisz ter fel adat- és ha tás kö ré rõl
 szóló 162/2006. (VII. 28.) Korm. ren de let 1.  § a) pont já -
ban meg ha tá ro zott fel adat kör ben el jár va a kö vet ke zõ ket
ren de lem el:

1.  §

A cu kor szer ke zet át ala kí tá si tá mo ga tás egyes kér dé se i -
rõl  szóló 80/2006. (XI. 23.) FVM ren de let (a továb biak -
ban: R.) 1.  § (1) be kez dé sé nek a) pont ja he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

(E ren de let al kal ma zá sá ban:)
„a) Cu kor ré pa-ter me lõ: az a ter mé sze tes vagy jogi sze -

mély, jogi sze mé lyi ség gel nem ren del ke zõ gaz da sá gi tár -
sa ság, aki/amely a Cu kor ré pa Ter me lõk Or szá gos Szö vet -
sé gé nek (a továb biak ban: CTOSZ) tag ja, és

aa) a Cu kor Ter mék ta nács nál nyil ván tar tott szál lí tá si joga 
alap ján a cu kor gyár tó vál lal ko zás cu kor ter me lé sé hez cu kor -
ré pát ter melt a kvó tá ról tör té nõ le mon dás sal érin tett gaz da sá -
gi évet meg elõ zõ há rom gaz da sá gi év va la me lyi ké ben,

ab) in teg rá ci ó ban a CTOSZ tag ság gal ren del ke zõ in -
teg rá tor Cu kor Ter mék ta nács nál nyil ván tar tott, rész ben át -
en ge dett szál lí tá si joga alap ján a cu kor gyár tó vál lal ko zás
cu kor ter me lé sé hez cu kor ré pát ter melt a kvó tá ról tör té nõ
le mon dás sal érin tett gaz da sá gi évet meg elõ zõ há rom gaz -
da sá gi év va la me lyi ké ben.”

2.  §

Az R. 2.  §-ának (5) be kez dé se ki egé szül a kö vet ke zõ
e) pont tal:

[(5) A gép ipa ri be szál lí tók ré szé re a tá mo ga tás ke ret össze -
gét azon cu kor ré pa-ter mesz tés re al kal mas gé pek ér ték vesz té -
se ará nyá ban kell fel osz ta ni, ame lyek más cé lok ra már nem
hasz nál ha tó ak. Az aláb bi ak ban fel so rolt, 1996-ban vagy azt
kö ve tõ en üzem be he lye zett gé pek ve he tõk fi gye lem be, a
szám lá val iga zolt net tó be szer zé si ár hoz vagy pénz ügyi
 lízingfinanszírozás ese tén a lí zing cég ál tal ki bo csá tott tõ ke -
szám lán fel tün te tett net tó gép ér ték hez ké pest szá mí tott évi
10%-os li ne á ris ér ték csök ke nés sel szá mol va:]

„e) cu kor ré pa-tisz tí tó gé pek.”

3.  §

Az R. 3.  §-a ki egé szül a kö vet ke zõ (3) be kez dés sel, egy -
út tal a (3) be kez dés szá mo zá sa (4) be kez dés re vál to zik:

„(3) Az in teg rá to rok kö te le sek a tá mo ga tást a jo go sult
cu kor ré pa-ter me lõk ré szé re an nak ki fi ze té sét kö ve tõ
15 na pon be lül to váb bí ta ni. Amennyi ben a tá mo ga tás nem
ke rül to váb bí tás ra ha tár idõn be lül, úgy jo go su lat la nul
igény be vett tá mo ga tás nak mi nõ sül, és az in teg rá tor a
jegy ban ki alap ka mat két sze re sé vel nö vel ten kö te les
vissza fi zet ni. Az in teg rá to rok és a ve lük szer zõ dé ses kap -
cso lat ban álló cu kor ré pa-ter me lõk meg ál la pod hat nak a tá -
mo ga tá si összeg egé szé nek, vagy an nak egy ré szé nek fej -
lesz té si cél ra tör té nõ kö zös fel hasz ná lá sá ról.”

4.  §

(1) Ez a ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ 3. na pon lép ha -
tály ba.

(2) Ez a ren de let a kö vet ke zõ kö zös sé gi ren de le tek tag -
ál la mi vég re haj tá sá hoz szük sé ges ren del ke zé se ket ál la pít -
ja meg:

a) a Ta nács 320/2006/EK ren de le te (2006. feb ru ár 20.)
a Kö zös sé gen be lül a cu kor ipar szer ke zet át ala kí tá sá ra
szol gá ló ide ig le nes rend szer meg ál la pí tá sá ról és a kö zös
ag rár po li ti ka fi nan szí ro zá sá ról  szóló 1290/2005/EK ren -
de let mó do sí tá sá ról;

b) a Bi zott ság 968/2006/EK ren de le te (2006. jú ni us 27.)
a Kö zös sé gen be lül a cu kor ipar szer ke zet át ala kí tá sá ra szol -
gá ló ide ig le nes rend szer meg ál la pí tá sá ról  szóló
320/2006/EK ta ná csi ren de let vég re haj tá sá ra vo nat ko zó
rész le tes sza bá lyok meg ál la pí tá sá ról.

Gráf Jó zsef s. k.,
föld mû ve lés ügyi és vi dék fej lesz té si mi nisz ter

A gazdasági és közlekedési miniszter,
valamint az önkormányzati

és területfejlesztési miniszter
35/2007. (III. 23.) GKM–ÖTM

együttes rendelete

a helyi közforgalmú közlekedés normatív
támogatásáról  szóló

10/2006. (II. 28.) GKM–BM együttes rendelet
módosításáról

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:
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Költ ség ve té si Tör vény) 5. szá mú mel lék le té nek
13. pont já ban ka pott fel ha tal ma zás alap ján – fi gye lem -
mel az au tó busszal vég zett me net rend sze rin ti sze mély -
szál lí tás ról  szóló 2004. évi XXXIII. tör vény 3.  §-ának
(2) be kez dé sé re – a pénz ügy mi nisz ter rel egyet ér tés ben
a kö vet ke zõ ket ren del jük el:

1.  §

(1) A he lyi köz for gal mú köz le ke dés nor ma tív tá mo ga -
tá sá ról  szóló 10/2006. (II. 28.) GKM–BM együt tes ren de -
let (a továb biak ban: R.) 2.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(1) A tá mo ga tá si ké rel met az 1. mel lék let ben meg ha tá -
ro zott tar ta lom mal, a 2. mel lék let sze rin ti, szol gál tat ón -
ként ki töl tött adat lap pal együtt kell a tárgy év már ci us
24-éig a Ma gyar Ál lam kincs tár nak az ön kor mány zat szék -
he lye sze rint ille té kes Igaz ga tó sá gá hoz (a továb biak ban:
Igaz ga tó ság) 2 pél dány ban be nyúj ta ni.”
 (2) Az R. 2.  §-ának (4) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(4) A ké re lem egy pél dá nyát az Igaz ga tó ság a tárgy év
áp ri lis 8-áig to váb bít ja a Gaz da sá gi és Köz le ke dé si
 Minisztérium (a továb biak ban: GKM) ré szé re. Hi á nyos
ké re lem ese tén az Igaz ga tó ság az Áht. 64/B.  §-ának (3) be -
kez dé se alap ján jár el.”

2.  §

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

„(1) A gaz da sá gi és köz le ke dé si mi nisz ter, az ön kor -
mány za ti és te rü let fej lesz té si mi nisz ter, va la mint a pénz -
ügy mi nisz ter Tár ca kö zi Bi zott sá got (a továb biak ban: Bi -
zott ság) hoz lét re a nor ma tív tá mo ga tás el osz tá si ja vas la tá -
nak el ké szí té sé re.

(2) A Bi zott ság mû kö dé si fel té te le it a GKM biz to sít ja.
A Bi zott ság az ügy rend jét az elsõ ülé sén fo gad ja el.

(3) A Bi zott ság tag ja i nak szá ma 9 fõ, amely bõl 2 fõt a
gaz da sá gi és köz le ke dé si mi nisz ter, 2 fõt az ön kor mány za -
ti és te rü let fej lesz té si mi nisz ter, 1 fõt a pénz ügy mi nisz ter,
1 fõt a kör nye zet vé del mi és víz ügyi mi nisz ter, 1 fõt Bu da -
pest Fõ vá ros Ön kor mány za ta és 2 fõt az or szá gos ön kor -
mány za ti szö vet sé gek de le gál nak. A Bi zott ság el nö két a
gaz da sá gi és köz le ke dé si mi nisz ter je lö li ki. A Bi zott ság
dön té se alap ján a  Bizottság mun ká já ban az ön kor mány za -
tok ré szé rõl ta nács ko zá si jog gal to váb bi de le gál tak ve het -
nek részt.”
 (2) Az R. 4.  §-ának (5) és (6) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„(5) A Bi zott ság ja vas la tát a tárgy év áp ri lis 25-éig a ha -
tá lyos jog sza bá lyok, to váb bá a 3.  §-ban meg ha tá ro zott fel -

té te lek alap ján ké szí ti el. Az e ren de let nek meg fele lõen be -
nyúj tott ké rel me ket a Bi zott ság ja vas la tá nak figye lembe -
véte lével a gaz da sá gi és köz le ke dé si mi nisz ter, va la mint
az ön kor mány za ti és te rü let fej lesz té si mi nisz ter együt te -
sen bí rál ja el a tárgy év má jus 1-jé ig.

(6) A dön tés ered mé nyé rõl a ké rel met be nyúj tó ön kor -
mány za tot a GKM írás ban ér te sí ti, to váb bá a gaz da sá gi és
köz le ke dé si mi nisz ter, va la mint az ön kor mány za ti és te rü -
let fej lesz té si mi nisz ter együt tes tá jé koz ta tó ban köz zé te szi
te le pü lé sen ként a nor ma tív tá mo ga tá sok össze gét, va la -
mint a nor ma tív tá mo ga tás meg ál la pí tá sa so rán al kal ma -
zott súly szá mo kat. A 3.  § (1) be kez dé se alap ján szá mí tott,
meg ítélt tá mo ga tás nak az ön kor mány za tok költ ség ve té si
szám lá já ra egy összeg ben tör té nõ uta lá sá ról a tárgy év má -
jus 25-éig, a Fõ vá ro si Ön kor mány zat ré szé re a 3.  § (2) be -
kez dé se alap ján meg ál la pí tott to váb bi tá mo ga tá si rész jú -
ni us hó nap tól havi egyen lõ rész le tek ben tör té nõ uta lá sá ról
min den hó nap 20-áig az Ön kor mány za ti és Te rü let fej lesz -
té si Mi nisz té ri um gon dos ko dik. A nor ma tív tá mo ga tást az
ön kor mány zat a szol gál ta tó nak az ön kor mány zat költ ség -
ve té si szám lá já ra tör té nõ meg ér ke zé sé tõl szá mí tott 8 na -
pon be lül to vább utal ja.”

3.  §

(1) Az R. 5.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(1) A Költ ség ve té si Tör vény 16.  §-a (1) be kez dé sé nek
a) pont ja ér tel mé ben az oda ítélt nor ma tív tá mo ga tás csak a 
he lyi köz le ke dés mû köd te té sé nek, fo lya ma tos üze mel te té -
sé nek és esz köz fenn tar tá si rá for dí tá sa i nak fi nan szí ro zá sá -
ra hasz nál ha tó fel.”

 (2) Az R. 5.  §-a a kö vet ke zõ új (2) be kez dés sel egé szül
ki, egy ide jû leg az ere de ti (2)–(7) be kez dés meg je lö lé se
(3)–(8) be kez dés re vál to zik:

„(2) Amennyi ben az ön kor mány zat több gaz dál ko dó
szer ve zet tel áll az 1.  § (1)–(3) be kez dé se sze rin ti jog vi -
szony ban, a nor ma tív tá mo ga tás szol gál ta tók kö zöt ti meg -
osz tá sát az ön kor mány zat ha tá roz za meg.”

4.  §

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

Dr. Kóka Já nos s. k., Dr. Lam perth Mó ni ka s. k.,
gaz da sá gi és köz le ke dé si ön kor mány za ti és te rü let fej lesz té si

 mi nisz ter mi nisz ter
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A honvédelmi miniszter
9/2007. (III. 23.) HM

rendelete

a kedvezményes üdültetés rendjérõl  szóló
35/2002. (V. 10.) HM rendelet módosításáról

A Ma gyar Hon véd ség hi va tá sos és szer zõ dé ses ál lo má -
nyú ka to ná i nak jog ál lá sá ról  szóló 2001. évi XCV. tör vény
287.  §-a (2) be kez dé sé nek g) pont já ban ka pott fel ha tal ma -
zás alap ján a ked vez mé nyes üdül te tés rend jé rõl  szóló
35/2002. (V. 10.) HM ren de le tet (a továb biak ban: R.) a kö -
vet ke zõk sze rint mó do sí tom:

1.  §

(1) Az R. 3.  §-ának d) pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren -
del ke zés lép:

[3.  § E ren de let al kal ma zá sá ban]
„d) Szol gál ta tó szer ve zet: a Hon vé del mi Mi nisz té ri um

(a továb biak ban: HM) ál tal ala pí tott HM Hon véd Kul tu rá -
lis Szol gál ta tó Köz hasz nú Tár sa ság (a továb biak ban:
HM Kht.), va la mint a Ki kép zé si-Ok ta tá si és Re ge ne rá ló
Köz pont (a továb biak ban: KORK).”

(2) Az R. 3.  §-a e) pont já nak elsõ mon da ta he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

[3.  § E ren de let al kal ma zá sá ban]
„e) Üdü lé si sze zon idõ sza kok: a HM és a HM Kht. kö -

zöt ti el lá tá si szer zõ dés ben, nap tá ri nap ban meg ha tá ro zott
idõ sza kok.”

(3) Az R. 3.  §-ának q) pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren -
del ke zés lép:

[3.  § E ren de let al kal ma zá sá ban]
„q) KORK: az MH össz ha de rõ ne mi kö zép szin tû irá nyí -

tó szer ve, va la mint az MH lo gisz ti kai tá mo ga tá sá ért fe le -
lõs szer ve (a továb biak ban együtt: KORK-ot üze mel te tõ
ka to nai szer ve ze tek) szol gá la ti alá ren delt sé gé be tar to zó
szer ve ze tek szer ve ze ti ele me, amely elõ- és utó sze zon ban
biz to sít ja a ki kép zé si és kul tu rá lis célú ren dez vé nyek lo -
gisz ti kai fel té te le it, fõ sze zon ban vég zi a re ge ne rá ló pi hen -
te tést, va la mint az arra jo go sul tak csa lád tag ja i nak pi hen te -
té sét, to váb bá a fenn ma ra dó sza bad ka pa ci tá sa ter hé re az
igény jo go sul tak hét kö zi, hét vé gi pi hen te té sét.”

