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

Bu da pest,

2007. de cem ber 14.,

péntek

175. szám

Ára: 399,– Ft

 TARTALOMJEGYZÉK Ol dal

338/2007. (XII. 14.) Korm. r. A Vám- és Pénz ügy õr ség szer ve ze té rõl, va la mint egyes szer vek

 kijelölésérõl szó ló 314/2006. (XII. 23.) Korm. ren de let mó do sí tá -
sá ról . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13154

54/2007. (XII. 14.) EüM r. A törzs köny ve zett gyógy sze rek  és a kü lön le ges táp lál ko zá si igényt
ki elé gí tõ táp sze rek tár sa da lom biz to sí tá si  tá mo ga tás ba való be fo -

ga dá sá nak  szem pont ja i ról és a be fo ga dás  vagy a tá mo ga tás

meg vál toz ta tá sá ról szó ló  32/2004. (IV. 26.) ESZCSM rendelet
módosításáról . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13154

41/2007. (XII. 14.) HM r. A fon tos és bi zal mas mun ka kö rök rõl,  va la mint a biz ton sá gi el len õr -
zé sek szintjérõl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13161

38/2007. (XII. 14.) ÖTM r. Az ál la mi sport cé lú tá mo ga tá sok fel hasz ná lá sá ról és el osz tá sá ról
szó ló 10/2007. (IV. 14.) ÖTM ren de let módosításáról . . . . . . . . 13164

107/2007. (XII. 14.) OGY h. A Ma gyar Rá dió Köz ala pít vány Ku ra tó ri u ma El nök sé ge és a Hun -
gá ria Te le ví zió Köz ala pít vány Ku ra tó ri u ma El nök sé ge tiszt ség -

vi se lõ i nek  és tag ja i nak vá lasz tá sá ról szó ló 2/2004. (III. 2.) OGY

határozat módosításáról . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13166

108/2007. (XII. 14.) OGY h. Dr. Ju hász né Lé vai Ka ta lin or szág gyû lé si kép vi se lõ men tel mi ügyé -

ben . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13166

288/2007. (XII. 14.) KE h. Ki tün te tés ado má nyo zá sá ról . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13167

289/2007. (XII. 14.) KE h. Ki tün te tés ado má nyo zá sá ról . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13167

290/2007. (XII. 14.) KE h. Ki tün te tés ado má nyo zá sá ról . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13168

2/2007. (MK 175.) ME ut. A Mi nisz ter el nö ki Hi va tal  1/2006. (MK 94.) ME uta sí tás sal ki adott

Szer ve ze ti és Mû kö dé si Sza bály za tá nak módosításáról . . . . . . . 13168

Helyesbítés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13171



 II. rész JOGSZABÁLYOK

A Kor mány ren de le tei

A Kormány
338/2007. (XII. 14.) Korm.

rendelete

a Vám- és Pénzügyõrség szervezetérõl,
valamint egyes szervek kijelölésérõl szóló

314/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet
módosításáról

A Kor mány az Al kot mány 35.  § (2) be kez dé sé ben meg -
ál la pí tott ere de ti jog al ko tói ha tás kö ré ben, az Al kot mány
40.  § (3) be kez dé sé ben fog lalt fel adat kör ében el jár va, va -
la mint a Vám- és Pénz ügy õr ség rõl  szóló 2004. évi XIX.
tör vény 42/A.  § b) pont já ban fog lalt fel ha tal ma zás alap ján
a kö vet ke zõ ket ren de li el:

1.  §

(1) A Vám- és Pénz ügy õr ség szer ve ze té rõl, va la mint
egyes szer vek ki je lö lé sé rõl  szóló 314/2006. (XII. 23.)
Korm. ren de let (a továb biak ban: VPKr.) 7.  §-a a kö vet ke -
zõ e) pont tal egé szül ki:

[7.  § (1) A Vám- és Pénz ügy õr ség Köz pon ti Bûn ül dö zé si 
Pa rancs nok sá ga fel ada ta és ha tás kö re:]

„e) el vég zi a pénz mo sás és a ter ro riz mus fi nan szí ro zá -
sa meg elõ zé sé rõl és meg aka dá lyo zá sá ról  szóló tör vény ben 
a pénz ügyi in for má ci ós egy ség ként mû kö dõ ha tó ság ré -
szé re meg ha tá ro zott fel ada to kat.”

(2) A VPKr. 18.  §-a a kö vet ke zõ (2) be kez dés sel egé -
szül ki, egy ide jû leg a § je len le gi szö ve ge (1) be kez dés szá -
mo zást kap:

„(2) A pénz mo sás és a ter ro riz mus fi nan szí ro zá sa meg -
elõ zé sé rõl és meg aka dá lyo zá sá ról  szóló tör vény sze rin ti
pénz ügyi in for má ci ós egy ség ként mû kö dõ ha tó ság ként a
Kor mány a Vám- és Pénz ügy õr ség Köz pon ti Bûn ül dö zé si
Pa rancs nok sá gát je lö li ki.”

2.  §

(1) E ren de let 2007. de cem ber 15-én lép ha tály ba.

(2) E ren de let a hatályba lépését kö ve tõ na pon ha tá lyát
vesz ti.

A mi nisz ter el nök he lyett:

Kiss Pé ter s. k.,
a Mi nisz ter el nö ki Hi va talt ve ze tõ mi nisz ter

A Kor mány tag ja i nak
ren de le tei

Az egészségügyi miniszter
54/2007. (XII. 14.) EüM

rendelete

a törzskönyvezett gyógyszerek
 és a különleges táplálkozási igényt

 kielégítõ tápszerek társadalombiztosítási 
támogatásba való befogadásának
 szempontjairól és a befogadás 

vagy a támogatás  megváltoztatásáról  szóló
 32/2004. (IV. 26.) ESZCSM rendelet

  módosításáról

A kö te le zõ egész ség biz to sí tás el lá tá sa i ról  szóló 1997.
évi LXXXIII. tör vény (a továb biak ban: Ebtv.) 83.  § (3) be -
kez dé sé nek c) pont já ban fog lalt fel ha tal ma zás alap ján – a
pénz ügy mi nisz ter fel adat- és ha tás kö ré rõl  szóló 169/2006. 
(VII. 28.) Korm. ren de let 1.  § a) pont já ban meg ál la pí tott
fel adat kör ében el já ró pénz ügy mi nisz ter rel egyet ér tés -
ben –, az egész ség ügyi mi nisz ter fel adat- és ha tás kö ré rõl
 szóló 161/2006. (VII. 28.) Korm. ren de let 1.  § b) pont já -
ban meg ál la pí tott fel adat kö röm ben el jár va a kö vet ke zõ ket
ren de lem el:

1.  §

A törzs köny ve zett gyógy sze rek és a kü lön le ges táp lál -
ko zá si igényt ki elé gí tõ táp sze rek tár sa da lom biz to sí tá si tá -
mo ga tás ba való be fo ga dá sá nak szem pont ja i ról és a be fo -
ga dás vagy a tá mo ga tás meg vál toz ta tá sá ról  szóló 32/2004. 
(IV. 26.) ESZCSM ren de let (a továb biak ban: R.)

a) 1. szá mú mel lék le te e ren de let 1. szá mú mel lék le te,

b) 2. szá mú mel lék le te e ren de let 2. szá mú mel lék le te,

c) 3. szá mú mel lék le te e ren de let 3. szá mú mel lék le te

sze rint mó do sul.

2.  §

(1) Ez a ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ 5. na pon lép
ha tály ba az zal, hogy az e ren de let 2. szá mú mel lék le té -
nek 3. pont já val meg ál la pí tott R. 2. szá mú mel lék le té -
nek 33–38. pont ja it 2008. feb ru ár 1. nap já tól 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 R. 3. szá mú mel lék le te „C) Eü 50 szá za lé kos tá -
mo ga tá si ka te gó ria” ré szé nek 4. pont ja.
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(3) 2008. feb ru ár 1. nap ján ha tá lyát vesz ti az R. 4. szá mú
mel lék le té nek 1., 2., 5., 7. és 9. pont ja.

(4) E ren de let hatályba lépésével egy ide jû leg az R.
3. szá mú mel lék le te

a) ,,A) Eü 90 szá za lé kos tá mo ga tá si ka te gó ria” ré szé -
nek 3. a) 2. és 3. a) 3. pont já ban a „há rom hó na pig” szö veg -
rész he lyé be a „hat hónapig” szöveg,

b) ,,B) Eü 70 szá za lé kos tá mo ga tá si ka te gó ria” ré szé nek 
2. a) 2. és 2. a) 3. pont já ban a „(BNO: I74.0, I77.1)” szö -
veg rész he lyé be a „(BNO: I74.0-I74.8, I77.1)” szöveg
lép.

(5) Ez a ren de let 2008. már ci us 1-jén ha tá lyát vesz ti.

Dr. Hor váth Ág nes s. k.,
egész ség ügyi mi nisz ter

1. számú melléklet az 54/2007. (XII. 14.) EüM rendelethez

1. Az R. 1. szá mú mel lék le té ben

[ATC
ATC

MEGNEVEZÉS

NORMATÍV

EMELT 
INDIKÁCIÓ-

HOZ KÖTÖTT

KIEMELT 
INDIKÁCIÓ-

HOZ KÖTÖTT

KÜLÖN-
KERET]

0% 25% 55% 85%

ÉRTÉK
NÉLKÜL

ÁTLAGON
ALULI

ÁTLAGOS
ÁTLAGON

FELÜLI

a) az

„A10AD in ter me di er 
és gyors ha tá sú
in su li nok
ke ve ré kei

X X X ”

szö veg rész he lyé be az

„A10AD in ter me di er 
és gyors ha tá sú
in su li nok
ke ve ré kei

X X X X ”

szö veg,

b) az

„A10AE hosszú
ha tás tar ta mú
in su li nok

X X ”

szö veg rész he lyé be az

„A10AE hosszú
ha tás tar ta mú
in su li nok

X X X ”

szö veg,

c) az

„A10BB sul fo na mi dok,
kar ba mid-
szár ma zé kok

X X X ”

szö veg rész he lyé be az

„A10BB sul fo na mi dok,
kar ba mid-
szár ma zé kok

X ”

szö veg,



d) az

„A10BF al fa-glyco si da se
in hi bi to rok

X ”

szö veg rész he lyé be az

„A10BF al fa-glyco si da se
in hi bi to rok

X X ”

szö veg,

e) az

„A11CC D-vi ta min 
és ana lóg jai

X X X X”

szö veg rész he lyé be az

„A11CC D-vi ta min 
és ana lóg jai

X X X X ”

szö veg,

f) az

„A12AA kál ci um X X X ”

szö veg rész he lyé be az

„A12AA kál ci um X X X X ”

szö veg,

g) a

„C10BX Hmg CoA
re duc ta se 
gát lók, egyéb
kom bi ná ci ók

X X ”

szö veg rész he lyé be a

„C10BX Hmg CoA
re duc ta se gát lók, 
egyéb
kom bi ná ci ók

X X X ”

szö veg,

h) a

„H01AC som at ro pin 
és ana lóg jai

X X”

szö veg rész he lyé be a

„H01AC som at ro pin 
és ana lóg jai

X X ”

szö veg,
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i) a

„J01XB poly my xi nek X ”

szö veg rész he lyé be a

„J01XB poly my xi nek X X ”

szö veg,

j) a

„J02AC tri a zol
szár ma zé kok

X X X X”

szö veg rész he lyé be a

„J02AC tri a zol
szár ma zé kok

X X X X ”

szö veg,

k) az

„L01XE pro te in ki na se
in hi bi to rok

X X X”

szö veg rész he lyé be az

„L01XE pro te in ki na se
in hi bi to rok

X X ”

szö veg,

l) az

„L03AB in ter fe ro nok X X”

szö veg rész he lyé be az

„L03AB in ter fe ro nok X X ”

szö veg,

m) a

„V03AC vas sal ke lá tot
kép zõ sze rek

X ”

szö veg rész he lyé be a

„V03AC vas sal ke lá tot
kép zõ sze rek

X X ”

szö veg,
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n) a

„V06DD Ami no sa vak,
be le ért ve a
po li pep tid
kom bi ná ci ó kat

X X X”

szö veg rész he lyé be a

„V06DD Ami no sa vak,
be le ért ve a
po li pep tid
kom bi ná ci ó kat

X X ”

szö veg

lép.

2. Az R. 1. szá mú mel lék le te a

[ATC
ATC

MEGNEVEZÉS

NORMATÍV

EMELT 
INDIKÁCIÓ-

HOZ KÖTÖTT

KIEMELT 
INDIKÁCIÓ-

HOZ KÖTÖTT

KÜLÖN-
KERET]

0% 25% 55% 85%

ÉRTÉK
NÉLKÜL

ÁTLAGON
ALULI

ÁTLAGOS
ÁTLAGON

FELÜLI

„C09DA an gi o ten zin II
an ta go nis ták és
vi ze let haj tók

X ”

sort köve tõen az aláb bi sor ral egé szül ki:

„C09DB Val sar tan 
és am lo di pin

X ”
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2. számú melléklet
az 54/2007. (XII. 14.) EüM rendelethez

1. Az R. 2. szá mú mel lék le té nek 1–3. pont ja he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„1. In zu lin ke ze lés re szo ru ló (ön ma gá ban vagy orá lis
an ti di a be ti kum mel lett) cu kor be teg (BNO: E10, E11, E12,
O24) ré szé re fek võ be teg-gyógy in té zet, já ró be teg-szak ren -
de lés bel gyó gyász, cse cse mõ- és gyer mek gyó gyász szak -
or vo sa, vagy di a be to ló gi ai szak ren de lés szak or vo sa, vagy
ja vas la tuk alap ján – a ja vas lat kel té tõl szá mí tott egy évig –
a há zi or vos, házi gyer mek or vos az aláb bi gyógy sze re ket*:

2. Hu mán in ten zi fi kált in zu lin ke ze lés alatt álló (na pon -
ta há rom vagy több al ka lom mal in zu lin ke ze lés re szo ru ló)
cu kor be teg (BNO: E10, E11, E12) ré szé re, amennyi ben a
be ál lí tott te rá pia el le né re meg fe le lõ vér cu kor anyag cse -
re-ház tar tást (HbA1c<7.0%) nem le he tett el ér ni, il let ve a
posztp rand ri á lis vér cu kor szint több szö ri mé rés al kal má val
meg ha lad ja a 10,0 mmol/l ér té ket, vagy do ku men tál tan
gya ko ri tü ne te ket oko zó hy pog li ka e mia je lent ke zik, a di a -
be to ló gi ai szak ren de lés szak or vo sa, fek võ be teg-gyógy in -
té zet bel gyó gyász szak or vo sa, já ró be teg-szak ren de lés

vagy fek võ be teg-gyógy in té zet cse cse mõ- és gyer mek gyó -
gyász szak or vo sa vagy ja vas la tuk alap ján – a ja vas lat kel té -
tõl szá mí tott hat hó na pig – a há zi or vos, házi gyer mek or vos
az aláb bi gyógy sze re ket*:

3. Hu mán in ten zi fi kált in zu lin ke ze lés alatt álló (na pon -
ta há rom vagy több al ka lom mal in zu lin ke ze lés re szo ru ló)
cu kor be teg (BNO: E10, E11, E12) ré szé re, amennyi ben a
be ál lí tott te rá pia el le né re meg fe le lõ vér cu kor anyag cse re-
ház tar tást (HbA1c<7.0%) nem le he tett el ér ni, vagy do ku -
men tál tan gya ko ri tü ne te ket oko zó hy pog li ka e mia je lent -
ke zik, a di a be to ló gi ai szak ren de lés szak or vo sa, fek võ be -
teg-gyógy in té zet bel gyó gyász szak or vo sa, já ró be teg-szak -
ren de lés vagy fek võ be teg-gyógy in té zet cse cse mõ- és gyer -
mek gyó gyász szak or vo sa vagy ja vas la tuk alap ján – a ja -
vas lat kel té tõl szá mí tott hat hó na pig – a há zi or vos, házi
gyer mek or vos az aláb bi gyógy sze re ket*:”

2. Az R. 2. szá mú mel lék le té nek

a) 9. b) pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„9. b) Cisz tás fib ró zis (mu co vis ci do sis) (BNO: E84)
do ku men tált kö zép sú lyos és sú lyos tü dõ ma ni fesz tá ció ese -



tén a ki je lölt in téz mény tü dõ gyó gyász, gyer mek tü dõ gyó -
gyász szak or vo sa az alábbi gyógyszereket*:”

b) 26. c) pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:
„26. c) Rhe u ma to id arth ri tis ben (BNO: M05.9, M06.0,

M06.9) szen ve dõ be teg ré szé re, aki nek be teg sé ge ak ti vi tá sa
nem csök kent a be teg ség prog resszi ó ját be fo lyá so ló rhe u -
ma-el le nes (DMARD) szer rel tör té nõ ke ze lést kö ve tõ
TNF-gát ló al kal ma zá sa el le né re sem a meg ha tá ro zott mér -
ték ben há rom hó nap alatt – (leg alább 1.2 DAS 28, il let ve ak -
ti vi tá sa ma ga sabb, mint 3,2 DAS 28) –, a ki je lölt in téz mény
re u ma to ló gus szak or vo sa az aláb bi gyógy sze re ket*:”

3. Az R. 2. szá mú mel lék le te a kö vet ke zõ 33–38. pon -
tok kal egé szül ki:

„33. Kró ni kus ve se elég te len ség (BNO: N18, N19)
mel lett fel lé põ táp lál ko zá si fe hér je hi ány ese tén, amennyi -
ben a GFR 25 ml/perc ér ték nél ke ve sebb, és az elõ írt fe hér -
je be vi tel ma xi mum napi 40 g, a di é ta ki egé szí té se ként a ki -
je lölt in téz mény neph ro ló gus szak or vo sa az aláb bi gyógy -
szert:*

34. a) McDo nald kri té ri u mok ál tal meg ha tá ro zott,
18 év fe let ti, re lap szá ló-re mit tá ló scle ro sis mul tip lex ben
(BNO: G35) szen ve dõ be teg ré szé re, amennyi ben a te rá pia 
szán dé kolt meg kez dé se elõtt – a gyógy szer al kal ma zá si
elõ írása sze rint – két vagy há rom éven be lül leg alább két
do ku men tált, je len tõs kli ni kai re lap szus volt iga zol ha tó, és 
ál la po ta a Ki ter jesz tett Rok kant sá gi Ská lán (EDSS) ke ve -
sebb mint 5,5 (se gít ség nél kül leg alább 100 m a já rás tá vol -
ság), a ki je lölt in téz mény ne u ro ló gus szak or vo sa az aláb bi
gyógy sze re ket:*

34. b) Re lap szu sok kal járó, sze kun der prog resszív for -
má jú scle ro sis mul tip lex ben (BNO: G35) szen ve dõ 18 év
fe let ti be teg ré szé re, amennyi ben a ne u ro ló gi ai tü ne tek
prog resszi ó ja ész lel he tõ, és az el múlt két év ben leg alább
ket tõ, moz gás kor lá to zott sá got oko zó do ku men tált re lap -
szus volt iga zol ha tó és a já rás tá vol ság leg alább 10 m, a ki -
je lölt in téz mény ne u ro ló gus szak or vo sa az aláb bi gyógy -
szert:*