2.  §

(1) Az R. 5/A.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be a kö vet ke -
zõ ren del ke zés lép:

„(1) A HM Kht. ka pa ci tá sa ki egé szí té sé re, a Nem ze ti
Üdü lé si Ala pít vány ál tal for gal ma zott üdü lé si csekk vá sá -
rol ha tó (a továb biak ban: csekk).”

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

„(5) A HM Kht. üdü lõ i ben a csek kel fi ze tõk a szol gál ta -
tá so kat ke res ke del mi áron ve he tik igény be.”

3.  §

(1) Az R. 8.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(1) Gyó gyí tó jel le gû üdü lés – or vo si ja vas lat alap ján a
gyó gyí tó-meg elõ zõ el lá tás szer ves ré sze ként – a HM Kht.
üdül te té si in téz mé nye i ben, alap ve tõ en elõ- és utó sze zon -
ban, az MH köz pon ti egész ség ügyi szer ve ál tal sza bá lyo -
zott és szak ma i lag fel ügyelt mó don ve he tõ igény be.”

(2) Az R. 8.  §-ának (4) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(4) A gyó gyí tó jel le gû üdü lés re fel jo go sí tó be uta lót a
ka to nai egész ség ügyi in téz mény ál lít ja ki. A be uta lás
egész ség ügyi fel té te le it az MH köz pon ti egész ség ügyi
szerv ve ze tõ je ha tá roz za meg.”

4.  §

Az R. 9.  §-ának (2) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren -
del ke zés lép:

„(2) A re ge ne rá ló pi he nés – mely nek leg hosszabb idõ -
tar ta ma 6 nap – elõ- és utó sze zon ban a HM Kht. üdül te té si
in téz mé nye i ben, fõ sze zon ban a KORK-ban ke rül meg -
szer ve zés re.”

5.  §

Az R. 10.  §-ának (1)–(3) be kez dé sei he lyé be a kö vet ke -
zõ ren del ke zé sek lép nek:

„(1) A HM Kht. üdül te té si egy sé ge i nek ki kép zé si célú
igény be vé te lé re az éves (ki kép zé si) terv alap ján – alap ve -
tõ en elõ- és utó sze zon ban – a szak mai fel ügye le tet gya kor -
ló, HM hu mán stra té gi á ért fe le lõs szer ve ál tal jó vá ha gyott
lét szám és idõ ke re tek alap ján ke rül het sor.

(2) Az igény be vé te li ké rel met bel sõ ren del ke zés ben
meg ha tá ro zott mó don, a meg elõ zõ év ok tó ber 10-éig – in -
do kolt eset ben a ren dez vény elõtt leg alább 1 hó nap pal –
a szol gá la ti út be tar tá sá val kell a HM hu mán stra té gi á ért
fele lõs szer vé nek fel ter jesz te ni. A HM Kht. ál tal vissza -
iga zolt ren dez vény re vo nat ko zó konk rét igényt a meg ren -
de lõ szerv a 6. szá mú mel lék let sze rin ti ren del vé nyen ha tá -
roz za meg, a ren dez vény kez de te elõtt leg alább 1 hó nap -
pal. Ren del vény hi á nyá ban a HM Kht. az elõ ze tesen le -
adott igényt tör li.

(3) A re pü lõ ha jó zó- és ej tõ er nyõs ál lo mány egész sé gi 
ál la po tá nak meg óvá sa, pszi chi kai és fi zi kai ké pes sé ge i -
nek fo ko zá sa, il let ve fenn tar tá sa ér de ké ben kon di ci o ná -
ló ki kép zést kell tar ta ni éven te 14 mun ka nap idõ tar tam -
ban, elõ- vagy utó sze zon ban az MH össz ha de rõ ne mi
 középszintû irá nyí tó szer vé nek ter ve alap ján. A
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vadászrepülõ- hajózó ál lo mány ki kép zé sét nap tá ri éven -
ként, a fe dél ze ten mun ka vég zés sze rû en bot- vagy szarv -
kor mány mel lett tar tóz ko dó csa pat re pü lõ-ha jó zó ál lo -
mány ki kép zé sét két éven ként szu bal pin kö rül mé nyek
kö zött kell végrehaj tani.”

6.  §

Az R. 10/A.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:
„10/A.  § (1) A KORK-ban vég re haj tás ra ke rü lõ ki kép -

zé si célú ren dez vé nye ket a KORK-ot üze mel te tõ ka to nai
szer ve ze tek ter ve zik és szer ve zik.

(2) A KORK-ot üze mel te tõ ka to nai szer ve ze tek az ál ta -
luk elõ- és utó sze zon ban ki kép zé si cél ra fel hasz ná lás ra
nem ke rü lõ fé rõ hely ke re te ket a 10.  § (2) be kez dé sé ben
meg ha tá ro zott idõ pon tig – más szer ve zet ré szé re tör té nõ
to váb bi el osz tás cél já ból – a HM hu mán stra té gi á ért fe le lõs 
szer ve ré szé re kül dik meg azok kal a ren dez vény igé nyek -
kel együtt, ame lye ket fé rõ hely-ka pa ci tás hi á nyá ban (sa ját
KORK-ban) nem tud nak meg tar ta ni.”

7.  §

(1) Az R. 14.  §-ának (2) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(2) A ked vez mé nyes üdül te tés ben részt vevõ igény jo -
go sult gyer me kek után há rom éves ko rig nem kell té rí té si
dí jat fi zet ni. A 3–12 éves gyer me kek ese té ben a té rí té si díj
az R. 3. szá mú mel lék let ben meg ha tá ro zott fel nõtt té rí té si
díj 60%-a. A Nem zet kö zi CLIMS Kem ping té rí té si dí ját a
fo ga dó or szág üdül te té si szer ve ze te ál la pít ja meg. A ki uta -
zás (szál lí tás) költ sé gét a HM Kht. vi se li, ma gán sze mé -
lyen ként leg fel jebb a min den ko ri mi ni mál bér össze gé ig.”

(2) Az R. 14.  §-a (7) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(7) Az egy sze rû sí tett cse re üdü lés té rí té si díja ki egé szül 
a két ol da lú meg ál la po dá sok ban, köl csö nös sé gi ala pon
biz to sí tott szol gál ta tá sok (ki rán du lás, tol mács, ide gen ve -
ze tõ stb.), to váb bá a szál lí tás (re pü lõ, au tó busz) egy igény -
jo go sult ra ve tí tett költ sé ge i vel. A cse re prog ra mok össze sí -
tett té rí té si dí ját kü lön költ ség ve tés alap ján az ille té kes
szak ál lam tit kár hagy ja jóvá.”

8.  §

(1) Az R. 15.  §-a (1) be kez dé sé nek b) pont ja he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[15.  § (1) Az üdü lé si, pi he né si for mák igény be vé te le
irán ti igé nye ket]

„b) a 3.  § a) pont 3. al pont já ban fel so rolt, a más ál la mi
szerv hez ve zé nyelt és nem zet kö zi szer ve zet nél be osz tást
be töl tõ a HM hu mán stra té gi á ért fe le lõs szer ve ré szé re,”

(2) Az R. 15.  §-ának (4)–(5) be kez dé sei he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zé sek lép nek:

„(4) A 4–6.  §-ok ban sza bá lyo zott üdül te té si for ma
igény be vé te lé re jo got adó ked vez mé nyes té rí té si díjú ke -
re te ket a HM hu mán stra té gi á ért fe le lõs szer ve jó vá ha gyá -
sá val a HM Kht., il let ve a hon vé del mi tár ca lo gisz ti kai ter -
ve zõ, irá nyí tó és vég re haj tó fel ada ta it el lá tó szer ve ze te
biz to sít hat.

(5) A 9.  §-ban sza bá lyo zott pi he né si for ma igény be vé te -
lé re jo got adó té rí tés men tes ke re te ket a HM hu mán stra té -
gi á ért fe le lõs szer ve biz to sít hat.”

(3) Az R. 15.  §-ának (6) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(6) A fé rõ he lyek nek az igény lõk kö zöt ti el osz tá sát az
(1) be kez dés a), c), e) pont ja i ban fog lal tak ese té ben az
állományille té kes pa rancs nok (ve ze tõ) hagy ja jóvá. Az
(1) be kez dés b) pont já ban fog lal tak ese té ben bel föl di üdü -
lés rõl a HM hu mán stra té gi á ért fe le lõs szer ve dönt.”

(4) Az R. 15.  §-ának (8)–(9) be kez dé sei he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zé sek lép nek:

„(8) Az üdül te té si szol gál ta tást igény be vevõ igény jo -
go sult az üdü lés meg kez dé se elõtt adat la pot tölt ki. A ki -
töl tött adat la pot az üdül te té si fe le lõs a HM Kht.-nak kül di
meg. A HM Kht. az igény jo go sult ré szé re be uta lót, „kész -
pénz-át uta lá si meg bí zás”-t (csek ket) küld, a té rí té si díj be -
fi ze té sé rõl szám lát ál lít ki.

(9) A KORK-ot üze mel te tõ ka to nai szer ve ze tek, pa -
rancs nok sá gok a KORK szol gál ta tá sa i nak igény be vé te lé -
rõl min den hó nap 10-éig írá sos ki mu ta tást ké szí te nek a
HM Kht. ré szé re.”

9.  §

(1) Az R. 16.  §-ának (1)–(2) be kez dé sei he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zé sek lép nek:

„(1) Az üdü lé si té rí té si dí jat az üdü lés meg kez dé se elõtt
15 nap pal a HM Kht. ál tal biz to sí tott csek ken kell be fi zet -
ni.

(2) Amennyi ben a HM Kht. nem biz to sít ja meg fe le lõ
idõ ben a be uta lót, úgy an nak kéz hez vé te lét kö ve tõ 8 na -
pon be lül kell a té rí té si dí jat be fi zet ni.”

(2) Az R. 16.  §-ának (4)–(6) be kez dé sei he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zé sek lép nek:

„(4) A be fi ze tett szol gál ta tást an nak igény be vé te le elõtt
egy hét tel le het a té rí té si díj tel jes vissza fi ze té se mel lett a
HM Kht. út ján le mon da ni.

(5) Le mon dás el ma ra dá sa ese tén a HM Kht. ré szé re be -
fi ze tett té rí té si díj vissza fi ze té sét rend kí vül in do kolt eset -
ben (ha lá le set, be teg ség, szol gá la ti fel adat stb.) a szer ve ze -
ti egy ség pa rancs nok (ve ze tõ) iga zo lá sá nak egy ide jû be -
nyúj tá sá val le het kér ni. Et tõl el té rõ ese tek ben a be fi ze tett
té rí té si dí jat a 3. szá mú mel lék let ben meg ha tá ro zott re -
giszt rá ci ós költ ség gel csök kent ve fi ze ti vissza a HM Kht.
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(6) A szer ve ze ti egy sé gek ál tal igé nyelt kü lön bö zõ
igény be vé te le ket (té rí té ses, té rí tés men tes) a rend kí vü li
ese tek ki vé te lé vel az ak tu á lis idõ pont elõtt egy hó nap pal
le het a HM hu mán stra té gi á ért fe le lõs szer ve ré szé re meg -
kül de ni.”

10.  §

Az R. 16/A.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:
„16/A.  § (1) A re ge ne rá ló pi he nés re jo go sult tal együtt

pi he nõ csa lád ta gok utá ni té rí té si díj be vé te lek 7%-a – bo -
nyo lí tá si díj ként – a HM Kht.-t, 93%-a a KORK-ot üze -
mel te tõ ka to nai szer ve ze te ket il le ti meg, amely rõl a szol -
gál ta tó szer ve ze tek a tárgy hó na pot kö ve tõ hó nap 5-éig
egy más sal el szá mol nak.

(2) A KORK-ot üze mel te tõ ka to nai szer ve ze tek az
(1) be kez dés sze rin ti – ön költ sé get meg nem ha la dó – té rí -
té si díj be vé te le ket vissza té rü lés ként ke ze lik.”

11.  §

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

12.  §

Az R. 3. szá mú mel lék le té ben a „Té rí té si díj” címû osz -
lop ban „Az igény be vé telt meg elõ zõ 14 na pon be lül a té rí -
té si díj 20%-a” szö veg rész he lyé be „A té rí té si díj 20%-a”
szö veg rész lép.

13.  §

Ez a ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ 8. na pon lép ha tály -
ba, ez zel egy ide jû leg ha tá lyát vesz ti

a) a ked vez mé nyes üdül te tés rend jé rõl  szóló 35/2002.
(IV. 6.) HM ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 17/2003. (V. 6.)
HM ren de let

aa) 5.  §-ában az R. 10.  §-ának (2)–(3) be kez dé sét meg -
ál la pí tó szö veg rész,

ab) 7–8.  §-a;
b) a ked vez mé nyes üdül te tés rend jé rõl  szóló 35/2002.

(IV. 6.) HM ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 10/2004.
(IV. 22.) HM ren de let

ba) 1.  §-a,
bb) 2.  §-ában az R. 5/A.  §-ának (1) és (5) be kez dé sét

meg ál la pí tó szö veg rész,
bc) 3.  §-ában az R. 10.  §-ának (2) és (3) be kez dé sét

meg ál la pí tó szö veg rész,
bd) 14.  §-ának (2) be kez dé sét meg ál la pí tó szö veg rész,
be) 6.  §-ának (2) be kez dé se,
bf) 8.  §-ának (2) be kez dé se,

bg) 8.  §-ának (3) be kez dé sé ben az „R. 1. szá mú mel lék -
le te he lyé be a je len ren de let 1. szá mú mel lék le te, az” szö -
veg rész,

bh) 1. szá mú mel lék le te;
c) a ked vez mé nyes üdül te tés rend jé rõl  szóló 35/2002.