35. Au xo ló gi ai, bio ké mi ai és ra di o ló gi ai vizs gá lat tal
iga zolt, és több szö ri GH pro vo ká ci ós teszt tel (a csúcs kon -
cent rá ció 7 ng/ml, azaz 21 mE/l alatt van) meg erõ sí tett
gyer mek ko ri GH-hi ány (BNO: E23) ke ze lé sé re; vagy kro -
mo szó ma-vizs gá lat tal vagy mo le ku lá ris ge ne ti kai vizs gá -
lat tal (FISH) iga zolt Tur ner-szind ró ma (BNO: Q96) ke ze -
lé sé re; vagy ope rált cra ni op ha ryn ge o más (BNO: D35.3;
E89.3) gyer mek ke ze lé sé re; vagy a pu ber tás kor elõtt, op ti -
ma li zált táp lál ko zá si és anyag cse re stá tusz mel lett fenn -
álló kró ni kus ve se elég te len ség gel (BNO: N18, N19)
össze füg gõ nö ve ke dé si za var ke ze lé sé re a ve se-transz -
plan tá ció el vég zé sé ig, vagy a gyer mek vég sõ ma gas sá gá -
nak el éré sé ig (csont kor), vagy a ke ze lés re adott nem meg -
fe le lõ vá la szig (egy év alatt ke ve sebb, mint 2 cm nö ve ke -
dés); vagy fel nõtt kor ban (>18 éves élet kor) kó ris mé zett,
hy pot ha la mus-hy pop hy sis be teg ség, vagy an nak ke ze lé se
kö vet kez té ben lét re jö võ sú lyos GH hi ány ban szen ve dõ be -
teg (BNO: E23.0) ré szé re, amennyi ben pro vo ká ci ós tesz -

tek kel (in zu lin hy pog li ké mi ás teszt, ar gi nin teszt, ar gi -

nin-GHRH teszt, glu ca gon teszt) 3 ng/ml (<3 mg/l) alat ti
szé rum GH csúcs kon cent rá ció iga zol ha tó (GH hi ány mel -
lett – pro lac tint le szá mít va – még leg alább egy hy pop hy sis
mell sõ le beny hor mon-elég te len ség ki mu tat ha tó, vagy
gyer mek kor ban kez dõ dõ GH-hi ány új ra ér té ke lé se ese tén
egy pro vo ká ci ós teszt, fel nõtt ko ri izo lált GH-hi ány ese tén
má so dik sti mu lá ci ós teszt el vég zé se szük sé ges) és a
GH-hi ány hoz tár su ló egyéb hy pop hy sis hor mon hi ány pót -
lá sa meg kez dõ dött (a kor ti zol, il let ve a nemi hor mo nok
adag já nak sta bi li zá lá sa há rom, a ti ro xin adag já nak sta bi li -
zá lá sa egy hó nap pal a GH ke ze lés meg kez dé se elõtt szük -
sé ges), a ki je lölt in téz mény en dok ri no ló gus vagy neph ro -
ló gus szak or vo sa az aláb bi gyógy sze re ket:*

36. Phi la delp hia kro mo szó ma (bcr-abl át ren de zõ dés)
po zi tív (Ph+) kró ni kus my e lo id le u ka e mi ás (CML) be teg
(BNO: C92.1) ré szé re – a kez dõ dó zis 3 hó nap el tel té vel
emel he tõ, amennyi ben ha e ma to ló gi ai re misszió nem volt
el ér he tõ, to váb bi dó zis eme lés le het sé ges 12 hó nap el tel té -
vel, ha meg fe le lõ ci to ge ne ti kai vá lasz nem volt – a ki je lölt
in téz mény he ma to ló gus szak or vo sa az aláb bi gyógy sze re -
ket*:

37. a) Gast ro in tes ti ná lis stro má ból ki in du ló (GIST)
(BNO: C15-C26), nem re ze kál ha tó vagy me ta szta ti kus
ma lig nus tu mo rok ke ze lé sé re, amennyi ben az ima ti nib ke -
ze lés sel szem ben bi zo nyí tot tan re zisz ten cia vagy in to le -
ran cia áll fenn, a ki je lölt in téz mény kli ni kai on ko ló gus
szak or vo sa a kö vet ke zõ ké szít mé nye ket*:

37. b) Me tasz ta ti zá ló ve se sej tes kar ci nó ma (MRCC)
(BNO: D41.0) ke ze lé sé re – in ter fe ron vagy IL-2 ke ze lést
köve tõen – a ki je lölt in téz mény uro ló gus vagy kli ni kai on -
ko ló gus szak or vo sa a következõ készítményeket:*

38. Kró ni kus vas túl ter he lés ke ze lé sé re 6 éves és idõ -
sebb, bé ta-tha las sa e mia ma jor ban (BNO: D56.1) szen ve dõ 
be teg nek, aki több mint 7 ml/kg/hó nap vö rös vér test-kon -
cent rá tu mot kap, il let ve a 2–5 év kö zöt ti be teg szá má ra,
aki nél a vas túl ter he lés nem transz fú zi ós okú, ha nem a vér -
sze gény ség gel együtt járó tar tós ha e moly sis  miatt ala kul
ki, vagy a nagy mennyi sé gû (7 ml/tskg/hó-t el érõ vagy
meg ha la dó) vö rös vér test-kon cent rá tu mot igény lõ, transz -
plan tá ci ós lis tá ra ke rült my e lo dysp la sia (MDS) (BNO:
D46) szind ró má ban szen ve dõ be teg ré szé re ha e mo si de ro -
sis ki vé dé se cél já ból, amennyi ben a de fe ro xa min-ke ze lés
el len ja vallt vagy elég te len, a ki je lölt in téz mény ha e ma to -
ló gus szak or vo sa az aláb bi gyógy szert:*”

3. számú melléklet
 az 54/2007. (XII. 14.) EüM rendelethez

1. Az R. 3. szá mú mel lék le té nek az „A) Eü 90 szá za lé -
kos tá mo ga tá si ka te gó ria” része

a) 1. d)–1. e) pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés
lép:

„1. d) Igen nagy kar di o vasz ku lá ris ri zi kó jú be teg szá -
má ra, aki kar di o vasz ku lá ris be teg ség ben (ACS, STEMI,
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nonS TE MI) szen ved, vagy bi zo nyí tot tan ce reb ro vasz ku lá -
ris ese mény (TIA, stro ke) vagy pe ri fé ri ás ér be teg ség  miatt
re konst ruk ci ós be avat ko zá son esett át és hy per li pi da e mi á -
ja van (BNO: E78.0, E78.2, E78.4, E78.5) (LDL cél ér té -
kük 1,8 mmol/l, össz. Ch.: 3,5 mmol/l), vagy a III. te rá pi ás
kon szen zus alap ján nagy kar di o vasz ku lá ris ri zi kó jú be teg
szá má ra, aki nél kép al ko tó vizs gá lat tal kar di o vasz ku lá ris,
ce reb ro vasz ku lá ris, pe ri fé ri ás ér be teg ség iga zol ha tó, és
egyéb szta tin-ke ze lés sel a cél ér ték nem volt el ér he tõ (LDL 
cél ér ték: 2,5 mmol/l, össz. Ch. 4,5 mmol/l), a já ró be -
teg-szak el lá tás vagy fek võ be teg-gyógy in té zet kar di o ló -
gus, ne u ro ló gus vagy bel gyó gyász szak or vo sa, vagy ja -
vas la tuk alap ján – a ja vas lat kel té tõl szá mí tott hat hó na -
pig – a há zi or vos az aláb bi gyógy sze re ket*:

1. e) Igen nagy kar di o vasz ku lá ris ri zi kó jú be teg szá má -
ra, aki kar di o vasz ku lá ris be teg ség ben (ACS, STEMI,
nonS TE MI) szen ved, vagy bi zo nyí tot tan ce reb ro vasz ku lá -
ris ese mé nyen (TIA, stro ke) vagy pe ri fé ri ás ér be teg ség
 miatt mû té ten esett át és hy per li pi da e mi á ja van (BNO:
E78.0, E78.2, E78.4, E78.5) és tel jes dó zi sú szta tin mo no -
te rá pi á val a cél ér ték (LDL 1,8 mmol/l, össz. Chol.
3,5 mmol/l) nem volt el ér he tõ, vagy amennyi ben bi zo nyít -
ha tó an szta tin in to le ran cia (CK emel ke dés, egy ér tel mû en
szta tin te rá pi á ra vissza ve zet he tõ szig ni fi káns máj funk ció
el té rés) áll fenn, a já ró be teg-szak ren de lés vagy fek võ be -
teg-gyógy in té zet kar di o ló gus, bel gyó gyász, ne u ro ló gus
szak or vo sa vagy ja vas la tuk alap ján – a ja vas lat kel té tõl
szá mí tott hat hó na pig – a há zi or vos az aláb bi gyógy sze re -
ket*:”

b) 4. d) pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:
„4. d) Throm bo em bo li ás szö võd mé nyek szem pont já -

ból hal mo zott koc ká zat tal járó kór kép (BNO: D68.8,
D68.9, Z29.8) ese tén vagy vé nás throm bo em bo lia má sod -
la gos meg elõ zé sé re (BNO: I82.9, Z29.8) – amennyi ben az
orá lis K-vi ta min an ta go nis ták (ace no cu ma rol, war fa rin)
el len ja vall tak – a bel gyó gyász, ha e ma to ló gus vagy on ko -
ló gus szak or vos vagy ja vas la tuk alap ján – a ja vas lat kel té -
tõl szá mí tott hat hó na pig – a há zi or vos az aláb bi gyógy sze -
re ket*:”

c) 9. a) pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:
„9. a) Gast ro in tes ti na lis ref lux be teg ség szö véd mé nyes 

ese tei [ero zív oe sop ha gi tis (BNO: K22.1), ul cus oe sop ha -
gi (BNO: K22.1), Bar rett oe sop ha gus (BNO: K22.7), stric -
tu ra oe sop ha gi (BNO: K22.2), ext ra o e sop ha ge a lis ma ni -
fesz tá ció], ul cus vent ri cu li (BNO: K25.0), ul cus du o de ni
(BNO: K26.0), Zol lin ger-Eli son szind ro ma (BNO: E16.8)
kon zer va tív ke ze lé sé re, amennyi ben az Eü 70 szá za lé kos
tá mo ga tá si ka te gó ria 3. pont ja alat ti ké szít mé nyek kel tör -
tént ke ze lés do ku men tál tan ered mény te len, a gaszt ro en te -
ro ló gus szak or vos vagy ja vas la ta alap ján – a ja vas lat kel té -
tõl szá mí tott hat hó na pig – a há zi or vos az aláb bi gyógy sze -
re ket:*”

d) a kö vet ke zõ 30. pont tal egé szül ki:
„30. Hu mán elõ ke vert in zu lin ke ze lés alatt álló cu kor -

be teg (BNO: E10, E11, E12) ré szé re két sze ri, vagy in ten -
zív mix te rá pia (IMT) ré sze ként há rom szo ri ada go lás for -

má já ban, amennyi ben a posztp ran di á lis vér cu kor szint do -
ku men tál tan több szö ri mé rés al kal má val meg ha lad ja a
10,0 mmol/l ér té ket, vagy do ku men tál tan gya ko ri, tü ne te -
ket oko zó hy pog li ka e mia je lent ke zik, il let ve az in ten zi fi -
kált in zu lin ke ze lés (bá zis/bó lus, ICT) nem pre fe rált, a di a -
be to ló gi ai szak ren de lés szak or vo sa vagy fek võ be teg-
gyógy in té zet bel gyó gyász szak or vo sa vagy ja vas la tuk
alap ján – a ja vas lat kel té tõl szá mí tott hat hó na pig – a há zi -
or vos az aláb bi gyógy sze re ket*:”

2. Az R. 3. szá mú mel lék le té nek a „B) Eü 70 szá za lé -
kos tá mo ga tá si ka te gó ria” része

a) 1. pont ja he lyé be a kö ve tke zõ szö veg lép:
„1. Do ku men tált 2-es tí pu sú cu kor be teg (BNO: E11)

ré szé re, amennyi ben di é tá val, test súly-csök ke nés sel, élet -
mód-vál toz ta tás sal és met for min nal tör té nõ ke ze lés sel
meg fe le lõ vér cu kor anyag cse re-ház tar tás (HbA1c<7.0%)
nem volt el ér he tõ, met for min nal kom bi nál va (kombiná -
ciós ké szít mény ön ma gá ban is tel je sí ti a kri té ri u mot) vagy
met for min-in to le ran tia, kont ra in di ká ció ese tén szul fa ni lu -
re á val kom bi nál va (kom bi ná ci ós ké szít mény ön ma gá ban
is tel je sí ti a kri té ri u mot) a bel gyó gyász szak or vos vagy
 diabetológiai szak ren de lés szak or vo sa, vagy ja vas la tuk
alap ján – a ja vas lat kel té tõl szá mí tott egy évig – a há zi or -
vos az aláb bi gyógy sze re ket*:”

b) 3. pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:
„3. Gast ro in tes ti na lis ref lux be teg ség szö võd mény nél -

kü li (BNO: K21.9) és szö võd mé nyes ese tei [ero zív oeso -
phagitis (BNO: K21.0), ul cus oe sop ha gii (BNO: K22.1),
Bar rett oe sop ha gus (BNO: K22.7), stric tu ra oe sop ha gii
(BNO: K22.2) ext ra o e sop ha ge a lis ma ni fesz tá ció], ul cus
vent ri cu li (BNO: K25.0), ul cus du o de ni (BNO: K26.0),
Zol lin ger-El li son szind ro ma (BNO: E16.8) in di ká ci ó val,
va la mint NSA ID-gast ro pat hia ki ala ku lá sa szem pont já ból
nagy koc ká zat tal járó (<65 év, ko ráb bi do ku men tált ul cus)
cso port ba tar to zó be teg ré szé re, ha a be teg tar tó san szte -
roid, an ti ko a gu láns, trom bo ci ta agg re gá ció gát ló, il let ve
NSAID ke ze lés re szo rul, meg elõ zé si cél lal a fel so rolt ké -
szít mé nyek al kal ma zá si elõ írásában sze rep lõ in di ká ci ók -
ban a gaszt ro en te ro ló gus szak or vos vagy ja vas la ta alap ján
– a ja vas lat kel té tõl szá mí tott hat hó na pig – a há zi or vos az
aláb bi gyógy sze re ket:*”

3. Az R. 3. szá mú mel lék le té nek a „C) Eü 50 szá za lé -
kos tá mo ga tá si ka te gó ria” része

a) 2. pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:
„2. Is cha e mi ás szív be teg ség (BNO: I20.0-I22.9, I24.9,

I25.0, I25.1, I25.2, I25.5, I25.6, I25.9), pe ri fé ri ás ar té ri ás
ér be teg ség (BNO: I74.0-I74.8, I77.1), is cha e mi ás ere de tû
ce reb ro vasz ku lá ris kór ké pek (BNO: I63, I64, G45) ese tén
a ke ze lõ or vos az alábbi gyógyszereket*:”

b) 6. pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:
„6. a) Do ku men tált 2-es tí pu sú cu kor be teg (BNO: E11) 

ré szé re, orá lis an ti di a be ti kus ke ze lés ki egé szí té sé re bá zis -
in zu lin te rá pi a ként, amennyi ben orá lis an ti di a be ti kum ke -
ze lés mel lett a be ál lí tott me di ká ció el le né re a meg fe le lõ
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anyag cse re hely zet (HbA1c<7.0%) nem volt el ér he tõ, a
 diabetológiai szak ren de lés szak or vo sa vagy a fek võ be teg -
gyógy in té zet bel gyó gyász szak or vo sa vagy ja vas la tuk
alap ján – a ja vas lat kel té tõl szá mí tott hat hó na pig – a há zi -
or vos az aláb bi gyógy sze re ket*:

6. b) Do ku men tált 2-es tí pu sú cu kor be teg (BNO: E11)
ré szé re, amennyi ben di é tá val, test súly-csök ke nés sel, élet -
mód-vál toz ta tás sal és met for min te rá pi á val a meg fe le lõ
vér cu kor anyag cse re-ház tar tás (HbA1c<7.0%) nem volt
el ér he tõ, met for min nal kom bi nál va vagy met for min-in to -
le ran tia, kont ra in di ká ció ese tén mo no te rá pi á ban,
amennyi ben ého mi <8,0 mmol/l vér cu kor mel lett a poszt -
prandriális vér cu kor ér ték emel ke dés meg ha lad ja a 30%-ot 
és a szul fa ni lu re á val tör té nõ kom bi ná ci ós te rá pi á tól fo ko -
zott hy pog li ca e mia ve szé lye vár ha tó, a di a be to ló gi ai szak -
ren de lés szak or vo sa vagy bel gyó gyász szak or vos, vagy ja -
vas la tuk alap ján – a ja vas lat kel té tõl szá mí tott egy évig – a
há zi or vos az aláb bi gyógy sze re ket*:

6. c) Do ku men tált 2-es tí pu sú cu kor be teg (BNO: E11)
ré szé re, amennyi ben di é tá val, test súly-csök ke nés sel, élet -
mód-vál toz ta tás sal és met for min te rá pi á val meg fe le lõ vér -
cu kor anyag cse re-ház tar tás (HbA1c<7.0%) nem volt el ér -
he tõ, met for min nal kom bi nál va vagy met for min-in to le -
ran tia, kont ra in di ká ció ese tén szul fo ni lu re á val kom bi nál -
va, amennyi ben ého mi <8,0 mmol/l vér cu kor mel lett a
posztp rand ri á lis vér cu kor ér ték emel ke dé se meg ha lad ja a
30%-ot, és az in zu lin ke ze lés nem pre fe rált a di a be to ló gi ai
szak ren de lés szak or vo sa vagy bel gyó gyász szak or vos,
vagy ja vas la tuk alap ján – a ja vas lat kel té tõl szá mí tott egy
évig – a há zi or vos az aláb bi gyógy sze re ket*:”

A honvédelmi miniszter
41/2007. (XII. 14.) HM

rendelete

a fontos és bizalmas munkakörökrõl, 
valamint a biztonsági ellenõrzések szintjérõl

A nem zet biz ton sá gi szol gá la tok ról  szóló 1995. évi
CXXV. tör vény (a továb biak ban: Nbtv.) 78.  §-ának (3) be -
kez dé sé ben ka pott fel ha tal ma zás alap ján a hon vé de lem rõl
és a Ma gyar Hon véd ség rõl  szóló 2004. évi CV. tör vény
51.  §-ában meg ha tá ro zott fel adat kö röm ben el jár va – a pol -
gá ri nem zet biz ton sá gi szol gá la to kat irá nyí tó tár ca nél kü li
mi nisz ter fel adat- és ha tás kö ré rõl  szóló 177/2007. (VII. 1.) 
Korm. ren de let 1.  § a) pont já ban meg ha tá ro zott fel adat -
kör ében el já ró pol gá ri nem zet biz ton sá gi szol gá la to kat irá -
nyí tó tár ca nél kü li mi nisz ter rel egyet ér tés ben – a kö vet ke -
zõ ket ren de lem el:

1.  §

A ren de let ha tá lya a Hon vé del mi Mi nisz té ri um ra, a mi -
nisz ter alá ren delt sé gé be és irá nyí tá sa alá tar to zó szer ve ze -
tek re, va la mint a Ma gyar Hon véd ség ka to nai szer ve ze te i re 
ter jed ki.

2.  §

(1) A ren de let ha tá lya alá tar to zó szer ve ze tek fon tos és
bi zal mas mun ka kö re it, il let ve szol gá la ti be osz tá sa it
(a továb biak ban: fon tos és bi zal mas mun ka kö rök) – az
Nbtv. 2. szá mú mel lék le té ben meg ha tá ro zot ta kon túl –
e ren de let mel lék le te tar tal maz za.

(2) A mel lék let I–II. pont ja i ban fel so rol ta kon túl fon tos
és bi zal mas mun ka kört be töl tõ sze mé lyek nek mi nõ sül nek
az Nbtv. 2. szá mú mel lék le te 19. pont já ra fi gye lem mel
mind azon sze mé lyek, akik nek nem zet biz ton sá gi el len õr -
zé sét a szerv ve ze tõ je – a mi nisz ter út ján – írás ban, egye di
jel leg gel, fel adat el lá tá sá val össze füg gés ben és idõ tar ta -
má ra kez de mé nye zi.

3.  §

(1) Ez a ren de let 2008. ja nu ár 1-jén lép ha tály ba, ez zel
egy ide jû leg a fon tos és bi zal mas mun ka kö rök rõl, va la mint 
a biz ton sá gi el len õr zé sek szint jé rõl  szóló 3/2004. (II. 17.)
HM ren de let a ha tá lyát vesz ti.

(2) Azon fon tos és bi zal mas mun ka kört be töl tõk ese té -
ben, akik nél be osz tá suk vál to zat la nul ha gyá sa mel lett je -
len ren de let az el len õr zés szint jét a ko ráb bi nál ma ga sab -
ban ha tá roz ta meg, a nem zet biz ton sá gi el len õr zést úgy
kell kez de mé nyez ni, hogy az leg ké sõbb e ren de let
hatályba lépését kö ve tõ 30 na pon be lül el ren de lés re ke rül -
hes sen. Így kell el jár ni a ren de let hatályba lépésekor már
olyan be osz tást be töl tõk vo nat ko zá sá ban is, akik nek mun -
ka kö rét je len ren de let mi nõ sí ti fon tos és bi zal mas nak.