(IV. 6.) HM ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 32/2005.
(VIII. 9.) HM ren de let

ca) 1–3.  §-a,
cb) 6–7.  §-a,
cc) 8.  §-ában az „R. 1. szá mú mel lék le te he lyé be a je len 

ren de let 1. szá mú mel lék le te, az” szö veg rész,
cd) 9.  §-ának (1) be kez dé sé ben az „ , ez zel egy ide jû leg

a) az R. 3.  §-ának e) pont já ban „a Hon vé del mi Miniszté -
rium (a továb biak ban: HM) és a szol gál ta tó szer ve zet”
szö veg rész he lyé be „a HM és a HM ReC re a tiv Kht.” szö -
veg rész, b) 5/A.  §-ának (1) és (5) be kez dé sé ben, 8.  §-ának
(1) be kez dé sé ben, 10.  §-ának (1) és (2) be kez dé sé ben,
14.  §-ának (2) be kez dé sé ben, 15.  §-a (1) be kez dé sé nek
e) pont já ban, (8) be kez dé sé ben, 16.  §-ának (1)–(2),
(4)–(5) be kez dé sé ben a „szol gál ta tó szer ve zet” szö veg rész 
he lyé be a „HM ReC re a tiv Kht.” szö veg rész, c) 8.  §-ának
(1) be kez dé sé ben „az MH egész ség ügyi szol gá lat” szö -
veg rész he lyé be „az MH Egész ség ügyi Pa rancs nok ság”
szö veg rész, (4) be kez dé sé ben „a HM Hon véd Ve zér kar
egész ség ügyi cso port fõ nö ke” szö veg rész he lyé be „az MH
Egész ség ügyi Pa rancs nok ság pa rancs no ka” szö veg rész,
d) 10.  §-ának (2) be kez dé sé ben a „(HM HVK Sze mély -
ügyi Cso port fõ nök ség, a továb biak ban: HM HVK
SZÜCSF)” szö veg rész he lyé be a „(HM Hu mán po li ti kai
Fõ osz tály, a továb biak ban: HM HPF)” szö veg rész,
e) 15.  §-a (1) be kez dé sé nek b) pont já ban a „HM HVK
SZÜCSF-re,” szö veg rész he lyé be a „HM HPF-re,” szö -
veg rész, (6) be kez dés ben a „HM HVK SZÜCSF” szö veg -
rész he lyé be a „HM HPF” szö veg rész, f) 15.  §-ának (8) be -
kez dé sé ben „a szol gál ta tó szer ve zet nek” szö veg rész he -
lyé be „a HM ReC re a tiv Kht.-nak” szö veg rész,
g) 16.  §-ának (6) be kez dé sé ben a „HM HVK SZÜCSF”
szö veg rész he lyé be a „HM HPF” szö veg rész lép” szö veg -
rész,

ce) 1. szá mú mel lék le te;
d) a ked vez mé nyes üdül te tés rend jé rõl  szóló 35/2002.

(IV. 6.) HM ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 9/2006. (III. 23.)
HM ren de let

da) 1.  §-ában az R. 3.  §-ának q) pont ját meg ál la pí tó
szö veg rész,

db) 2.  §-a,
dc) 3.  §-ában az R. 14.  §-ának (2) be kez dé sét meg ál la -

pí tó szö veg rész,
dd) 4.  §-a,
de) 5.  §-ának (1) be kez dé se,
df) 6.  §-ának (3) be kez dé se,
dg) 1. szá mú mel lék le te.

Dr. Sze ke res Imre s. k.,
hon vé del mi mi nisz ter
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Melléklet
a 9/2007. (III. 23.) HM rendelethez

„1. számú melléklet
a 35/2002. (V. 10.) HM rendelethez

Keretgazda Üdültetési Szervezet

1. HM sze mély ügyért fe le lõs szer ve
2. MH köz pon ti sze mély ügyi szer ve
3. MK Ka to nai Biz ton sá gi Hi va tal
4. MK Ka to nai Fel de rí tõ Hi va tal
5. Zrí nyi Mik lós Nem zet vé del mi Egye tem
6. Ka to nai Fõ ügyész ség
7. MH össz ha de rõ ne mi kö zép szin tû irá nyí tó szer ve
8. MH köz pon ti egész ség ügyi szer ve
9. MH lo gisz ti kai tá mo ga tá sért fe le lõs szer ve”

Az igazságügyi és rendészeti miniszter
19/2007. (III. 23.) IRM

rendelete

az igazságügyi és rendészeti miniszter ágazati
irányítása alá tartozó közigazgatási

hatósági eljárásokban közremûködõ tolmácsok,
jelnyelvi tolmácsok díjazásáról

A köz igaz ga tá si ha tó sá gi el já rás és szol gál ta tás ál ta lá -
nos sza bá lya i ról  szóló 2004. évi CXL. tör vény 174.  §-a
(2) be kez dé sé nek b) pont já ban ka pott fel ha tal ma zás alap -
ján, az igaz ság ügyi és ren dé sze ti mi nisz ter fel adat- és ha -
tás kö ré rõl  szóló 164/2006. (VII. 28.) Korm. ren de let
1.  §-ának h) pont já ban meg ál la pí tott fel adat kö röm ben el -
jár va – a pénz ügy mi nisz ter rel egyet ér tés ben – a kö vet ke -
zõ ket ren de lem el:

1.  §

E ren de let ha tá lya az igaz ság ügyi és ren dé sze ti mi nisz -
ter ága za ti irá nyí tá sa alá tar to zó köz igaz ga tá si ha tó sá gi el -
já rá sok ra ter jed ki.

2.  §

(1) Az 1.  §-ban meg ha tá ro zott ha tó sá gi el já rá sok ban
köz re mû kö dõ tol má csot, jel nyel vi tol má csot te vé keny sé -
gé ért mun ka díj (vá ra ko zá si díj, ké szen lé ti díj) és uta zá si
költ ség té rí tés il le ti meg.

(2) Ha a tol mács, jel nyel vi tol mács a te vé keny sé gét va -
la mely szer ve zet tag ja ként vagy mun ka vi szony ban (mun -
ka vég zés re irá nyu ló egyéb jog vi szony ban) vég zi, a mun -
ka díj (vá ra ko zá si díj, ké szen lé ti díj) és uta zá si költ ség té rí -
tés az õt fog lal koz ta tó szer ve ze tet il le ti meg.

(3) A mun ka díj (vá ra ko zá si díj, ké szen lé ti díj) e ren de -
let ben meg ha tá ro zott össze ge a tol má cso lá si és jel nyel vi
tol má cso lá si te vé keny ség el len ér té két ter he lõ ál ta lá nos
for gal mi adó össze gét nem tar tal maz za, azt az e ren de let -
ben meg ha tá ro zott össze ge ken, mint adó ala pon fe lül kell
fel szá mí ta ni, ha a tol mács, jel nyel vi tol mács vagy szer ve -
zet az ál ta lá nos for gal mi adó ról  szóló 1992. évi LXXIV.
tör vény (a továb biak ban: Áfa tv.) ren del ke zé sei alap ján ál -
ta lá nos for gal mi adó fel szá mí tás ra kö te le zett. Ha a tol -
mács, jel nyel vi tol mács vagy szer ve zet az Áfa tv. sze rint
le vo ná si jog gal ren del ke zik, a szám lá val iga zolt költ ség -
nek csak a net tó össze ge nö ve li az adó ala pot.

(4) Ha a tol mács, jel nyel vi tol mács te vé keny sé ge az
Áfa tv. 5.  §-a sze rin ti gaz da sá gi te vé keny ség nek mi nõ sül,
a tol mács nak, jel nyel vi tol mács nak vagy szer ve zet nek kü -
lön jog sza bály ren del ke zé sei sze rint szám lát kell ki ál lí ta -
nia, il let ve az igény be ve võ ha tó ság nak a szám la el le né ben 
kell dí jat fi zet nie.

3.  §

(1) A tol má cso lá si te vé keny sé gért a mel lék let ben meg -
ha tá ro zott mun ka dí jat a díj sá vok figye lembe véte lével, a
he lyi pi a ci vi szo nyok hoz iga zo dó an kell meg ál la pí ta ni.

(2) A jel nyel vi tol má cso lá si te vé keny sé gért 6000 Ft/óra
(net tó) mun ka dí jat kell meg ál la pí ta ni.

(3) A tol mács, jel nyel vi tol mács (a továb biak ban együtt: 
tol mács) te vé keny sé gé ért járó mun ka díj meg ál la pí tá sá nál
min den meg kez dett órát fél óra ként, fél óra le tel tét köve -
tõen egy óra ként kell figye lembe ven ni.

4.  §

Ha a tol mács a tol má cso lá si te vé keny ség meg kez dé sé re
ki tû zött idõ pont ban meg je lent, a tény le ges tol má cso lás
meg kez dé sé ig vá ra ko zá si díj jár, amely min den meg kez -
dett fél órá ra net tó 500 Ft.

5.  §

(1) A tol má cso lás ra okot adó te vé keny ség el ma ra dá sa
ese tén ké szen lé ti díj ként két óra mun ka dí jat kell meg ál la -
pí ta ni.

(2) Ha az el já rá si cse lek ményt a ha tó ság fél be sza kít ja
– amennyi ben az el já rá si cse lek mény még ugyan azon a na -
pon foly ta tó dik –, ezt az idõ tar ta mot a vá ra ko zá si idõ be
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be  kell szá mí ta ni. Ha az el já rá si cse lek mény foly ta tá sá ra
ugyan azon a na pon nem ke rül sor, a cse lek mény meg hi ú -
su lá sá nak a tol máccsal tör té nõ köz lé sé ig ter je dõ idõ tar ta -
mot a vá ra ko zá si idõ be szin tén be kell szá mí ta ni.

6.  §

(1) Az iga zolt uta zá si költ sé get a tol mács szá má ra a kö -
vet ke zõk sze rint kell meg té rí te ni:

a) vas úti 2. osz tá lyú me net tér ti díj tel jes össze gét
(rend kí vül in do kolt vagy sür gõs igény be vé tel ese té ben a
pót jegy árát is),

b) he lyi, il let ve hely kö zi au tó busz me net tér ti díj tel jes
össze gét,

c) sze mély gép ko csi igény be vé te le ese tén – ha a tol má -
cso lás hely szí ne tö meg köz le ke dé si esz köz zel nem, vagy
arány ta la nul hosszú uta zá si idõ vel kö ze lít he tõ meg – a kü -
lön jog sza bály ban a gép jár mû re vo nat ko zó an meg ha tá ro -
zott üzem anyag nor ma figye lembe véte lével a tény le ge sen
meg tett oda-vissza útra a tá vol ság ki lo mé ter ben ki fe je zett
mennyi sé ge és az APEH ál tal köz zé tett hi va ta los üzem -
anyag ár szor za tá nak össze gét.

(2) A tol mács szá má ra – uta zá si költ ség té rí tés re vo nat -
ko zó igé nye ese tén – az uta zá si költ sé get a 4.  §-ban és az
5.  § (1) be kez dé sé ben fog lal tak ese tén is meg kell té rí te ni.

(3) Az (1) be kez dés c) pont já nak al kal ma zá sá ban az uta -
zá si idõ ak kor te kint he tõ arány ta la nul hosszú nak, ha a tol -
má cso lás hely szí né re tör té nõ uta zás és vissza uta zás együt -
tes idõ tar ta ma a négy órát meg ha lad ja.

7.  §

Ez a ren de let 2007. áp ri lis 1. nap ján lép ha tály ba, ren -
del ke zé se it a ha tály ba lé pé sét köve tõen in dult ügyek ben
kell al kal maz ni.

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

Melléklet
a 19/2007. (III. 23.) IRM rendelethez

A tolmácsot megilletõ munkadíj

Nyelv Net tó Ft/óra

1. Az Eu ró pai Unió tag ál la mai
és az Eu ró pai Gaz da sá gi 
Tér ség hez (a továb biak ban:
EGT) tar to zó más or szá gok
hi va ta los nyel vei, to váb bá 
az orosz, szerb, hor vát, uk rán 
és tö rök nyelv

2 500-tól 8 000-ig

Nyelv Net tó Ft/óra

2. Az EGT-n kí vü li or szá gok
hi va ta los nyel vei, to váb bá a
nem ze ti és et ni kai ki sebb sé gi 
nyel vek azok ki vé te lé vel,
ame lyek az EGT hi va ta los
nyel vei közé tar toz nak

4 000-tõl 10 000-ig

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter
8/2007. (III. 23.) KvVM

rendelete

a környezet- és természetvédelem, a vízügy, 
továbbá a meteorológia területén adományozható

miniszteri elismerésekrõl  szóló
6/2003. (IV. 28.) KvVM rendelet módosításáról

A Ma gyar Köz tár sa ság ki tün te té se i rõl  szóló 1991. évi
XXXI. tör vény 7.  § (1) be kez dé sé ben ka pott fel ha tal ma zás 
alap ján a kö vet ke zõ ket ren de lem el:

1.  §

A kör nye zet- és ter mé szet vé de lem, a víz ügy, to váb bá a
me te o ro ló gia te rü le tén ado má nyoz ha tó mi nisz te ri el is me -
ré sek rõl  szóló 6/2003. (IV. 28.) KvVM ren de let (a továb -
biak ban: Ren de let) 2.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be az
aláb bi ren del ke zés lép:

„(1) A kör nye zet- és ter mé szet vé de lem, a víz ügy, a
meteo rológia, to váb bá az ûr ku ta tás te rü le tén vég zett ki -
emelkedõen ered mé nyes te vé keny ség, il let ve az ered mé -
nyes sé gé nek fo ko zá sa ér de ké ben ki fej tett mun ka el is me -
ré sé re a kö vet ke zõ szak mai dí jat, em lék pla ket tet, érdem -
érmet és ok le ve let ala pí tom:

a) Szak mai dí jak
1. Kör nye ze tün kért Díj,
2. Pro Na tu ra Díj,
3. Vá sár he lyi Pál Díj,
4. Schenzl Gu i do Díj,
5. Zöld Toll Díj,
6. Bay Zol tán Díj;

b) Em lék pla ket tek
1. Kör nye ze tün kért Em lék pla kett,
2. Pro Na tu ra Em lék pla kett,
3. Sajó Ele mér Em lék pla kett,
4. Pro Me te o ro ló gia Em lék pla kett,
5. A Ma gyar Ûr ku ta tá sért Em lék pla kett,
6. Ma gyar a Vi lág ûr ben Em lék pla kett;

c) Ér dem érem
A vi zek kár té te lei el le ni vé de ke zé sért Ér dem érem;

d) Ok le vél
   Mi nisz te ri El is me rõ Ok le vél.”
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2.  §

A Ren de let 3.  § (2) be kez dé se he lyé be az aláb bi ren del -
ke zés lép:

„(2) A mi nisz te ri el is me ré sek re vo nat ko zó an a Mi nisz -
té ri um a Kör nye zet vé del mi és Víz ügyi Ér te sí tõ ben
(a továb biak ban: a mi nisz té ri um hi va ta los lap ja) fel hí vást
te het köz zé.”