Dr. Sze ke res Imre s. k.,
hon vé del mi mi nisz ter

Melléklet
a 41/2007. (XII. 14.) HM rendelethez

A honvédelmi szervezetek állományában lévõ fontos
és bizalmas munkakörök, és azok ellenõrzési szintje

I. A Honvédelmi Minisztérium

I. 1. „C” tí pu sú nem zet biz ton sá gi el len õr zés re kö te le -
zet tek az aláb bi mun ka kö rö ket be töl tõ, il let ve az arra je lölt 
sze mé lyek:

a) a mi nisz te ri fõ ta nács adó és ta nács adó;
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b) a mi nisz ter hi va ta li te vé keny sé gé nek ko or di ná ci ó ját
vég zõ szerv va la mennyi mun ka kö re;

c) a HM fõ osz tály ve ze tõ-he lyet tes vagy az zal azo nos
jog ál lá sú ve ze tõ sze mély;

d) a ka to nai nem zet biz ton sá gi szol gá lat irá nyí tá si fel -
ada tai el lá tá sát se gí tõ szerv ügy in té zõ je;

e) a HM hír adó és in for ma ti kai rend sze rek fej lesz té sét
és fel ügye le tét vég zõ szer vé nek nem ze ti és nem zet kö zi
„Szi go rú an tit kos!” és „Tit kos!” mi nõ sí té sû fel ada to kat el -
lá tó mun ka kö re;

f) a HM in for má ció vé del mi és az MH köz pon ti rejt jel -
fel ügye le ti fel ada to kat el lá tó szer vé nek va la mennyi mun -
ka kö re;

g) a HM do ku men tum vé del mi fel ada to kat el lá tó szer -
vé nek va la mennyi mun ka kö re;

h) az elekt ro ni kus adat ke ze lõ rend sze rek rend szer-
szin tû hoz zá fé ré si jo go sult ság gal ren del ke zõ biz ton sá gi
fe le lõ se, va la mint rend szer ad mi niszt rá to ra;

i) a HM HVKF és he lyet te se te vé keny sé gét köz vet le -
nül se gí tõ sze mély;

j) a HM had mû ve le ti és fegy ver ne mi irá nyí tá si, ter ve -
zé si fel ada to kat el lá tó szer vé nek va la mennyi mun ka kö re;

k) a HM ki kép zé si fel ada to kat irá nyí tó és ter ve zõ szer -
vé nek NATO ér té ke lés és mi nõ sí tés ko or di ná lá sát vég zõ
sze mé lyek mun ka kö re;

l) a HM fel de rí tõ és elekt ro ni kai had vi se lé si tá mo ga tás
irá nyí tá si és ter ve zé si fel ada ta it el lá tó szer vé nek va la -
mennyi mun ka kö re;

m) a vé del mi ter ve zé si rend szer ke re te in be lül straté -
giai ter vek, va la mint nem ze ti ter vek ki dol go zá sá ban részt
ve võ sze mély mun ka kö re;

n) a biz ton sá gi meg bí zott és a ti tok vé del mi fel ügye lõ;
o) azon mun ka kör, amely a mun ka kö ri jegy zék alap ján

az Nbtv. 2. szá mú mel lék le té nek 2., 3., 9. pont ja i ban meg -
je lölt ve ze tõk köz vet len alá ren delt sé gé be tar to zik.

I. 2. „B” tí pu sú nem zet biz ton sá gi el len õr zés re kö te le -
zet tek az aláb bi mun ka kö rö ket be töl tõ, il let ve az arra je lölt 
sze mé lyek:

a) a HM osz tály ve ze tõ vagy az zal azo nos jog ál lá sú ve -
ze tõi mun ka kör, amennyi ben ma ga sabb szin tû el len õr zés
ha tá lya alá nem tar to zik;

b) a HM osz tály ve ze tõ-he lyet tes vagy az zal azo nos
jog ál lá sú ve ze tõ, amennyi ben ma ga sabb szin tû el len õr zés
ha tá lya alá nem tar to zik;

c) a HM jogi fel ada to kat el lá tó szer vé nek va la mennyi
mun ka kö re, amennyi ben ma ga sabb szin tû el len õr zés ha tá -
lya alá nem tar to zik;

d) a HM ter ve zé si és ko or di ná ci ós fel ada to kat el lá tó
szer vé nek va la mennyi mun ka kö re, amennyi ben ma ga sabb 
szin tû el len õr zés ha tá lya alá nem tar to zik;

e) a HM ka to nai ter ve zé si fel ada to kat el lá tó szer vé nek
va la mennyi mun ka kö re, amennyi ben ma ga sabb szin tû el -
len õr zés ha tá lya alá nem tar to zik;

f) a HM ki kép zé si fel ada to kat irá nyí tó szer vé nek nem -
ze ti és nem zet kö zi „Tit kos!” mi nõ sí té sû fel ada to kat el lá tó

mun ka kö re, amennyi ben ma ga sabb szin tû el len õr zés ha tá -
lya alá nem tar to zik;

g) a HM vé de lem po li ti kai fel ada to kat el lá tó szer vé nek
va la mennyi mun ka kö re, amennyi ben ma ga sabb szin tû el -
len õr zés ha tá lya alá nem tar to zik;

h) az ál lo mány táb la, mun ka kö ri jegy zék alap ján az
Nbtv. 2. szá mú mel lék le té nek 13–14. pont ja i ban meg je lölt 
ve ze tõ köz vet len alá ren delt sé gé be tar to zó mun ka kör,
amennyi ben ma ga sabb szin tû el len õr zés ha tá lya alá nem
tar to zik.

I. 3. „A” tí pu sú nem zet biz ton sá gi el len õr zés re kö te le -
zet tek az aláb bi mun ka kö rö ket be töl tõ, il let ve az arra je lölt 
sze mé lyek:

a) a Mi nisz té ri um hi va ta li szer ve ze té nek va la mennyi
mun ka kö re, amennyi ben ma ga sabb szin tû el len õr zés ha tá -
lya alá nem tar to zik.

II. A miniszter közvetlen alárendeltségébe és irányítása
alá tartozó szervezetek és a Magyar Honvédség katonai

szervezetei

II. 1. „C” tí pu sú nem zet biz ton sá gi el len õr zés re kö te le -
zet tek az aláb bi mun ka kö rö ket be töl tõ, il let ve az arra je lölt 
sze mé lyek:

a) a ka to nai és kü lön le ges mû ve let ben, fegyverzet-
 ellenõrzésben, vál ság ke ze lés ben és ka taszt ró fa el há rí tás -
ban a hon vé del mi szer ve ze tek rész vé te lé nek köz pon ti
 koordinálását és fel ügye le tét el lá tó szer ve zet pa rancs no ka
és he lyet te se, osz tály ve ze tõ je és osz tály ve ze tõ-he lyet te se,
to váb bá a ri asz tá si rend szer, a köz pon ti ügye let és a fegy -
ver zet- ellenõrzés adat szol gál ta tás sal kap cso la tos va la -
mennyi mun ka kö re;

b) a hon vé del mi szer ve ze tek ré szé re kom mu ni ká ció
tech ni kai fel té te le ket biz to sí tó szer ve zet pa rancs no ka, he -
lyet te se, HM ügy vi te li biz to sí tó, biz ton sá gi meg bí zott, az
elekt ro ni kus in for má ció vé de lem és a köz pon ti nyil ván tar -
tó mun ka kö re, to váb bá a NATO fu tár ál lo má nya;

c) a vé dett lé te sít mé nyek pa rancs no ka és he lyet te se;

d) a vé dett lé te sít mé nyek szak mai fel ügye le tét el lá tó
szer ve zet ve ze tõ je, he lyet te se, a szak mai irá nyí tást vég zõ
szer ve ze ti egy ség ve ze tõ je és he lyet te se, a szak fel ada to kat 
el lá tó sze mély, va la mint a fel ügye le ti szer ve zet nél a lé te -
sít mé nyek vo nat ko zá sá ban a be ru há zá sok le bo nyo lí tá sá -
ban részt ve võk mun ka kö re;

e) kü lön le ges mû ve le ti te vé keny sé get vég zõ ka to nai
szer ve zet pa rancs no ka és he lyet te se;

f) a kö zép szin tû irá nyí tó-ve ze tõ szer ve zet fõ nö ke és az -
zal azo nos jog ál lá sú ve ze tõ mun ka kö re, he lyet te se, fõ re fe -
ren si, va la mint a kü lön le ges mû ve le ti jogi ta nács adást
vég zõk mun ka kö re, a NATO ér té ke lés és mi nõ sí tés ko or -
di ná lá sát vég zõ sze mély, to váb bá a ti tok vé del mi, ügy vi te -
li, a ti tok vé del mi fel ügye lõ, va la mint biz ton sá gi meg bí zott 
mun ka kö re;
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g) a köz pon ti sze mély ügyi nyil ván tar tást ke ze lõ szer -
ve zet ve ze tõ je, he lyet te se, va la mint osz tály ve ze tõ je;

h) a fe je zet költ ség ve té si gaz dál ko dá sá nak ter ve zé si,
ko or di ná lá si és el len õr zé si fel ada ta it vég zõ szer ve zet ve -
ze tõ je és he lyet te se, a NATO, EU mû ve le tek, va la mint a
ka to nai nem zet biz ton sá gi szol gá lat költ ség ve té sé nek ter -
ve zé sé ben, el szá mol ta tá sá ban, já ran dó sá gai meg ál la pí tá -
sá ban, el len õr zé sé ben és az elõb bi ek ben fel so rol tak in for -
ma ti kai tá mo ga tá sá ban a tel jes körû adat ál lo mány hoz való 
hoz zá fé ré si jo go sult ság gal ren del ke zõ sze mé lyek mun ka -
kö re;