3.  §

A Ren de let az aláb bi új 9/B.  §-sal egé szül ki:
„9/B.  § (1) Az ûr ku ta tás ér de ké ben vég zett ki ma gas ló

te vé keny ség, il let ve élet mû el is me ré sé ért éven te 2 db Bay
Zol tán Díj ado má nyoz ha tó.

(2) A díj jal em lék érem, ado má nyo zást iga zo ló ok irat és
pénz ju ta lom jár.

(3) A díj dísz do boz ban el he lye zett, pro of ki vi te lû em -
lék érem. Az érem át mé rõ je 42,5 mm, vas tag sá ga 3 mm.
Elõ lap ján a név adó mell ké pe, mel let te két ol da lon tölgy-,
il let ve ba bér ág, amely ben a díj el ne ve zé se lát ha tó. Hát ol -
da lán a Ma gyar Köz tár sa ság egy mást ke resz te zõ tölgy- és
ba bér ág gal öve zett cí me re he lyez ke dik el, ame lyet a
„KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZ TER -
TÕL” fel irat vesz kö rül.

(4) Az ado má nyo zás ra éven te az Ûr ku ta tás nap ján – áp ri lis 
12-én – ke rül sor.”

4.  §

A Ren de let az aláb bi új 13/A–13/B.  §-sal egé szül ki:
„13/A.  § (1) Az ûr ku ta tás te rü le tén ki ma gas ló an ered -

mé nyes szak mai mun ka el is me ré sé ért éven te 3 db A Ma -
gyar Ûr ku ta tá sért Em lék pla kett ado má nyoz ha tó.

(2) Az em lék pla ket tel ado má nyo zást iga zo ló ok irat jár.
(3) Az em lék pla kett dísz do boz ban el he lye zett, ezüst bõl

ké szült, pro of ki vi te lû érem. Az em lék pla kett át mé rõ je
42,5 mm, vas tag sá ga 3 mm. Elõ lap ján az ûr ku ta tást szim -
bo li zá ló ábra és az em lék pla kett el ne ve zés lát ha tó. Hát ol -
da lán a Ma gyar Köz tár sa ság cí me re he lyez ke dik el, ame -
lyet a „KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZ -
TER TÕL” fel irat vesz kö rül.

(4) Az ado má nyo zás ra éven te az Ûr ku ta tás nap ján – áp -
ri lis 12-én – ke rül sor.

13/B.  § (1) Az ûr re pü lés si ke res vég re haj tá sá nak el is -
me ré sé ül Ma gyar a Vi lág ûr ben Em lék pla kett ado má nyoz -
ha tó.

(2) Az em lék pla ket tel ado má nyo zást iga zo ló ok irat jár.
(3) Az em lék érem dísz do boz ban el he lye zett, pro of ki vi -

te lû ezüst érem. Az em lék érem át mé rõ je 42,5 mm, vas tag -
sá ga 3 mm. Elõ lap ján az ûr ku ta tást szim bo li zá ló ábra és
em lék pla kett el ne ve zés lát ha tó. Hát ol da lán a Ma gyar Köz -
tár sa ság egy mást ke resz te zõ tölgy- és ba bér ág gal öve zett
cí me re he lyez ke dik el, ame lyet a „KÖRNYEZET -

VÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTERTÕL” fel irat vesz
kö rül.”

5.  §

(1) E ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ 3. na pon lép ha -
tályba, ez zel egy ide jû leg a Ren de let

a) a 13.  § (1) be kez dé sé nek elsõ mon da tá ban, va la mint
az 1. szá mú mel lék let EMLÉKPLAKETTEK cím alat ti
4. pont já ban sze rep lõ „me te o ro ló gu si” szö veg rész he lyé be 
„me te o ro ló gi ai” szö veg rész lép,

b) a 16.  § (1) be kez dé sé nek „Kör nye zet vé del mi ér te sí -
tõ tár ca köz löny ben” szö veg rész he lyé be a „mi nisz té ri um
hi va ta los lap já ban” szö veg rész lép,

c) 1. szá mú mel lék le té nek OKLEVÉL címe alatt sze -
rep lõ „Hu mán Erõ for rás Ön ál ló Osz tá lyá hoz” szö veg rész
he lyé be a „Hu mán po li ti kai Osz tály” szö veg rész lép,

d) 2. szá mú mel lék le te he lyé be e ren de let mel lék le te
lép,

e) 17.  §-a ha tá lyát vesz ti.

(2) A Ren de let 1. szá mú mel lék le té nek SZAKMAI
DÍJAK címe alat ti 1. pont ban a „Zöld Toll Bi zott ság hoz”
szö veg rész he lyé be a „Zöld Toll Díj Bi zott ság hoz”, az
„áp ri lis 30.” szö veg rész he lyé be az „áp ri lis 5.” szö veg rész
lép.

(3) A Ren de let 1. szá mú mel lék le té nek SZAKMAI
DÍJAK címe az aláb bi 6. pont tal egé szül ki:

„6. Bay Zol tán Díj

– A díj ra az ûr ku ta tás te rü le tén ki ma gas ló tu do má nyos, 
ku ta tá si, szak mai te vé keny sé get foly ta tó sze mé lye ket le -
het ja va sol ni.

– A dí jat ugyan az a sze mély 5 éven be lül csak egy szer
kap hat ja meg. Újabb díj ado má nyo zá sá ra csak olyan tel je -
sít mény alap ján le het ja vas la tot ten ni, ame lyet a ja va solt
sze mély a ko ráb ban ado má nyo zott díj el nye ré se óta ért el.

– A ja vas la tot a Bay Zol tán Díj Bi zott ság hoz kell be -
nyúj ta ni.

– A ja vas lat be nyúj tá sá nak ha tár ide je: feb ru ár 12.”

(4) A Ren de let 1. szá mú mel lék le té nek EMLÉK -
PLAKETTEK címe az aláb bi 5. pont tal egé szül ki:

„5. A Ma gyar Ûr ku ta tá sért Em lék pla kett

– Az em lék pla kett re az ûr ku ta tás te rü le tén kimagas -
lóan ered mé nyes szak mai te vé keny sé get foly ta tó sze mé -
lye ket le het ja va sol ni.

– Az em lék pla ket tet ugyan az a sze mély 5 éven be lül
csak egy szer kap hat ja meg. Újabb em lék pla kett ado má -
nyo zá sá ra csak olyan tel je sít mény alap ján le het ja vas la tot
ten ni, ame lyet a ja va solt sze mély a ko ráb ban ado má nyo -
zott em lék pla kett el nye ré se óta ért el.

– A ja vas la tot a Bay Zol tán Díj Bi zott ság hoz kell be -
nyúj ta ni.

– A ja vas lat be nyúj tá sá nak ha tár ide je: feb ru ár 12.”

2007/34. szám M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 2205



(5) A Ren de let 1. szá mú mel lék le té nek OKLEVÉL
címe alat ti Mi nisz te ri El is me rõ Ok le vél elsõ mon da ta he -
lyé be az aláb bi szö veg rész lép:

„– Mi nisz te ri El is me rõ Ok le vél re a kör nye zet- és ter mé -
szet vé de lem, a víz ügy, a me te o ro ló gi ai és az ûr ku ta tás te -
rén vég zett pél da mu ta tó, ered mé nyes te vé keny sé get foly -
ta tó sze mé lye ket le het ja va sol ni.”

(6) 2007. áp ri lis 12-i ki tün te té sek te kin te té ben a Bay
Zol tán Díj Bi zott ság hoz a ja vas la to kat már ci us 31-ig le het
be nyúj ta ni.

Dr. Per sá nyi Mik lós s. k.,
kör nye zet vé del mi és víz ügyi mi nisz ter

2206 M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 2007/34. szám

Melléklet a 8/2007. (III. 23.) KvVM rendelethez

[2. szá mú mel lék let a 6/2003. (IV. 28.) KvVM ren de let hez]

javaslattevõ szerv megnevezése

Elérhetõségek: cím, telefon, telefax, e-mail

Elõterjesztés

A KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTERHEZ

............................................................................................................................................................................................

Díj, emlékplakett, érdemérem, oklevél adományozására

..................................................................... alkalmából

Név (szü le tés ko ri név): .......................................................................................................................................................

Mun ka hely: .........................................................................................................................................................................

Mun ka kör, be osz tás (fog lal ko zás): .....................................................................................................................................

Tu do má nyos fo ko zat:..........................................................................................................................................................

Szü le té si hely, év, hó, nap:..................................................................................................................................................

Any ja neve: .........................................................................................................................................................................

Lak cí me irá nyí tó szám mal: ..................................................................................................................................................

Te le fon szá ma és te le fax szá ma: ...........................................................................................................................................

E-ma il címe:........................................................................................................................................................................

Ko ráb bi mi nisz te ri, ál la mi ki tün te té sei: ..............................................................................................................................

Az át adás ja va solt idõ pont ja: ..............................................................................................................................................

Hi va ta los in do ko lás rö vi den (saj tó ban, hon la pon meg je len tet he tõ mó don):

Szak mai élet út, ér de mek rész le tes is mer te té se:

Dá tum: .............................................................
P. H.

........................................................................
ja vas lat te võ neve / mun ka kö re / alá írá sa

Pub li ká ci ós jegy zék:



Az oktatási és kulturális miniszter
19/2007. (III. 23.) OKM

rendelete

a 2007/2008. tanév rendjérõl

A köz ok ta tás ról  szóló 1993. évi LXXIX. tör vény
(a továb biak ban: köz ok ta tás ról  szóló tör vény) 94.  §-a
(1) be kez dé sé nek b) pont já ban és a 99.  §-a (4) be kez dé sé -
ben 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 já ban meg ha tá ro zott
fel adat kö röm ben el jár va – szak kép zés te kin te té ben a szak -
ké pe sí té sért fe le lõs mi nisz te rek kel egyet ér tés ben – a kö -
vet ke zõ ket ren de lem el:

A rendelet hatálya

1.  §

(1) A ren de let ha tá lya ki ter jed

a) fenn tar tó ra  való te kin tet nél kül

aa) az ál ta lá nos is ko lák ra,

ab) a szak is ko lák ra,

ac) a gim ná zi u mok ra, a szak kö zép is ko lák ra (a továb -
biak ban együtt: kö zép is ko la),

ad) az alap fo kú mû vé szet ok ta tá si in téz mé nyek re,

ae) a gyógy pe da gó gi ai ne ve lé si-ok ta tá si in téz mé -
nyek re [a továb biak ban az aa)–ae) pont alat ti ak együtt:
is ko la],

af) a di ák ott ho nok ra és kol lé gi u mok ra (a továb biak -
ban: kol lé gi um),

ag) a több cé lú in téz mé nyek re [a továb biak ban az
a) pont alat ti ak együtt: ne ve lé si-ok ta tá si in téz mény];

b) az or szá gos köz ok ta tá si ér té ke lé si és vizs ga köz pont -
ként el já ró Ok ta tá si Hi va tal ra (a továb biak ban: Hi va tal);

c) a ta nu lók ra és az is ko lák ba je lent ke zõk re;

d) a pe da gó gu sok ra;

e) a ne ve lõ és ok ta tó mun kát vég zõ más szak em be rek re 
és a nem pe da gó gus-mun ka kört be töl tõk re;

f) a ta nu lók és je lent ke zõk szü le i re, gyám já ra (a továb -
biak ban együtt: szü lõ).

(2) E ren de let al kal ma zá sá ban:
a) gyógy pe da gó gi ai ne ve lé si-ok ta tá si in téz mény: a fo -

gya té kos ság tí pu sá nak meg fele lõen lét re ho zott ál ta lá nos
is ko la, kö zép is ko la, szak is ko la, spe ci á lis szak is ko la, kész -
ség fej lesz tõ spe ci á lis szak is ko la, elõ ké szí tõ szak is ko la,
kol lé gi um, il let ve is ko lai, kol lé gi u mi ta go zat, osz tály, cso -
port,

b) több cé lú in téz mény: az egy sé ges is ko la, az össze tett
is ko la, a kö zös igaz ga tá sú köz ok ta tá si in téz mény, to váb bá

az ál ta lá nos mû ve lõ dé si köz pont, ha is ko lai vagy kol lé gi u -
mi fel ada tot lát el.

A tanév, a szorgalmi idõ (tanítási év)

2.  §

(1) A ne ve lé si-ok ta tá si in téz mé nyek ben a mun kát a tan -
év, ezen be lül a szor gal mi idõ, ta ní tá si év (a továb biak ban:
szor gal mi idõ) ke re tei kö zött kell meg szer vez ni. Az elsõ és 
az utol só ta ní tá si nap ál tal meg ha tá ro zott idõ szak a szor -
gal mi idõ. A szor gal mi idõ áll ren del ke zés re egy is ko lai
év fo lyam kö ve tel mé nye i nek ok ta tá sá hoz, el sa já tí tá sá hoz.
A szor gal mi idõ elsõ nap ja a tan év elsõ nap ja.

(2) A 2007/2008. tan év ben a szor gal mi idõ elsõ ta ní tá si
nap ja – ha e ren de let más képp nem ren del ke zik – 2007.
szep tem ber 3. (hét fõ) és utol só ta ní tá si nap ja 2008. jú ni us
13. (pén tek). A ta ní tá si na pok szá ma – ha e ren de let más -
képp nem ren del ke zik – száz nyolc van egy nap. A nap pa li
ok ta tás mun ka rend je sze rint mû kö dõ szak is ko lá ban és kö -
zép is ko lá ban a ta ní tá si na pok szá ma száz nyolc van nap.

(3) Az is ko la utol só, be fe je zõ év fo lya mán az utol só ta -
ní tá si nap

a) kö zép is ko lák ban és a szak is ko lák ban – a b)–c) pont -
ban meg ha tá ro zott ki vé tel lel – 2008. áp ri lis 30.,

b) az Igaz ság ügyi és Ren dé sze ti Mi nisz té ri um fenn tar -
tá sá ban lévõ szak kö zép is ko lák ban 2008. má jus 30., a
Hon vé del mi Mi nisz té ri um fenn tar tá sá ban lévõ szak kép zõ
is ko lák ban 2008. jú ni us 6.,

c) szak is ko lák ban, szak kö zép is ko lák ban más fél, két és
fél éves kép zés ben ta nu lók ré szé re 2008. ja nu ár 18.