i) a mi nisz ter el len õr zé si, fe je zet ál lam ház tar tá si bel sõ
el len õr zé si, to váb bá mun ka vé del mi, tûz vé del mi és sa já tos
épít mény faj ták épí té si ha tó sá gi fel ada ta it el lá tó szer ve zet
ve ze tõ je és he lyet te se, osz tály ve ze tõ je, osztályvezetõ-
 helyettese, fe je zet szin tû ál lam ház tar tá si bel sõ el len õr zést
vég zõ ki emelt fõ tiszt, fõ tiszt és ügy in té zõ, ren del te tés sel
össze füg gõ fe je zet szin tû el len õr zést vég zõ ki emelt fõ tiszt, 
fõ tiszt, épí tés ügyi ha tó sá gi fel ada tot el lá tó szer ve zet va la -
mennyi mun ka kö re és a mun ka vé del mi ha tó sá gi fel ada tot
el lá tó fõ tiszt, fõ el len õr mun ka kör;

j) az ál lam köz pon ti köz igaz ga tá si és he lyi vé del mi fel -
ada tai vég re haj tá sá ban együtt mû kö dõ és fel ügye le ti fel -
ada to kat el lá tó szer ve zet ve ze tõ je, he lyet te se, te rü le ti igaz -
ga tó ja, osz tály ve ze tõ je és osz tály ve ze tõ-he lyet te se;

k) a köz pon ti irat tá ri fel ada to kat és a ha di sír gon do zás
fel ada ta it el lá tó szer ve zet ve ze tõ je, a köz pon ti irat tár rész -
leg ve ze tõ je, le vél tá ri fo tós, va la mint a Had tör té nel mi Le -
vél tár va la mennyi mun ka kö re;

l) a had fel sze re lé si fej lesz tést és a lo gisz ti kai ter ve zést,
irá nyí tást és be szer zést bo nyo lí tó szer ve zet ve ze tõ je és he -
lyet te se, igaz ga tó ja, igaz ga tó he lyet te se;

m) a rejt jel fel ügye le tek va la mennyi mun ka kö re, a rejt -
jel fel ügye lõ;

n) az ál lam ti tok ról és szol gá la ti ti tok ról  szóló 1995. évi
LXV. tör vény (a továb biak ban: Tvt.) 5/B.  § (2)–(5) be kez -
dé se i nek a) és b) pont ja i ban fel so rolt mi nõ sí té sû és je lö lé -
sû in for má ci ót ke ze lõ elekt ro ni kus rend sze rek, va la mint
az MH szin tû elekt ro ni kus hi te le sí tés szol gál ta tás biz ton -
sá gi fe le lõ se, rend szer-ad mi niszt rá to ra, fej lesz tõ je és
prog ra mo zó ja, ope rá to ra, to váb bá a ki ter jedt, több hely szí -
nen te le pü lõ rend szer rend szer-fel ügye le tet el lá tó ügye le -
te se, min den hely szín biz ton sá gi fe le lõ se és rendszer -
adminisztrátora, fej lesz tõ je és prog ra mo zó ja;

o) a nem zet kö zi kö te le zett ség vál la lás alap ján rejt jel te -
vé keny sé get el lá tók mun ka kö re;

p) az ál lan dó sze mé lyi vé de lem ben ré sze sü lõ ál la mi
ve ze tõk ál la mi lé gi jár mû vel tör té nõ szál lí tá sá ban részt
 vevõ gép sze mély zet va la mennyi mun ka kö re.

II. 2. „B” tí pu sú nem zet biz ton sá gi el len õr zés re kö te le -
zet tek az aláb bi mun ka kö rö ket be töl tõ, il let ve az arra je lölt 
sze mé lyek:

a) a vé dett lé te sít mé nyek szak mai fel ügye le tét el lá tó
szer ve zet szak mai irá nyí tást vég zõ szer ve ze ti egy ség ügy -
in té zõ je, a vé dett lé te sít mé nyek va la mennyi mun ka kö re,

ha nem ze ti és nem zet kö zi „Szi go rú an tit kos!” mi nõ sí té sû
ada tot nem is mer meg;

b) a ka to nai és kü lön le ges mû ve let ben, vál ság ke ze lés -
ben és ka taszt ró fa el há rí tás ban a hon vé del mi szer ve ze tek
rész vé te lé nek köz pon ti ko or di ná lá sát és fel ügye le tét el lá -
tó, to váb bá a fegy ver zet-el len õr zést vég zõ szer ve zet va la -
mennyi mun ka kö re, amennyi ben ma ga sabb szin tû el len õr -
zés ha tá lya alá nem tar to zik;

c) a kö zép szin tû irá nyí tó-ve ze tõ szer ve zet had mû ve le -
ti, ki kép zé si, ter ve zé si, szer ve zé si, jogi, ci vil-ka to nai
együtt mû kö dé si, lé lek ta ni mû ve le ti, fel de rí tõ és elekt ro ni -
kai had vi se lés tá mo ga tá si fel ada ta it el lá tó mun ka kö re,
amennyi ben ma ga sabb szin tû el len õr zés ha tá lya alá nem
tar to zik;

d) a hon vé del mi szer ve ze tek ve ze tõ je, he lyet te se, jogi
szol gá la ta, va la mint ci vil-ka to nai együtt mû kö dé si, lé lek -
ta ni mû ve le ti fel ada to kat el lá tó fõ tisz ti, tisz ti mun ka kö re,
amennyi ben ma ga sabb szin tû el len õr zés ha tá lya alá nem
tar to zik;

e) a köz pon ti sze mély ügyi nyil ván tar tást ke ze lõ szer -
ve zet va la mennyi tisz ti mun ka kö re, amennyi ben ma ga -
sabb szin tû el len õr zés ha tá lya alá nem tar to zik;

f) a hon vé del mi szer ve ze tek ré szé re a kom mu ni ká ció
tech ni kai fel té te le ket biz to sí tó szer ve zet in for ma ti kai és
üzem vi te li mun ka kö re, va la mint fu tár ál lo má nya,
amennyi ben ma ga sabb szin tû el len õr zés ha tá lya alá nem
tar to zik;

g) a mi nisz ter el len õr zé si, fe je zet ál lam ház tar tá si bel sõ
el len õr zé si, to váb bá mun ka vé del mi, tûz vé del mi és sa já tos
épít mény faj ták épí té si ha tó sá gi fel ada ta it el lá tó szer ve zet
va la mennyi mun ka kö re, amennyi ben ma ga sabb szin tû el -
len õr zés ha tá lya alá nem tar to zik;

h) az ál lam köz pon ti köz igaz ga tá si és he lyi vé del mi fel -
ada tai vég re haj tá sá ban együtt mû kö dõ és fel ügye le ti fel -
ada to kat el lá tó szer ve zet va la mennyi mun ka kö re,
amennyi ben ma ga sabb szin tû el len õr zés ha tá lya alá nem
tar to zik;

i) a köz pon ti irat tá ri fel ada to kat és ha di sír gon do zás fel -
ada ta it el lá tó szer ve i nek va la mennyi mun ka kö re,
amennyi ben ma ga sabb szin tû el len õr zés ha tá lya alá nem
tar to zik;

j) a had fel sze re lé si fej lesz tést és a lo gisz ti kai ter ve zést,
irá nyí tást és be szer zést bo nyo lí tó szer ve zet osz tály ve ze tõ -
je, osz tály ve ze tõ-he lyet te se, to váb bá a (köz)be szer zé si el -
já rá sok ban részt ve võ sze mély és szak ér tõi bi zott sá gi tag,
amennyi ben ma ga sabb szin tû el len õr zés ha tá lya alá nem
tar to zik;

k) a rejt jel zett kap cso la to kat fenn tar tó rejt jel zõ szer vek
va la mennyi mun ka kö re, a rejt jel zés sel meg bí zott és a rejt -
jel zõ szak ki kép zést vég re haj tó sze mély, amennyi ben ma -
ga sabb szin tû el len õr zés ha tá lya alá nem tar to zik;

l) a Tvt. 5/B.  § (2)–(5) be kez dé se i nek c) és d) pont ja i -
ban fel so rolt mi nõ sí té sû és je lö lé sû in for má ci ót ke ze lõ
elekt ro ni kus rend sze rek biz ton sá gi fe le lõ se, rendszer -
adminisztrátora, to váb bá az MH szin tû elekt ro ni kus hi te -
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le sí té si szol gál ta tás, va la mint a köz pon ti ka taszt ró fa adat -
tá ro ló cso port va la mennyi mun ka kö re, és az MH hír adó és
in for ma ti kai rend sze ré nek rend szer-fel ügye le tét el lá tó
mun ka kö re, amennyi ben ma ga sabb szin tû el len õr zés ha tá -
lya alá nem tar to zik;

m) a nem zet kö zi ka to nai meg fi gye lõi és szak ta nács -
adói te vé keny sé get el lá tó sze mély;

n) az ügy vi te li mun ka kör, a biz ton sá gi meg bí zott, va la -
mint a had mû ve le ti biz to sí tó tiszt (fõ tiszt) mun ka kör,
amennyi ben ma ga sabb szin tû el len õr zés ha tá lya alá nem
tar to zik;

o) a NATO, EU mû ve le tek, va la mint a ka to nai nem zet -
biz ton sá gi szol gá lat költ ség ve té sé nek ter ve zé sé ben, el szá -
mol ta tá sá ban, já ran dó sá gai meg ál la pí tá sá ban, el len õr zé -
sé ben és az elõb bi ek ben fel so rol tak in for ma ti kai tá mo ga -
tá sá ban részt vevõ sze mély, amennyi ben ma ga sabb szin tû
el len õr zés ha tá lya alá nem tar to zik;

p) vál ság re a gá ló és bé ke tá mo ga tó mû ve let ben részt
 vevõ, il let ve rész vé tel re fel aján lott ide ig le nes ka to nai
szer ve zet, va la mint a NATO fel aján lás ra ke rü lõ ka to nai
szer ve zet pa rancs no ka, he lyet te se, had mû ve le ti, fel de rí tõ,
jogi, ci vil-ka to nai együtt mû kö dé si, lé lek ta ni mû ve le ti fel -
ada ta it el lá tó mun ka kö re, amennyi ben ma ga sabb szin tû el -
len õr zés ha tá lya alá nem tar to zik.