(4) Az alap fo kú mû vé szet ok ta tá si in téz mé nyek ben és a
fel nõtt ok ta tás ban a szor gal mi idõ elsõ és utol só nap ját – a
szor gal mi idõ elsõ és utol só he té nek ke re té ben – az igaz ga -
tó ha tá roz za meg.

(5) A szak kö zép is ko la és a szak is ko la a szak kép zé si év -
fo lya mon a szor gal mi idõt feb ru ár elsõ he té ben is meg -
kezd he ti, amennyi ben a 37/2003. (XII. 27.) OM ren de let,
il let ve az 1/2006. (II. 17.) OM ren de let mel lék le te ként ki -
adott Or szá gos Kép zé si Jegy zék rõl  szóló ren del ke zés
(a továb biak ban: OKJ) a kép zé si idõt nem tel jes év fo lyam -
ban ha tá roz za meg, vagy egyéb ok  miatt az is ko la a szak -
kép zõ év fo lya mot ke reszt fél éves ok ta tás ke re té ben kí ván -
ja meg szer vez ni. A szor gal mi idõ elsõ és utol só nap ját az
is ko la igaz ga tó ja ál la pít ja meg úgy, hogy a ta ní tá si na pok
szá ma a (2) be kez dés ben fog lal tak nak meg fe lel jen.

(6) Az is ko la igaz ga tó ja ha tá roz za meg a szor gal mi idõ
elsõ és utol só nap ját, ha a sa já tos ne ve lé si igé nyû ta nu ló az
év fo lyam kö ve tel mé nye it egy szor gal mi idõ nél hosszabb
idõ alatt tel je sí ti.

(7) A szor gal mi idõ elsõ fé lé ve 2008. ja nu ár 18-ig tart.
Az is ko lák 2008. ja nu ár 25-ig ér te sí tik a ta nu ló kat, ille tõ -
leg a kis ko rú ta nu lók szü le it az elsõ fél év ben el ért ta nul -
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má nyi ered mé nyek rõl. A (4)–(6) be kez dés ben meg ha tá ro -
zott eset ben az elsõ fél év utol só nap ját az igaz ga tó ál la pít ja 
meg. Az ér te sí tést et tõl a nap tól szá mí tott hét na pon be lül
kell meg kül de ni.

(8) Az elsõ és a má so dik fél év (a szor gal mi idõ utol só
nap ja) le zá rá sát kö ve tõ ti zen öt na pon be lül az is ko lák nak
ne ve lõ tes tü le ti ér te kez le ten el kell vé gez ni ük a pe da gó gi ai 
mun ka elem zé sét, ér té ke lé sét, ha té kony sá gá nak vizs gá la -
tát. A ne ve lõ tes tü le ti ér te kez let rõl ké szí tett jegy zõ köny vet 
meg kell kül de ni – tá jé koz ta tás cél já ból – az is ko la szék nek 
és a fenn tar tó nak.

Tanítási szünet a szorgalmi idõben,
a tanítás nélküli munkanapok

3.  §

A szor gal mi idõ alatt a ne ve lõ tes tü let a tan év he lyi
rend jé ben meg ha tá ro zott pe da gó gi ai cél ra öt – a nap pa li
ok ta tás mun ka rend je sze rint mû kö dõ gim ná zi um ban és
szak kö zép is ko lá ban hat – mun ka na pot ta ní tás nél kü li
mun ka nap ként hasz nál hat fel, amely bõl egy ta ní tás nél -
kü li mun ka nap prog ram já ról a ne ve lõ tes tü let vé le mé -
nyé nek ki ké ré sé vel az is ko lai di ák ön kor mány zat jo go -
sult dön te ni.

4.  §

(1) Az õszi szü net 2007. ok tó ber 29-tõl ok tó ber 31-ig
tart. A szü net elõt ti utol só ta ní tá si nap ok tó ber 27.
(szom bat), a szü net utá ni elsõ ta ní tá si nap no vem ber 5.
(hét fõ).

(2) A téli szü net 2007. de cem ber 22-tõl 2008. ja nu ár
2-ig tart. A szü net elõt ti utol só ta ní tá si nap 2007. de cem ber 
21. (pén tek), a szü net utá ni elsõ ta ní tá si nap 2008. ja nu ár 3. 
(csü tör tök).

(3) A ta va szi szü net 2008. már ci us 21-tõl már ci us
25-ig tart. A szü net elõt ti utol só ta ní tá si nap már ci us 20.
(csü tör tök), a szü net utá ni elsõ ta ní tá si nap már ci us 26.
(szer da).

(4) Az is ko la az (1)–(3) be kez dés ben meg ha tá ro zott
szü ne tek mel lett – a szor gal mi idõ kez dõ és be fe je zõ nap -
já nak vál to zat la nul ha gyá sá val – más idõ pont ban is ad hat
a ta nu lók nak szü ne tet, ille tõ leg a szü ne tek kez dõ és be fe je -
zõ nap ját mó do sít hat ja, ha a – köz ok ta tás ról  szóló tör vény
52.  §-ának (16) be kez dé sé ben meg ha tá ro zot tak meg tar tá -
sá val – heti pi he nõ na pon tar tott ta ní tá si nap pal eh hez a
szük sé ges fel té te le ket meg te rem ti.

(5) A nem ze ti és et ni kai ki sebb sé gi ok ta tás ban részt
vevõ is ko lák az (1)–(2) be kez dés ben meg ha tá ro zott idõ -
pon tok tól el tér het nek, il let ve a (4) be kez dés ben meg ha tá -
ro zot tak sze rint a ta nu lók ré szé re szü ne tet ad hat nak, ha azt

a nem ze ti sé gi ha gyo má nyok vagy az anya nem zet ha gyo -
má nyai in do kol ják.

(6) Az (1)–(5) be kez dés ben sza bá lyo zott szü ne tek nap -
ja in, ha azok mun ka nap ra es nek, az is ko lá nak – szük ség
ese tén – gon dos kod nia kell a ta nu lók fel ügye le té rõl. A fel -
ügye let meg szer ve zé sé rõl több is ko la kö zö sen is gon dos -
kod hat.

A vizs gák rend je

5.  §

(1) A kö zép is ko lai érett sé gi vizs gá kat, a szak kö zép is ko -
lai és a szak is ko lai szak mai vizs gá kat az 1. szá mú mel lék -
let ben fog lal tak sze rint kell meg tar ta ni.

(2) Az alap fo kú mû vé szet ok ta tá si in téz mé nyek ben a
szor gal mi idõ utol só há rom he té ben le het vizs gát szer vez -
ni. A vizs ga idõ pont ját az is ko la igaz ga tó ja ha tá roz za meg.

(3) Az érett sé gi vizs ga vizs ga sza bály za tá nak ki adá sá ról
 szóló 100/1997. (VI. 13.) Korm. ren de let ben meg ha tá ro -
zott fel ada tok vég re haj tá sá nak rész le tes sza bá lya it, ezen
be lül az ok mány iro dák ki je lö lé sé rõl és ille té kességi te rü le -
té rõl  szóló kor mány ren de let ben meg ha tá ro zott kör zet köz -
pon ti fel ada to kat el lá tó te le pü lé si (fõ vá ro si, ke rü le ti) ön -
kor mány zat jegy zõ jé nek (a továb biak ban: kör zet köz pon ti
jegy zõ), va la mint a vizs ga bi zott sá got mû köd te tõ in téz -
mény (a továb biak ban: vizs ga szer ve zõ is ko la) meg bí zott -
já nak az írás be li érett sé gi vizs ga le bo nyo lí tá sá val kap cso -
la tos fel ada ta it a 4. szá mú mel lék let tar tal maz za. A kör zet -
köz pon ti jegy zõ szá má ra meg ha tá ro zott fel ada to kat a kö -
zép is ko la szék he lyén tör té nõ vizs ga szer ve zés ese tén a
szék hely sze rint, a kö zép is ko la te lep he lyén tör té nõ vizs ga -
szer ve zés ese tén a te lep hely sze rint ille té kes kör zet köz -
pon ti jegy zõ lát ja el.

A felvételi eljárás és a beiratkozás

6.  §

A tan kö te les ta nu lók ál ta lá nos is ko lá ba tör té nõ be íra tá -
sá nak, a kö zép fo kú is ko lá ba tör té nõ fel vé te li el já rá sá nak
és be i rat ko zá sá nak rend jét kü lön jog sza bá lyok, a kö zép fo -
kú is ko lai fel vé te li el já rás le bo nyo lí tá sá nak üte me zé sét
e ren de let 3. szá mú mel lék le te tar tal maz za.

A tanulmányi versenyek

7.  §

(1) A 2. szá mú mel lék let tar tal maz za azok nak a ta nul -
má nyi ver se nyek nek a jegy zé két, ame lye ket az Ok ta tá si
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és  Kul tu rá lis Mi nisz té ri um hir det meg az is ko lák ré szé re,
il let ve ame lye ket pá lyáz ta tás nél kül anya gi lag és szak ma i -
lag tá mo gat.

(2) Az is ko la a mun ka ter vé ben ha tá roz za meg azo kat
a ta nul má nyi ver se nye ket, ame lyek re fel ké szí ti a ta nu -
ló kat.

(3) Az is ko la a jegy zék ben nem sze rep lõ ta nul má nyi
ver seny re tör té nõ fel ké szí tést ak kor épít he ti be a mun ka -
ter vé be, ha az zal az is ko la szék, is ko la szék hi á nyá ban az
is ko lai szü lõi szer ve zet és az is ko lai di ák ön kor mány zat
egyet ért.

(4) A szak kép zés ta nul má nyi ver se nyei te kin te té ben az
(1) és (3) be kez dés ben fog lal ta kat az zal az el té rés sel kell
al kal maz ni, hogy a szak ké pe sí té sért fe le lõs mi nisz ter az
ál ta la ki írt szak mai ta nul má nyi ver seny re vo nat ko zó fel hí -
vást 2007. no vem ber 30-ig köz vet le nül kül di meg az Ok ta -
tá si Köz löny ré szé re köz zé té tel cél já ból.

Országos mérés, értékelés elrendelése

8.  §

(1) A köz ok ta tás ról  szóló tör vény 99.  §-ának (4) és
(5) be kez dé se alap ján a 2007/2008. tan év ben or szá gos mé -
rés, ér té ke lés ke re té ben kell meg vizs gál ni az anya nyel vi és 
a ma te ma ti kai alap kész sé gek fej lõ dé sét a ne gye dik, a ha to -
dik, a nyol ca dik és ti ze dik év fo lya mon va la mennyi ta nu ló -
ra ki ter je dõ en.

(2) A köz ok ta tás ról  szóló tör vény 95.  § (1) be kez dé sé -
nek p) pont ja alap ján a 2007/2008. tan év ben or szá gos mé -
rés, ér té ke lés ke re té ben kell el vé gez ni a ki sebb sé gi nyelv -
is me ret ala po zó mé ré sét a két nyel vû és anya nyel vû nem -
ze ti sé gi is ko lák ne gye dik év fo lya mán. A ha to dik, nyol ca -
dik és ti ze dik év fo lya mon a ma te ma ti kai alap kész sé gek
vizs gá la tá hoz szük sé ges mé rõ esz közt az adott ki sebb ség
nyel vén is ren del ke zés re kell bo csá ta ni azok ban az is ko -
lák ban, ahol a ma te ma ti ka tan tár gyat az adott ki sebb ség
nyel vén ok tat ják.

(3) Az (1) és (2) be kez dés ben meg ha tá ro zott mé ré se ket,
ér té ke lé se ket a Hi va tal szer ve zi meg az or szá gos szak ér tõi
név jegy zék ben sze rep lõ szak ér tõk be vo ná sá val 2008. má -
jus 28-án. A mé rés nap ja ta ní tá si nap nak mi nõ sül, me lyet
az érin tett ta nu lók a mé rés ben  való rész vé tel lel tel je sí te -
nek. To váb bi kö te le zõ tan órai fog lal ko zás szá muk ra nem
szer vez he tõ. A mé rés hez szük sé ges ada to kat az érin tett ne -
ve lé si-ok ta tá si in téz mé nyek a Hi va tal ré szé re 2007. de -
cem ber 14-ig kül dik meg, a Hi va tal ál tal meg ha tá ro zott
mó don.

(4) A Hi va tal 2009. feb ru ár 28-ig or szá gos, in téz mé nyi
és fenn tar tói szin tû elem zé se ket ké szít, majd meg kül di az

in téz mé nyi szin tû elem zé se ket az in téz mé nyek ve ze tõ i -
nek, az in téz mé nyi és a fenn tar tói szin tû elem zé se ket a
fenn tar tók nak, az or szá gos elem zést pe dig az Ok ta tá si és
Kul tu rá lis Mi nisz té ri um nak. Az Ok ta tá si és Kul tu rá lis
 Minisztérium az or szá gos elem zést – tá jé koz ta tás cél já -
ból – meg kül di a Köz ok ta tás-po li ti kai Ta nács nak és az
 Országos Köz ne ve lé si Ta nács nak, to váb bá azt 2009. má -
jus 30-ig nyil vá nos ság ra hoz za.

(5) A ta nu ló el té rõ üte mû fej lõ dé sé bõl, fej lesz té si szük -
ség le te i bõl fa ka dó egyé ni hát rá nyok nak a csök ken té se, to -
váb bá az alap kész sé gek si ke res meg ala po zá sa és ki bon ta -
koz ta tá sa ér de ké ben az ál ta lá nos is ko lák igaz ga tói 2007.
ok tó ber 15-ig fel mé rik azon elsõ év fo lya mos ta nu ló ik kö -
rét, akik nél az óvo dai jel zé sek, il let ve a tan év kez de te óta
szer zett ta pasz ta la tok alap ján az alap kész sé gek fej lesz té -
sét hang sú lyo sab ban kell a ké sõb bi ek ben tá mo gat ni, és
ezért az osz tály ta ní tó in do kolt nak lát ja az azt elõ se gí tõ pe -
da gó gi ai te vé keny ség meg ala po zá sá hoz a Di ag nosz ti kus
fej lõ dés vizs gá ló rend szer al kal ma zá sát. Az igaz ga tók
2007. ok tó ber 31-ig – a Hi va tal ál tal köz zé tett for ma nyom -
tat vány al kal ma zá sá val – je len tik a Hi va tal re gi o ná lis
igaz ga tó sá ga i nak az érin tett ta nu lók lét szá mát. Az e be -
kez dés ben meg ha tá ro zott vizs gá la to kat az is ko lák nak a
 kiválasztott ta nu lók kal 2007. de cem ber 14-ig kell el vé gez -
ni ük.

(6) A 2007/2008. tan év ben a Hi va tal szak mai vizs gá la -
tot bo nyo lít le azok ban a kis tér sé gek ben, ame lyek ben a sa -
já tos ne ve lé si igé nyû ta nu lók ará nya az or szá gos át la got
je len tõ sen meg ha lad ja.

Záró rendelkezések

9.  §

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

(2) 2007. au gusz tus 31-én ha tá lyát vesz ti a 2005/2006.
tan év rend jé rõl  szóló 11/2005. (IV. 8.) OM ren de let, a
2006/2007. tan év rend jé rõl  szóló 4/2006. (II. 24.) OM ren -
de let 1–7.  §-a, 8.  §-ának (2), (4) be kez dé se és 1–4. szá mú
mel lék le te, to váb bá az egyes köz ok ta tá si tár gyú jog sza bá -
lyok mó do sí tá sá ról  szóló 20/2006. (V. 5.) OM ren de let
4.  §-a, va la mint a 2006/2007. tan év rend jé rõl  szóló
4/2006. (II. 24.) OM ren de let mó do sí tá sá ról ren del ke zõ
3/2006. (VII. 24.) OKM ren de let és 15/2006. (XII. 26.)
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 19/2007. (III. 23.) OKM rendelethez

I. Érettségi vizsgaidõszakok, vizsganapok

1. A 2007. évi október–novemberi érettségi vizsgák

Emelt szin tû érett sé gi vizs ga Kö zép szin tû érett sé gi vizs ga Idõ pont

Írás be li
érett sé gi
vizs gák

nem ze ti sé gi nyelv és iro da lom,
nem ze ti sé gi nyelv

nem ze ti sé gi nyelv és iro da lom,
nem ze ti sé gi nyelv

ok tó ber 19., 8.00

ma gyar nyelv és iro da lom, ma gyar mint
ide gen nyelv

ma gyar nyelv és iro da lom, ma gyar mint
ide gen nyelv

ok tó ber 24., 8.00

rajz és vi zu á lis kul tú ra, szak mai
elõ ké szí tõ tárgyak

rajz és vi zu á lis kul tú ra, szak mai
elõ ké szí tõ tárgyak

ok tó ber 24., 14.00

ma te ma ti ka ma te ma ti ka ok tó ber 25., 8.00

föld rajz föld rajz ok tó ber 25., 14.00

tör té ne lem tör té ne lem ok tó ber 26., 8.00

la tin nyelv, hé ber nyelv la tin nyelv, hé ber nyelv ok tó ber 26., 14.00

an gol nyelv an gol nyelv ok tó ber 29., 8.00

fi lo zó fia, nem ze ti sé gi nép is me ret,
cél nyel vi ci vi li zá ció

nem ze ti sé gi nép is me ret ok tó ber 29., 14.00

né met nyelv né met nyelv ok tó ber 30., 8.00

moz gó kép kul tú ra és mé dia is me ret,
drá ma, hit tan, bib lia is me ret – Hit
Gyülekezete

moz gó kép kul tú ra és mé dia is me ret ok tó ber 30., 14.00

olasz nyelv olasz nyelv ok tó ber 31., 8.00

ké mia, egyéb köz pon ti kö ve tel mé nyek re 
épü lõ vizs ga tár gyak

ké mia, egyéb köz pon ti kö ve tel mé nyek re 
épü lõ vagy egye di leg akk re di tált
vizs ga tár gyak

ok tó ber 31., 14.00

spa nyol nyelv spa nyol nyelv no vem ber 5., 8.00

bi o ló gia; em ber is me ret és eti ka; em ber-
és tár sa da lom is me ret, eti ka;
tár sa da lom is me ret

bi o ló gia no vem ber 5., 14.00

orosz nyelv, egyéb nyel vek orosz nyelv, egyéb nyel vek no vem ber 6., 8.00

in for ma ti ka in for ma ti ka no vem ber 6., 14.00

fran cia nyelv fran cia nyelv no vem ber 7., 8.00

fi zi ka, mû vé sze ti tár gyak, ének-ze ne fi zi ka, mû vé sze ti tár gyak, ének-ze ne no vem ber 7., 14.00

szó be li vizs gák no vem ber 15–19.

szó be li vizs gák no vem ber 22–30.
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2. A 2008. évi május–júniusi érettségi vizsgák

Emelt szin tû érett sé gi vizs ga Kö zép szin tû érett sé gi vizs ga Idõ pont

Írás be li
érett sé gi
vizs gák

ma gyar nyelv és iro da lom, ma gyar mint
ide gen nyelv

ma gyar nyelv és iro da lom, ma gyar mint
ide gen nyelv

má jus 5., 8.00

ma te ma ti ka ma te ma ti ka má jus 6., 8.00

tör té ne lem tör té ne lem má jus 7., 8.00

an gol nyelv an gol nyelv má jus 8., 8.00

né met nyelv né met nyelv má jus 9., 8.00

nem ze ti sé gi nyelv és iro da lom,
nem ze ti sé gi nyelv

nem ze ti sé gi nyelv és iro da lom,
nem ze ti sé gi nyelv

má jus 13., 8.00

fi zi ka fi zi ka má jus 14., 8.00

rajz és vi zu á lis kul tú ra rajz és vi zu á lis kul tú ra má jus 14., 14.00

ké mia  ké mia má jus 15., 8.00

föld rajz föld rajz má jus 15., 14.00

bi o ló gia bi o ló gia má jus 16., 8.00

em ber is me ret és eti ka; 
em ber- és tár sa da lom is me ret, eti ka;
tár sa da lom is me ret

– má jus 16., 14.00

 in for ma ti ka – má jus 19., 8.00

la tin nyelv, hé ber nyelv la tin nyelv, hé ber nyelv má jus 19., 14.00

fran cia nyelv fran cia nyelv má jus 20., 8.00

fi lo zó fia, nem ze ti sé gi nép is me ret,
cél nyel vi ci vi li zá ció

fi lo zó fia, nem ze ti sé gi nép is me ret má jus 20., 14.00

olasz nyelv olasz nyelv má jus 21., 8.00

moz gó kép kul tú ra és mé dia is me ret,
dráma

moz gó kép kul tú ra és mé dia is me ret,
dráma

má jus 21., 14.00

spa nyol nyelv spa nyol nyelv má jus 22., 8.00

hit tan, bib lia is me ret – Hit Gyü le ke ze te – má jus 22., 14.00

orosz nyelv, egyéb nyel vek orosz nyelv, egyéb nyel vek má jus 23., 8.00

egyéb köz pon ti kö ve tel mé nyek re épü lõ
vizs ga tár gyak

egyéb köz pon ti kö ve tel mé nyek re épü lõ
vagy egye di leg akk re di tált
vizs ga tár gyak

má jus 23., 14.00

szak mai elõ ké szí tõ tár gyak szak mai elõ ké szí tõ tár gyak má jus 26., 8.00

– in for ma ti ka má jus 27., 8.00

mû vé sze ti tár gyak, ének-ze ne mû vé sze ti tár gyak, ének-ze ne má jus 27., 14.00

szó be li vizs gák jú ni us 5–11.

szó be li vizs gák jú ni us 16–27.
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II. Szakmai vizsgaidõszakok, vizsganapok

1. A szak kö zép is ko lák ban, a szak is ko lák ban, a spe ci á lis szak is ko lák ban a szak mai vizs gák írás be li és szó be li (gya -
kor la ti) vizs ga ré szét – a 2–5. és a 7. pont ban meg ha tá ro zot tak ki vé te lé vel – az aláb bi idõ ben kell meg szer vez ni:

a) írás be li: 2007. ok tó ber 1–2–3–4–5. 14 órá tól

szó be li és gya kor la ti: 2007. ok tó ber

b) írás be li: 2008. feb ru ár 4–5–6–7–8. 14 órá tól

szó be li és gya kor la ti: 2008. feb ru ár–már ci us

c) írás be li: 2008. má jus 19–20–21–22–23. 8 órá tól

szó be li és gya kor la ti: 2008. jú ni us

2. A Hon vé del mi Mi nisz té ri um ille té kességi kö ré be tar to zó, is ko la rend sze rû szak kép zé sek feb ru ár elsõ he té ben is
meg kezd he tõk.

A szak mai vizs gák írás be li vizs ga idõ pont jai: 2008. ja nu ár 23. és jú ni us 6.

3. Az Igaz ság ügyi és Ren dé sze ti Mi nisz té ri um irá nyí tá sa alá tar to zó, is ko la rend sze rû szak ké pe sí té sek írás be li és szó -
be li (gya kor la ti) vizs ga idõ pont jai:

a) írás be li: 2007. szep tem ber 27. 10 óra

szó be li és gya kor la ti: 2007. ok tó ber 15–19.

b) írás be li: 2008. ja nu ár 8. 10 óra

szó be li és gya kor la ti: 2008. ja nu ár 21–25.

c) írás be li: 2008. má jus 28. 10 óra

szó be li és gya kor la ti: 2008. jú ni us 9–20.

4. A Föld mû ve lés ügyi és Vi dék fej lesz té si Mi nisz té ri um ille té kességi kö ré be tar to zó, is ko la rend sze rû szak kép zé sek
szak mai vizs gá i nak írás be li és szó be li (gya kor la ti) vizs ga idõ pont jai:

a) írás be li: 2007. ok tó ber 3. 14 óra

szó be li és gya kor la ti: 2007. ok tó ber 4–26.

b) írás be li: 2008. feb ru ár 4. 14 óra

szó be li és gya kor la ti: 2008. feb ru ár 5–28.

c) írás be li: 2008. má jus 19. 8 óra

szó be li és gya kor la ti: 2008. má jus 20.–jú ni us 27.

5. A vizs ga idõ szak meg ha tá ro zá sá nál az érett sé gi vizs gá hoz kö tött fel sõ fo kú szak kép zés ese tén figye lembe kell ven -
ni a fel sõ ok ta tá si in téz mé nyek vizs ga rend jét.

6. Az egyes OKJ szak ké pe sí té sek írás be li tan tár gyi vizs ga nap ja i nak té te les fel so ro lá sát, va la mint a té te lek át vé te lé -
nek ide jét és mód ját a szak ké pe sí té se kért fe le lõs mi nisz ter az Ok ta tá si és Kul tu rá lis Mi nisz té ri um hi va ta los lap já ban
köz le mény ben te szi köz zé.

7. A szak kö zép is ko lák ban a szak mai vizs gák írás be li vizs ga ré sze má jus 30-án is meg szer vez he tõ (írás be li pót -
nap) ab ban az eset ben, ha a vizs gá zó szak mai vizs gát, va la mint érett sé gi vizs gát is tesz és az írás be li vizs gák azo nos
nap ra esõ idõ pont jai nem te szik le he tõ vé a mind két vizs gán  való rész vé telt. A vizs ga idõ pon tok egy be esé sé rõl, az
írás be li pót nap igény be vé te lé nek szük sé ges sé gé rõl a szak kö zép is ko la a vizs ga be je len tés és té tel igény lés meg kül -
dé sé vel egy ide jû leg ér te sí ti a szak ké pe sí té sért fe le lõs mi nisz tert és a szak mai vizs ga írás be li té te lét biz to sí tó in téz -
ményt.
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2. számú melléklet a 19/2007. (III. 23.) OKM rendelethez

Jegyzék a tanulmányi versenyekrõl

I. Az Ok ta tá si és Kul tu rá lis Mi nisz té ri um ál tal meg hir de tett és fi nan szí ro zott
ta nul má nyi ver se nyek

Or szá gos Kö zép is ko lai Ta nul má nyi Ver se nyek

Ma gyar iro da lom
Ma gyar nyelv
Ma te ma ti ka I. ka te gó ria
Ma te ma ti ka II. ka te gó ria
Ma te ma ti ka III. ka te gó ria
Tör té ne lem
An gol nyelv I. ka te gó ria
An gol nyelv II. ka te gó ria
Fran cia nyelv I. ka te gó ria
Fran cia nyelv II. ka te gó ria
La tin nyelv
Né met nyelv I. ka te gó ria
Né met nyelv II. ka te gó ria
Olasz nyelv I. ka te gó ria
Olasz nyelv II. ka te gó ria
Orosz nyelv
Spa nyol nyelv
Bi o ló gia I. ka te gó ria
Bi o ló gia II. ka te gó ria
Fi lo zó fia
Fi zi ka I. ka te gó ria
Fi zi ka II. ka te gó ria
Fi zi ka III. ka te gó ria
Föld rajz
In for ma ti ka I. ka te gó ria
In for ma ti ka II. ka te gó ria
Ké mia I. ka te gó ria
Ké mia II. ka te gó ria
Moz gó kép kul tú ra és mé dia is me ret
Mû vé szet tör té net
Rajz és vi zu á lis kul tú ra
Hor vát nyelv és iro da lom
Né met nem ze ti sé gi nyelv és iro da lom
Ro mán nyelv és iro da lom
Szerb nyelv és iro da lom
Szlo vák nyelv és iro da lom
Szlo vén nem ze ti sé gi nyelv

II. Az Oktatási és Kulturális Minisztérium által meghirdetett
 és anyagilag támogatott tanulmányi versenyek

Or szá gos ál ta lá nos is ko lai nem ze ti sé gi ta nul má nyi ver se nyek a 7. és a 8. év fo lya mos ta nu lók szá má ra

Ci gány nép is me ret
Hor vát nyelv
Hor vát nép is me ret
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Gö rög nyelv
Gö rög nép is me ret
Né met nem ze ti sé gi nyelv
Né met nép is me ret
Ro mán nyelv
Ro mán nép is me ret
Szerb nyelv
Szerb nép is me ret
Szlo vák nyelv
Szlo vák nép is me ret
Szlo vén nyelv
Szlo vén nép is me ret

Országos mûvészeti tanulmányi versenyek

Ver se nyek az alap fo kú mû vé szet ok ta tá si in téz mé nyek ta nu lói ré szé re