II. 3. „A” tí pu sú nem zet biz ton sá gi el len õr zés re kö te le -
zet tek az aláb bi mun ka kö rö ket be töl tõ, il let ve az arra je lölt 
sze mé lyek:

a) a tár ca köz pon ti sze mély ügyi nyil ván tar tá sát ke ze lõ
szer ve zet va la mennyi tiszt he lyet te si mun ka kö re,
amennyi ben ma ga sabb szin tû el len õr zés ha tá lya alá nem
tar to zik;

b) a mi nisz ter alá ren delt sé gé be tar to zó szer ve zet osz -
tály ve ze tõ je és osz tály ve ze tõ-he lyet te se, il let ve az ezek kel 
azo nos jog ál lá sú ve ze tõ, amennyi ben ma ga sabb szin tû el -
len õr zés ha tá lya alá nem tar to zik;

c) a had fel sze re lé si fej lesz tést és a lo gisz ti kai ter ve zést, 
irá nyí tást és be szer zést bo nyo lí tó szer ve zet va la mennyi ki -
emelt fõ tisz ti, fõ elõ adói mun ka kö re, amennyi ben ma ga -
sabb szin tû el len õr zés ha tá lya alá nem tar to zik;

d) a hon vé del mi szer ve ze tek ré szé re kom mu ni ká ció
tech ni kai fel té te le ket biz to sí tó szer ve zet HM ren dez vé -
nyek in for ma ti kai, akusz ti kai és tol mács tech ni kai biz to sí -
tó ál lo má nya, va la mint a táv köz lé si há ló za tok és szol gál ta -
tá sok ügy ke ze lõi mun ka kö re, amennyi ben ma ga sabb szin -
tû el len õr zés ha tá lya alá nem tar to zik;

e) a kom mu ni ká ci ós és adat fel dol go zó rend sze rek ben
„kü lön le ges tech ni ka” be so ro lá sú rejt jel zõ esz közt, rejt jel -
zõ szoft vert ke ze lõi szin ten mû köd te tõ sze mély, amennyi -
ben ma ga sabb szin tû el len õr zés ha tá lya alá nem tar to zik;

f) vál ság re a gá ló és bé ke tá mo ga tó mû ve let ben részt
 vevõ, il let ve rész vé tel re fel aján lott ide ig le nes ka to nai
szer ve zet, va la mint a NATO fel aján lás ra ke rü lõ ka to nai
szer ve zet va la mennyi mun ka kö re, amennyi ben ma ga sabb
szin tû el len õr zés ha tá lya alá nem tar to zik.

Az önkormányzati és területfejlesztési
miniszter

38/2007. (XII. 14.) ÖTM
rendelete

az állami sportcélú támogatások felhasználásáról
és elosztásáról  szóló

10/2007. (IV. 14.) ÖTM rendelet módosításáról

A sport ról  szóló 2004. évi I. tör vény 79.  §-a (3) be kez -
dé sé nek a)–b) pont já ban ka pott fel ha tal ma zás alap ján, az
ön kor mány za ti és te rü let fej lesz té si mi nisz ter fel adat- és
ha tás kö ré rõl  szóló 168/2006. (VII. 28.) Korm. ren de let
1.  § b) pont já ban fog lalt fel adat kö röm ben el jár va – a pénz -
ügy mi nisz ter fel adat- és ha tás kö ré rõl  szóló 169/2006.
(VII. 28.) Korm. ren de let 1.  §-ának a) pont já ban meg ál la -
pí tott fel adat kör ében el já ró pénz ügy mi nisz ter rel egyet ér -
tés ben – a kö vet ke zõ ket ren de lem el:

1.  §

Az ál la mi sport cé lú tá mo ga tá sok fel hasz ná lá sá ról és el -
osz tá sá ról  szóló 10/2007. (IV. 14.) ÖTM ren de let (a továb -
biak ban: R.) 14.  §-ának (1) be kez dé se a kö vet ke zõ
e) ponttal egészül ki:

[Az ÖTM a NUSI út ján tá mo gat hat ja az egyéb után pót -
lás-ne ve lé si fel ada tok el lá tá sát az aláb bi ak tekintetében:]

„e) a Baj nok Prog ram meg va ló sí tá sa.”

2.  §

Az R. 16.  §-a a kö vet ke zõ (2) be kez dés sel egé szül ki és
a § ere de ti szö ve ge (1) be kez dés re változik:

„(2) A Ma gyar Di ák sport Szö vet ség, a Ma gyar Egye te -
mi és Fõ is ko lai Sport szö vet ség, va la mint a Ma gyar Test -
ne ve lõ Ta ná rok Or szá gos Egye sü le te az (1) be kez dés sze -
rin ti tá mo ga tá sát az ÖTM-mel kö tött szer zõ dés ben meg je -
lölt tag szer ve ze te i nek, sport egye sül ete tek nek, va la mint
sport is ko lák nak to vább ad hat ja.”

3.  §

Az R. 17.  §-a a kö vet ke zõ c)–e) pon tok kal egé szül ki:
[Az ÖTM az „Olim pi ai fel ké szü lés tá mo ga tá sa” elõ -

irány zat ter hé re nyújt támogatást]
„c) a nem ze ti vá lo ga tot tak olim pi ai fel ké szü lé sét szol -

gá ló, ál la mi tu laj do nú sport lé te sít mé nyek fej lesz té sé hez,
korszerûsítéséhez,

d) az olim pi ai köz pon tok fej lesz té sé hez, kor sze rû sí té -
sé hez,

e) az olim pi ai ke ret tag spor to lók, to váb bá a fel ké szí té sük -
ben köz re mû kö dõ sport szak em be rek ré szé re Wes se lé nyi
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Mik lós Sport köz ala pít vá nyon ke resz tül jut ta tott Ge re vich
Ala dár-sport ösz tön díj biz to sí tá sá hoz.”

4.  §

Az R. 29.  §-a az aláb bi l) pont tal egé szül ki:
[Az ÖTM a „Szak kép zés tá mo ga tá sa” elõ irány zat ter -

hé re az aláb bi cé lo kat támogatja:]
„l) sport szak mai ki ad vá nyok, tan köny vek di gi ta li zá lá sa.”

5.  §

Az R. 45.  §-a a kö vet ke zõ (3) be kez dés sel egé szül ki:
„(3) A Ma gyar or szá gi Éj fé li Sport baj nok sá gok Egye sü -

let az (1) be kez dés i) pont sze rin ti tá mo ga tá sát az
ÖTM-mel kö tött szer zõ dés ben meg je lölt, a Hold su gár
Prog ram ban részt vevõ jogi sze mé lyek ré szé re, a Prog ram
meg va ló sí tá sa cél já ból to vább ad hat ja.”

6.  §

Az R. a kö vet ke zõ 47/A.  §-sal egé szül ki:

„Kiemelt stratégiai célok megvalósítása

47/A.  § Az ÖTM a „Ki emelt stra té gi ai cé lok meg va ló sí -
tá sa” elõ irány zat ter hé re tá mo gat ja a Sport XXI. Nem ze ti
Sport stra té gi á ról  szóló 65/2007. (VI. 27.) OGY ha tá ro zat -
tal és az egész sé ges élet mód ter jesz té sé vel, a sza bad idõ -
sport, az is ko lai- és di ák sport fej lesz té sé vel össze füg gõ
prog ra mo kat, tu do má nyos és ku ta tá si te vé keny sé get, ta -
nul má nyok, szak mai ki ad vá nyok és mód szer ta ni se géd le -
tek el ké szí té sét és meg je len te té sét, kon fe ren ci á kat és ren -
dez vé nye ket, va la mint szak mai is me re tek ter jesz té sét.”

7.  §

Az R. 48.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(1) Az „Ál la mi és ön kor mány za ti – Sport XXI. Lé te sít -
mény fej lesz té si Prog ram – sport lé te sít mé nyek fej lesz té se” 
elõ irány zat a Sport XXI. Lé te sít mény fej lesz té si Prog ram
ke re té ben meg va ló su ló ál la mi és ön kor mány za ti tu laj do nú 
sport cé lú in gat lan fej lesz té sek re, a prog ram ko or di ná ci ó já -
val és kom mu ni ká ci ó já val össze füg gõ szak mai fel ada tok
el lá tá sá ra, to váb bá egyéb sport lé te sít mény-fej lesz té si, fel -
újí tá si, kor sze rû sí té si cé lok ra hasz nál ha tó fel.”

8.  §

Az R. 52.  §-ának d) pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren del -
ke zés lép, és a § a kö vet ke zõ e) pont tal egészül ki:

[Az ÖTM a „Sport lé te sít mé nyek kel kap cso la tos egyéb
fo lya mat ban lévõ kor mány za ti fel ada tok” elõ irány zat ter -
hé re tá mo gat ja]

„d) az olim pi ai köz pon tok fej lesz té sét,

e) egyéb, nem vagy nem ki zá ró lag ál la mi for rás ból
meg va ló su ló át fo gó jel le gû lé te sít mény fej lesz té si prog ra -
mok elõ ké szí tõ és ko or di ná ci ós fel ada ta it, az abba il lesz -
ke dõ egye di be ru há zá sok tá mo ga tá sát, amely be ru há zá si
tá mo ga tás leg fel jebb 7%-a for dít ha tó ko or di ná ci ós fel ada -
tok ra.”

9.  §

Az R. 56.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„56.  § Az ÖTM a „Ki emelt biz ton sá gi koc ká za tú sport -
ese mé nyek tá mo ga tá sa” elõ irány zat ter hé re tá mo ga tást
nyújt a kü lön jog sza bály sze rin ti ki emelt biz ton sá gi koc ká -
za tú sport ren dez vé nyek köz fel adat ként tör té nõ rend õri
biz to sí tá sá hoz, a Sport ren dez vé nye ket Biz ton sá gi Szem -
pont ból Mi nõ sí tõ Szak ér tõi Bi zott ság mû kö dé sé hez, va la -
mint a sport ren dez vé nyek biz ton sá gá val kap cso la tos szak -
mai ki ad vá nyok meg je len te té sé hez.”

10.  §

Az R. a kö vet ke zõ 62/A.  §-sal egé szül ki:

„62/A.  § Az ÖTM a „Ki emelt ha zai ren de zé sû sport ese -
mé nyek tá mo ga tá sa” elõ irány zat ter hé re tá mo ga tást nyújt -
hat sport szö vet ség ré szé re a 2008. évi nyá ri olim pi ai és pa -
ra lim pi ai já té kok ha zai ren de zé sû, olim pi ai kva li fi ká ci ós
sport vi lág ese mé nye i nek ren de zé sé vel össze füg gõ költ sé -
gek leg fel jebb 50%-ának fe de ze té hez.”