III. Or szá gos Sza xo fon ver seny
XII. Or szá gos Koncz Já nos He ge dû ver seny
VI. Or szá gos ver seny a to vább kép zõ év fo lya mok ra járó ta nu lók szá má ra (ka ma ra cso port, hang sze res és éne kes  szóló)
XII. Or szá gos Ütõ hang sze res Ka ma ra ver seny
IX. Or szá gos Ko dály Zol tán Szol fézs- és Nép dal ének lé si Ver seny
V. Or szá gos Nép ze ne ver seny
VII. Or szá gos Fu vo la-duó Ver seny
VI. Or szá gos Ádám Jenõ Dal ver seny
VI. Or szá gos Ze ne ka ri Ver seny
III. Or szá gos Drá ma já ték – Szín já ték ver seny
III. Or szá gos Klasszi kus Ba lett ver seny
II. Or szá gos Ma kett- és Pa pír tárgy ké szí tõ, Fa tárgy ké szí tõ, Fém mû ves Ver seny
II. Or szá gos Kéz mû ves Ver seny
II. Or szá gos Nép tánc ver seny (ka ma ra cso port) a to vább kép zõ év fo lya mok ra járó ta nu lók szá má ra

Ver se nyek a mû vé sze ti szak kö zép is ko lák és szak is ko lák ta nu lói ré szé re

XIII. Bár dos Ali ce Or szá gos He ge dû ver seny
V. Or szá gos Ka ma ra ze ne Ver seny
IV. Or szá gos Ze ne szer zés-ver seny
X. Or szá gos Ko dály Zol tán Szol fézs, Pá ro sé nek és Nép dal ének lé si Ver seny
III. Or szá gos Brá csa és Nagy bõ gõ ver seny
X. Or szá gos Star ker Já nos Gor don ka ver seny
III. Or szá gos Csem ba ló, Blockf lõ te ver seny
XVII. Or szá gos Rajz ver seny
XI. Or szá gos Nép mû vé sze ti Ver seny
XI. Or szá gos Min tá zás ver seny
III. Or szá gos Nép tánc ver seny (szó ló tánc)

III. Az Oktatási és Kulturális Minisztérium által anyagilag támogatott
 tanulmányi versenyek

Sa já tos ne ve lé si igé nyû ta nu lók ta nul má nyi ver se nyei

Hal lás sé rült ta nu lók XXII. or szá gos Hany vá ri Pál kom mu ni ká ci ós em lék ver se nye
Si ket ta nu lók XXVI. Bor bély Sán dor or szá gos ta nul má nyi ver se nye
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A ta nu lás ban aka dá lyo zott ta nu lók ne ve lé sét, ok ta tá sát el lá tó ál ta lá nos is ko lák ta nu ló i nak XXXIII. or szá gos komp lex
ta nul má nyi ver se nye

XXIV. Koncz De zsõ or szá gos ta nul má nyi ver seny az ér tel mi leg aka dá lyo zott ta nu lók ne ve lé sét, ok ta tá sát el lá tó ál ta -
lá nos is ko lák di ák jai szá má ra

Ka zin czy-díj Ala pít vány Pé chy Blan ka em lé ké re ta nul má nyi ver se nyei

„Szép Ma gyar Be széd” ver seny az 5–8. év fo lya mos ta nu lók szá má ra
„Szép Ma gyar Be széd” ver seny
„Édes anya nyel vünk” or szá gos nyelv hasz ná la ti ver seny

3. számú melléklet a 19/2007. (III. 23.) OKM rendelethez

A nevelési-oktatási intézmények mûködésérõl  szóló
11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 8. számú mellékletében meghatározott középfokú iskolai felvételi eljárás

lebonyolításának ütemezése a 2007/2008. tanévben

Ha tár idõk Fel ada tok

2007. 09. 13. Az Ok ta tá si és Kul tu rá lis Mi nisz té ri um pá lyá za tot hir det a Hát rá nyos Hely ze tû Ta nu lók Arany
Já nos Te het ség gon do zó Prog ram já ba, va la mint a Hát rá nyos Hely ze tû Ta nu lók Arany Já nos
Kol lé gi u mi Programjába történõ jelentkezésrõl.

2007. 10. 12. A kö zép fo kú is ko lák az OKM ál tal köz zé tett köz le mény ben fog lal tak sze rint meg ha tá roz zák
ta go zat kód ja i kat és meg kül dik a Fel vé te li Köz pont nak, továbbá a fenntartónak.

2007. 10. 31. A kö zép fo kú is ko lák nak fel vé te li tá jé koz ta tó ban kell nyil vá nos ság ra hoz ni uk a fel vé te li el já rá suk
rend jét. A 6 és 8 év fo lya mos gim ná zi u mok (fenn tar tói iga zo lás be nyúj tá sá val), to váb bá a
nyol ca dik év fo lya mok szá má ra a fel vé te li el já rást meg elõ zõ írás be li vizs gát szer ve zõ
kö zép is ko lák be je len tik a Hi va tal nak a fel vé te li el já rást meg elõ zõ egy sé ges írás be lin  való
rész vé te li szán dé ku kat. Az ál ta lá nos iskola szóban tájékoztatja a nyolcadikos tanulókat a felvételi
eljárás rendjérõl.

2007. 11. 23. A Hi va tal köz zé te szi a 6 és 8 év fo lya mos gim ná zi u mi írás be li fel vé te lit szer ve zõ gim ná zi u mok,
to váb bá a nyol ca dik év fo lya mok szá má ra a fel vé te li el já rást meg elõ zõ írás be li vizs gát szervezõ
középiskolák jegyzékét.

2007. 12. 07. A ta nu lók je lent ke zé se az írás be li fel vé te li vizs gá ra az egy sé ges kö ve tel mé nyek sze rint írás be lit
tar tó 6 és 8 év fo lya mos gim ná zi u mok, to váb bá azon kö zép is ko lák egyi ké be, ame lyek a nyol ca dik
év fo lya mos ta nu lók szá má ra a fel vé te li eljárást megelõzõ írásbeli vizsgát szerveztek.

2007. 12. 10. A Hát rá nyos Hely ze tû Ta nu lók Arany Já nos Te het ség gon do zó Prog ram já ra és a Hát rá nyos
Hely ze tû Ta nu lók Arany Já nos Kol lé gi u mi Prog ram já ra tör té nõ pályázatok benyújtása.

2008. 01. 11–12. A Hát rá nyos Hely ze tû Ta nu lók Arany Já nos Te het ség gon do zó Prog ram já ba tar to zó in téz mé nyek
meg szer ve zik a fel vé te li el já rást meg elõ zõ vá lo ga tást azo nos szem pon tok és azonos feladatok
alapján.

2008. 01. 18–19. Pót ló vá lo ga tá si el já rás azon ta nu lók be vo ná sá val, akik a Hát rá nyos Hely ze tû Ta nu lók Arany
Já nos Te het ség gon do zó Prog ram já nak be vá lo ga tá si el já rá sá ban fel nem ró ha tó ok  miatt nem
tudtak részt venni.

2008. 01. 25., 
14.00

Írás be li fel vé te li vizs gák az érin tett 6 és 8 év fo lya mos gim ná zi u mok ban. A fõ jegy zõ meg kül di az
ál ta lá nos is ko lá nak a kö te le zõ fel vé te li fel ada tot el lá tó középfokú iskola nevét és címét.

2008. 01. 26., 
10.00

Írás be li fel vé te li a nyol ca dik év fo lya mok szá má ra a fel vé te li el já rást meg elõ zõ írás be li vizs gát
szer ve zõ középiskolákban.

2008. 01. 31., 
14.00

Pót ló írás be li fel vé te li vizs gák az érin tett 6 és 8 év fo lya mos gim ná zi u mok ban, to váb bá a
nyol ca dik év fo lya mok szá má ra a fel vé te li el já rást meg elõ zõ írás be li vizs gát szer ve zõ
kö zép is ko lák ban azok szá má ra, akik az elõ zõ írás be lin alapos ok  miatt nem tudtak részt venni.
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Ha tár idõk Fel ada tok

2008. 01. 31. A Hát rá nyos Hely ze tû Ta nu lók Arany Já nos Te het ség gon do zó Prog ram já ban részt  ve võ
in téz mé nyek, a prog ram ra be nyúj tott pá lyá za tok ered mé nyé rõl – egy más egy ide jû elõ ze tes
ér te sí té sé vel és az Arany Já nos Prog ram iro da be vo ná sá val – ér te sí tik az ér de kelt szü lõ ket,
ta nu ló kat és ál ta lá nos is ko lá kat.
A Hát rá nyos hely ze tû ta nu lók Kol lé gi u mi Prog ram já nak in téz mé nyei ér te sí tik a pá lyá za tok
eredményérõl az érintett tanulókat, az érdekelt szülõket, az általános iskolát.

2008. 02. 01. Je lent ke zés az Igaz ság ügyi és Ren dé sze ti Mi nisz té ri um és a Hon vé del mi Mi nisz té ri um ál tal
fenn tar tott iskolákba.

2008. 02. 08. Az írás be lit szer ve zõ 6 és 8 év fo lya mos gim ná zi u mok, va la mint a nyol ca dik év fo lya mok szá má ra
a fel vé te li el já rást meg elõ zõ írás be li vizs gát szer ve zõ kö zép is ko lák ér te sí tik az írásbeli
eredményérõl a tanulókat.

2008. 02. 15. Az ál ta lá nos is ko la to váb bít ja a ta nu lói je lent ke zé si la po kat a kö zép fo kú is ko lák nak, a ta nu lói
adat la pok elsõ pél dá nyát pe dig a Fel vé te li Köz pont nak. (A 6 és 8 év fo lya mos gim ná zi um ba
tör té nõ je lent ke zés rõl a ta nu ló köz vet le nül küld he ti meg a je lent ke zé si la pot a gim ná zi um nak, a
tanulói adatlapot a Felvételi Központnak.)

2008. 02. 18.–
03. 07.

Ál ta lá nos fel vé te li el já rás.

2008. 03. 12. A kö zép fo kú is ko la ed dig az idõ pon tig nyil vá nos ság ra hoz za az ide ig le nes fel vé te li jegyzéket.

2008. 03. 17–18. A ta nu lói adat la pok mó do sí tá sá nak le he tõ sé ge az ál ta lá nos iskolában.

2008. 03. 19. Az ál ta lá nos is ko la ed dig az idõ pon tig el zár va õrzi az ere de ti, ko ráb ban be kül dött ta nu lói adat lap
má so dik pél dá nyát. A mó do sí tó ta nu lói adat la pot ek kor kell meg kül de ni a Felvételi Központnak.

2008. 03. 26. A Fel vé te li Köz pont elekt ro ni kus for má ban meg kül di a kö zép fo kú is ko lák nak a hoz zá juk
je lent ke zet tek név so rát ABC sorrendben.

2008. 04. 04. A Fel vé te li Köz pont a mó do sí tó ta nu lói adat la pok alap ján ki egé szí ti az ide ig le nes fel vé te li
jegy zék ben közzétett névsort.

2008. 04. 10. A kö zép fo kú is ko la igaz ga tó ja a vég le ges fel vé te li jegy zé ket (rang sor, fel ve he tõ lét szám, a
biz to san fel nem ve en dõk lis tá ja) meg kül di a Fel vé te li Köz pont nak (elektronikus úton és írásban).

2008. 04. 18. A gyõ ri Fel vé te li Köz pont egyez te ti az elekt ro ni ku san és le vél ben ér ke zett igaz ga tói dön té se ket,
ki ala kít ja a vég ered ményt az igaz ga tói dön té sek és ta nu lói adat la pok egyez te té se alap ján, és
el kül di azt a kö zép fo kú is ko lák nak (egyeztetett felvételi jegyzék).

2008. 04. 23. A fel vé telt hir de tõ kö zép fo kú is ko lák meg kül dik a fel vé tel rõl vagy az el uta sí tás ról  szóló ér te sí tést 
a je lent ke zõk nek és az általános iskoláknak.

2008. 05. 05–16. Rend kí vü li fel vé te li el já rást kell tar ta ni, ha az ál ta lá nos fel vé te li el já rás ke re té ben a fel ve he tõ
lét szám 90%-ánál ke ve sebb tanulót vettek fel.

2008. 05. 05.–
08. 29.

A kö zép fo kú is ko la igaz ga tó ja rend kí vü li fel vé te li el já rást írhat ki.

2008. 05. 19. A 2008. 05. 16-ig meg tar tott rend kí vü li fel vé te li el já rást meg hir de tõ is ko la igaz ga tó ja dönt a
fel vé te li kérelmekrõl.

2008. 05. 30. A be nyúj tott ké rel mek alap ján le foly ta tott jog or vos la ti el já rás be fe je zé se a fenntartónál.

2008. 06. 16. Ha a tan kö te les ta nu lót nem vet ték fel kö zép fo kú is ko lá ba, az ál ta lá nos is ko la ér te sí tést küld a
ta nu ló ról a ta nu ló ál lan dó lak he lye (vagy tar tóz ko dá si he lye) sze rint ille té kes te le pü lé si
önkormányzat jegyzõjének.

2008. 06. 16–18. Be i rat ko zás a kö zép fo kú is ko lák ba az is ko la igaz ga tó ja ál tal meg ha tá ro zott idõben.

2008. 08. 11–29. Be i rat ko zás az Igaz ság ügyi és Ren dé sze ti Mi nisz té ri um ál tal fenn tar tott ren dé sze ti
szak kö zép is ko lák ba.

2008. 08. 21. Be i rat ko zás a Hon vé del mi Mi nisz té ri um ál tal fenn tar tott szak kép zõ iskolákba.

2008. 08. 21–22. A tan kö te les ta nu lók be íra tá sa a kö te le zõ fel vé telt biz to sí tó is ko lá ba (az is ko la ál tal
meg ha tá ro zott idõben).

2008. 09. 03. A tan kö te les ta nu lók be íra tá sá nak el mu lasz tá sá ról a kö te le zõ fel vé telt biz to sí tó is ko la ér te sí ti az
ille té kes jegyzõt.
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4. számú melléklet a 19/2007. (III. 23.) OKM rendelethez

A) A körzetközponti jegyzõk feladatai az írásbeli érettségi vizsgák
feladatlapjainak elosztásában

1. A zárt fel adat lap-cso ma go kat (a zárt fel adat lap-cso mag a továb biak ban: cso mag) tar tal ma zó zárt kül de mé nyek
(kül de mény a továb biak ban: do boz) át vé te le a Hi va tal tól, il let ve an nak meg bí zott já tól.

a) A cso ma go kat tar tal ma zó zárt do bo zok át vé te lé nek meg szer ve zé se, az át vé tel do ku men tá lá sa.

b) A cso ma go kat tar tal ma zó zárt do bo zok sér tet len sé gé nek el len õr zé se, do ku men tá lá sa.

c) El té rés ese tén jegy zõ könyv fel vé te le és a Hi va tal ér te sí té se.

2. Az egyes do bo zok tar tal ma és a hoz zá juk tar to zó cso mag jegy zék, to váb bá az egy adott vizs ga szer ve zõ is ko la szá -
má ra át vett do boz, il let ve do bo zok tar tal ma és az is ko la vizs ga szer ve zé si igé nye kö zöt ti egye zõ ség té te les át vizs gá lá sá ra
irá nyu ló el len õr zés meg szer ve zé se az érett sé git szer ve zõ is ko lák szá má ra.

a) Az is ko lák ki ér te sí té se az el len õr zés hely szí né rõl és idõ pont já ról.

b) A cso ma go kat tar tal ma zó zárt do bo zok nak a vizs ga szer ve zõ is ko la kép vi se lõ jé nek je len lé té ben tör té nõ bon tá sa és
a do bo zok tar tal má nak a cso ma gok fel bon tá sa nél kül tör té nõ el len õr zé se. A jegy zõ ál tal vég zett té te les el len õr zés an nak
meg ál la pí tá sá ra irá nyul, hogy a do bo zok tény le ge sen az át vé te li do ku men tu mok ban jel zett cso ma go kat az ott meg je lölt
szám ban és tar ta lom mal tar tal maz za-e.

c) Az el len õr zés meg tör tén té nek do ku men tá lá sa.

d) A do boz vissza zá rá sa.

e) El té rés és pót igé nyek ese tén jegy zõ könyv fel vé te le és a Hi va tal ér te sí té se.

3. A vizs ga idõ szak írás be li vizs ga nap ja i nak reg ge lén az adott vizs ga tárgy cso mag ja i nak át adá sa a vizs ga szer ve zõ is -
ko la igaz ga tó já nak vagy az ál ta la írás ban meg ha tal ma zott sze mély nek.

a) A do boz nyi tá sa, az át adás ra ke rü lõ cso ma gok elõ ké szí té se az át adás ra.

b) A vizs ga tárgy cso mag ja i nak át adá sa, az át adás do ku men tá lá sa.

c) A do boz vissza zá rá sa.

d) Rend kí vü li ese mény rõl jegy zõ könyv fel vé te le és a Hi va tal ér te sí té se.

4. A szol gá la ti ti tok ká mi nõ sí tett fel adat la po kat tar tal ma zó cso ma gok és a cso ma go kat tar tal ma zó do bo zok õr zé se,
nyil ván tar tá sa és át adá sa a mi nõ sí tett adat ke ze lé sé nek rend jé rõl  szóló 79/1995. (VI. 30.) Korm. ren de let nek a szol gá la ti
ti tok ra vo nat ko zó ren del ke zé sei, to váb bá je len ren de let ren del ke zé sei és az ok ta tá si és kul tu rá lis mi nisz ter vagy a Hi va -
tal a mi nisz ter ál tal írás ban át ru há zott ha tás kör ben el já ró ve ze tõ jé nek kü lön ren del ke zé se sze rint.

B) A vizsgaszervezõ iskolák feladatai az írásbeli érettségi vizsgák feladatlapjainak
 átvételével kapcsolatban

1. A kör zet köz pon ti jegy zõ fel adat el lát ását se gí ten dõ egy olyan jegy zék össze ál lí tá sa, amely bõl ki de rül, hogy me lyik 
na pon, mi lyen vizs gát szer vez az adott is ko la. A jegy zé ket a kö vet ke zõ pont ban rész le te zett el len õr zés al kal má val kell
át ad ni a kör zet köz pon ti jegy zõ nek.

2. A cso ma go kat tar tal ma zó do bo zok nak cso ma gok fel bon tá sa nél kü li té te les el len õr zé se a kör zet köz pon ti jegy zõk
ér te sí té sé ben meg je lölt idõ pont ban és hely szí nen. Az el len õr zést a vizs ga szer ve zõ is ko la igaz ga tó ja vagy az ál ta la írás -
ban meg ha tal ma zott sze mély vé gez he ti.

a) A do bo zok tar tal má nak el len õr zé se a cso ma gok fel bon tá sa nél kül, a kör zet köz pon ti jegy zõk je len lé té ben. Az el -
len õr zés an nak meg ál la pí tá sá ra irá nyul, hogy a vizs ga szer ve zõ is ko la szá má ra át vett do boz, do bo zok, il let ve az ab ban,
azok ban el he lye zett cso ma gok tar tal ma mind a fel adat la pok tár gya, mind azok szá ma te kin te té ben meg fe lel-e az is ko la
vizs ga szer ve zé si igé nyé nek.

b) Az el len õr zés meg tör tén té nek do ku men tá lá sa.

c) El té rés ese tén az ész lelt té nyek, il let ve az eset le ges pót igé nyek jel zé se a kör zet köz pon ti jegy zõ nek.

3. A vizs ga idõ szak írás be li vizs ga nap ja i nak reg ge lén az az na pi vizs ga tár gyak fel adat lap ja it tar tal ma zó cso ma gok át -
vé te le a kör zet köz pon ti jegy zõ ál tal meg ha tá ro zott idõ pont ban és hely szí nen. A cso ma gok át vé te lé re a vizs ga szer ve zõ
is ko la igaz ga tó ja vagy az ál ta la írás ban meg ha tal ma zott sze mély jo go sult.
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Az oktatási és kulturális miniszter
20/2007. (III. 23.) OKM

rendelete

az Országos szakértõi, az Országos vizsgáztatási,
 az Országos szakmai szakértõi és az Országos

szakmai vizsgaelnöki névjegyzékrõl,
valamint a szakértõi tevékenységrõl  szóló

31/2004. (XI. 13.) OM rendelet és a külföldön
kiállított, idegennyelv-tudást igazoló

 nyelvvizsga-bizonyítványok Magyarországon
történõ honosításáról  szóló

 26/2000. (VIII. 31.) OM rendelet módosításáról

A köz ok ta tás ról  szóló 1993. évi LXXIX. tör vény 94.  §-a 
(1) be kez dé sé nek c), h) és j) pont já ban fog lalt fel ha tal ma -
zás alap ján, a szak kép zés te kin te té ben a szak ké pe sí té sért
fe le lõs mi nisz te rek kel, a Köz pon ti Sta tisz ti kai Hi va tal el -
nö ké vel és a Köz be szer zé sek Ta ná csá nak el nö ké vel, az el -
já rá si díj te kin te té ben a pénz ügy mi nisz ter rel egyet ér tés -
ben, va la mint az ide gen nyelv-tu dást iga zo ló ál la mi lag el -
is mert nyelv vizs gáz ta tás rend jé rõl és a nyelv vizs ga-bi zo -
nyít vá nyok ról  szóló 71/1998. (IV. 8.) Korm. ren de let
12.  §-ának (2) be kez dé sé ben ka pott fel ha tal ma zás alap ján,
a ho no sí tá si dí jak te kin te té ben a pénz ügy mi nisz ter rel
egyet ér tés ben, 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 já ban fog lalt fel adat kö röm ben el jár va a kö vet -
ke zõ ket ren de lem el:

1.  §

Az Or szá gos szak ér tõi, az Or szá gos vizs gáz ta tá si, az
Or szá gos szak mai szak ér tõi és az Or szá gos szak mai vizs -
ga el nö ki név jegy zék rõl, va la mint a szak ér tõi te vé keny ség -
rõl  szóló 31/2004. (XI. 13.) OM ren de let 10.  §-ának (2) be -
kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

,,(2) A bí rá la ti díj össze ge a pá lyá zat, il let ve a ké re lem
be nyúj tá sa kor ér vé nyes kö te le zõ leg ki sebb mun ka bér (mi -
ni mál bér)

a) tíz szá za lé ka az Or szá gos vizs gáz ta tá si név jegy -
zék be, il let ve az Or szá gos szak mai vizs ga el nö ki név -
jegy zék be,

b) har minc szá za lé ka az Or szá gos szak ér tõi név jegy -
zék be, il let ve az Or szá gos szak mai szak ér tõi név jegy -
zék be

be nyúj tott pá lyá zat, il let ve ké re lem ese tén.”

2.  §

A kül föl dön ki ál lí tott, ide gen nyelv-tu dást iga zo ló
nyelv vizs ga-bi zo nyít vá nyok Ma gyar or szá gon tör té nõ

 honosításáról  szóló 26/2000. (VIII. 31.) OM ren de let mel -
lék le te he lyé be e ren de let mel lék le te lép.

3.  §

(1) E ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ 45. na pon lép ha -
tály ba az zal, hogy e ren de le tet a ha tály ba lé pé se után be -
nyúj tott ké rel mek re kell al kal maz ni.

(2) E ren de let ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg ha tá lyát
vesz ti az érett sé gi vizs ga rész le tes kö ve tel mé nye i rõl  szóló
40/2002. (V. 24.) OM ren de let mel lék le te Ma gyar nyelv és 
iro da lom cím II. A vizs ga le írá sa cím, Kö zép szin tû vizs ga
cím, Írás be li vizs ga cím he te dik mon da ta.

Dr. Hil ler Ist ván s. k.,
ok ta tá si és kul tu rá lis mi nisz ter

Melléklet
a 20/2007. (III. 23.) OKM rendelethez

[Melléklet
 a 26/2000. (VIII. 31.) OM rendelethez]

A honosítási eljárás díjairól

A ho no sí tá si el já rás faj tái
Igaz ga tá si

díj
Ki egé szí tõ vizs ga

díja

Ál ta lá nos
ho no sí tá si
el já rás

Egy nyel vû rõl
egy nyel vû re

5 000 Ft Nincs

Ál ta lá nos
ho no sí tá si
el já rás

Egy nyel vû rõl
két nyel vû re
(ki egé szí tõ
vizs gá val)

5 000 Ft Vé lel me zett
szin tû és tí pu sú
ál la mi lag
el is mert
rész nyelv vizs ga 
ese tén a vizs ga -
köz pont ál tal
meg sza bott díj
60%-a

Egye di
ho no sí tá si
el já rás

Egy nyel vû rõl
egy nyel vû re

10 000 Ft Nincs

Egye di
ho no sí tá si
el já rás

Egy nyel vû rõl
két nyel vû re
(ki egé szí tõ
vizs gá val)

10 000 Ft Vé lel me zett
szin tû és tí pu sú
ál la mi lag
el is mert
rész nyelv -
vizs ga ese tén a
vizs ga köz pont
ál tal meg sza bott 
díj 60%-a
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 III. rész HATÁROZATOK

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

A Köztársasági Elnök
63/2007. (III. 23.) KE

határozata

bírák felmentésérõl és bírák kinevezésérõl

Az Al kot mány 48. § (2) be kez dé se, va la mint a bí ró sá -
gok szer ve ze té rõl és igaz ga tá sá ról szó ló 1997. évi LXVI.
tör vény 4. § (1) be kez dé se alap ján, az Or szá gos Igaz ság -
szol gál ta tá si Ta nács elõ ter jesz té sé re

le mon dá sá ra te kin tet tel

dr. Bál int Má ria An nát 2007. áp ri lis 1-jei ha tállyal,

nyug ál lo mány ba he lye zés irán ti ké rel mük re

dr. Mu rá nyi né dr. Kiss Gyön gyit 2007. au gusz tus 31-i
ha tállyal,

Kiss né dr. Mo gyo ró si Má ri át 2007. szep tem ber 30-i ha -
tállyal,

dr. Ta más And rás né dr. Var ga Ju di tot 2007. ok tó ber
31-i ha tállyal,

dr. Bes se nyõ Zsol tot,
dr. Pa lá gyi Évát és
dr. Sar ka di Sán dort 2007. de cem ber 31-i ha tállyal,

a fel sõ kor ha tár el éré se mi att

dr. Ko vács Ta mást 2007. no vem ber 4-i ha tállyal,
dr. Fo nyó Ta mást 2007. de cem ber 4-i ha tállyal 

bírói tiszt sé gé bõl fel men tem;

dr. Csó ti Ta mást,
dr. Fuér An gé la Má ri át,
dr. Ka zin czi Il di kó Má ri át,
dr. Ká nitz Ju dit Er zsé be tet,
dr. Ko vács Krisz ti nát,
dr. Nagy Eri kát,
dr. Né meth Le o na Ju di tot,
dr. Racz ky Ka ta lint és
dr. Sztap kó Ág nes Ri tát

2007. áp ri lis 1. nap já tól ha tá ro zat lan idõ tar tam ra bí -
ró vá,

dr. De me ter Gá bort,
dr. Koncz Le ven te Ist vánt,
dr. Nagy Évát,
dr. Nagy Lí vi át,
dr. Pet hõ Me lit tát,
dr. Rá dai Ágo ta Ma ri et tát,
Rosch né dr. Bíró Krisz ti nát és
dr. Trón Lász lót 

 2007. áp ri lis 1. nap já tól 2010. már ci us 31. nap já ig ter je -
dõ idõ tar tam ra bí ró vá kinevezem.

Bu da pest, 2007. már ci us 19.

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

KEH ügy szám: IV-1/1182-0/2007.
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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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ELÕFIZETÉSI FELHÍVÁS

A jogalkotásról szóló 1987. évi XI. törvény rendelkezik – többek között – a Magyar Köztársaság Kormánya hivatalos
lapjának, a Határozatok Tárának megjelentetésérõl.
A Határozatok Tárát szerkeszti a Miniszterelnöki Hivatal a Szerkesztõbizottság közremûködésével, évente mintegy
60 alkalommal jelenik meg.
A Határozatok Tára a Kormánynak azokat a határozatait (kétezres) közli, amelyeknek közzétételét a Kormány
elrendelte, továbbá tartalmazza a miniszterelnök határozatait, a Miniszterelnöki Hivatalt vezetõ miniszter 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., www.mhk.hu. 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

07.1015 – Nyomja a Magyar Hivatalos Közlönykiadó Lajosmizsei Nyomdája. Felelõs vezetõ: Burján Norbert igazgató.

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.