11.  §

(1) Az R. 2. szá mú mel lék le té nek „II. Szak mai tí pu sú
ki adá sok” 1. pont ja az aláb bi gon do lat je les be kez dés sel
egé szül ki:

[Ha zai és kül föl di ver se nyen és edzõ tá bo rok ban való
rész vé tel költ sé gei (az ese mény és az ese mé nyen részt ve -
võk meg ne ve zé sé nek fel tün te té sé vel):]

„– edzõ part ner igény be vé te lé nek költ sé gei”

(2) Az R. 2. szá mú mel lék le te „II. Szak mai tí pu sú ki adá -
sok” 2. pont já nak má so dik gon do lat je les be kez dé se he lyé -
be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[Sze mé lyi jut ta tá sok és mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok
(leg fel jebb a tá mo ga tás 30%-áig)]

„– a fel ké szí tést se gí tõ sport szak em be rek, kü lö nö sen 
edzõk, or vo sok, pszi cho ló gu sok, gyú rók, gyógy tor ná -
szok (meg bí zá si szer zõ dés, vál lal ko zói szer zõ dés díja).
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A szám lák hoz a szer zõ dést és a tel je sí tés iga zo lást csa -
tol ni kell.”

(3) Az R. 2. szá mú mel lék le te „II. Szak mai tí pu sú ki adá -
sok” 3. pont ja a kö vet ke zõ gon do lat je les be kez dés sel egé -
szül ki:

[Ver seny ren de zé si ki adá sok]
„– sport lé te sít mé nyek, esz kö zök igény be vé te lé hez, és

az ese mény meg szer ve zé sé hez, meg ren de zé sé hez köz vet -
le nül kap cso ló dó szolgáltatások.”

(4) Az R. 2. szá mú mel lék le te „II. Szak mai tí pu sú ki adá -
sok” 4. pont já nak elsõ gon do lat je les be kez dé se he lyé be a
kö vet ke zõ rendelkezés lép:

[Sport egész ség ügyi költ sé gek:]
„– ki egé szí tõ egész ség ügyi, ét ke zé si, táp lál ko zás tu do -

má nyi ké szít mé nyek (pél dá ul vi ta mi nok, ke nõ csök, a ke -
ret or vos ál tal alá írt szám lá val az OSEI ál tal be vizs gált táp -
lá lék ki egé szí tõk stb.), szol gál ta tá sok, sportegészségügyi
eszközök, mûszerek;”

(5) Az R. 2. szá mú mel lék le te „II. Szak mai tí pu sú ki adá -
sok” 5. pont ja az aláb bi gon do lat je les be kez dé sek kel egé -
szül ki:

[Sport fel sze re lés és sport esz köz-vá sár lá si költ sé gek:]
„– nem ze ti vá lo ga tot tak ré szé re sze re lés vá sár lá sa, bér -

lé se, szá mo zá sa, fel ira to zá sa, karbantartása,
– nem ze ti vá lo ga tot tak ré szé re ver se nyek re ké szí tett

zász lók, jel vé nyek, ki tû zõk ké szít te té se és beszerzése.”

(6) Az R. 2. szá mú mel lék le te „II. Szak mai tí pu sú ki adá -
sok” a kö vet ke zõ pont tal egé szül ki:

„8. Sport dip lo má ci ai költ sé gek (leg fel jebb az adott tá -
mo ga tás 15%-áig a de le gá ció tag ja i nak meg je lö lé sé vel)

– a nem zet kö zi sport ági szö vet sé gek ál tal szer ve zett
nem zet kö zi kong resszu sok ra, bi zott sá gi ülé sek re stb. tör -
té nõ uta zás sal kap cso la tos költ sé gek (uta zás, szál lás, ét ke -
zés, re giszt rá ció, egyéb),

– a nem zet kö zi sport ági szö vet sé gek ál tal szer ve zett
nem zet kö zi kong resszu sok, bi zott sá gi ülé sek Ma gyar or -
szá gon tör té nõ meg szer ve zé sé vel kap cso la tos költ sé gek
(te rem bér le ti díj, szál lás, ét ke zés, szál lí tás, spe ci á lis esz -
kö zök, szol gál ta tá sok bér le ti díja, egyéb).”

12.  §

(1) Ez a ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ 5. na pon lép
ha tály ba, és a ha tály ba lé pé sét kö ve tõ na pon ha tá lyát
vesz ti.

(2) Hatá lyát vesz ti az R. 2. szá mú mel lék le té nek „I. Mû -
kö dé si tí pu sú ki adá sok”, „6. Sport dip lo má ci ai tevé -
kenység” pontja.

(3) Az R. 17.  §-ának a) pont já ban a „2007. évi” szö veg -
rész he lyé be a „2007–2008. évi” szö veg lép.

Baj nai Gor don s. k.,
ön kor mány za ti és te rü let fej lesz té si mi nisz ter

 III. rész HATÁROZATOK

Az Or szág gyû lés ha tá ro za tai

Az Országgyûlés
107/2007. (XII. 14.) OGY

határozata

a Magyar Rádió Közalapítvány Kuratóriuma
Elnöksége és a Hungária Televízió Közalapítvány

Kuratóriuma Elnöksége tisztségviselõinek
 és tagjainak választásáról  szóló

2/2004. (III. 2.) OGY határozat módosításáról*

A Ma gyar Rá dió Köz ala pít vány Ku ra tó ri u ma El nök sé -
ge és a Hun gá ria Te le ví zió Köz ala pít vány Ku ra tó ri u ma
El nök sé ge tiszt ség vi se lõ i nek és tag ja i nak vá lasz tá sá ról
 szóló 2/2004. (III. 2.) OGY ha tá ro zat a kö vet ke zõk sze rint
mó do sul:

Az Or szág gyû lés

Ör dögh Szil vesz ter meg üre se dett he lyé re
Érdi Sán dort

a Hun gá ria Te le ví zió Köz ala pít vány Ku ra tó ri u ma
 Elnöksége meg bí za tá sá nak hát ra lé võ ide jé re an nak tag já vá

meg vá laszt ja.

Dr. Szi li Ka ta lin s. k.,
az Or szág gyû lés el nö ke

Nya kó Ist ván s. k., Pett kó And rás s. k.,
az Országgyû lés jegy zõ je az Or szág gyû lés jegy zõ je

Az Országgyûlés
108/2007. (XII. 14.) OGY

határozata

dr. Juhászné Lévai Katalin országgyûlési képviselõ
mentelmi ügyében**

A Ma gyar Köz tár sa ság Or szág gyû lé se dr. Ju hász né
 Lévai Ka ta lin or szág gyû lé si kép vi se lõ men tel mi jo gát a
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 * A ha tá ro za tot az Or szág gyû lés a 2007. de cem ber 10-i ülés nap ján
 fogadta el.

** A ha tá ro za tot az Or szág gyû lés a 2007. de cem ber 10-i ül ésn ap ján
 fogadta el.



 Debreceni Vá ro si Bí ró ság 75.B.583/2007/3-II. szá mú
meg ke re sé sé vel érin tett ügy ben nem füg gesz ti fel.

Dr. Szi li Ka ta lin s. k.,
az Or szág gyû lés el nö ke

Nya kó Ist ván s. k., Pett kó And rás s. k.,
az Or szág gyû lés jegy zõ je az Or szág gyû lés jegy zõ je

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

A Köztársasági Elnök
288/2007. (XII. 14.) KE

határozata

kitüntetés adományozásáról

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

nem zet kö zi leg is nagy ra be csült, a ma gyar cuk rá szat
hír ne vét öreg bí tõ te vé keny sé gé ért, szak mai-köz éle ti mun -
kás sá ga, egész élet út ja el is me ré se ként

Kop csik La jos mes ter cuk rász nak a

MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI ÉRDEMREND
TISZTIKERESZTJE

polgári tagozata;

a VOSZ te vé keny sé ge ki tel je sí té se, ha té kony és ered -
mé nyes mû kö dé se, a vál lal ko zá sok ér de ké ben vég zett,
nagy ra be csült te vé keny sé ge el is me ré se ként

Cso mor Gá bor nak, a Vál lal ko zók és Mun kál ta tók
 Országos Szö vet sé ge ügy ve ze tõ igaz ga tó já nak,

a ha zai kis- és kö zép vál lal ko zá sok ér de ké ben vég zett
sok ol da lú, pél da ér té kû szak mai és me nedzs men ti mun ká ja 
el is me ré se ként

Kri sán Lász ló nak, a KA-VOSZ Zrt. vezérigazgatójá -
nak a

MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI ÉRDEMREND
LOVAGKERESZTJE

polgári tagozata

ki tün te tést ado má nyo zom.

Bu da pest, 2007. de cem ber 3.

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

El len jegy zem:

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

KEH ügy szám: VII-2/4995/2007.

A Köztársasági Elnök
289/2007. (XII. 14.) KE

határozata

kitüntetés adományozásáról

Az Al kot mány 30/A.  § (1) be kez dé se j) pont ja, va la mint 
a Ma gyar Köz tár sa ság ki tün te té se i rõl  szóló 1991. évi
XXXI. tör vény 2.  § (1) be kez dé se alap ján a gaz da sá gi és
köz le ke dé si mi nisz ter elõ ter jesz tésére ered mé nyes mun -
ká ja el is me ré se ként

Gab li ni Gá bor nak, a Gab li ni Va gyon ke ze lõ Zrt. ve zér -
igaz ga tó já nak a

MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI ARANY
ÉRDEMKERESZT

polgári tagozata

ki tün te tést ado má nyo zom.

Bu da pest, 2007. no vem ber 30.

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

El len jegy zem:

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

KEH ügy szám: VII-2/4982/2007.
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A Köztársasági Elnök
290/2007. (XII. 14.) KE

határozata

kitüntetés adományozásáról

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

a ha zai ke res ke de lem fej lesz té sé ben be töl tött sze re pe, a
ma gyar vál lal ko zók be szál lí tó ként tör té nõ meg je le né sé -
hez nyúj tott tá mo ga tá sa el is me ré se ként

Je an-Pa ul Fil liat-nak, az Au chan Ma gyar or szág Kft.
ve zér igaz ga tó já nak a

MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI ARANY
ÉRDEMKERESZT

polgári tagozata

ki tün te tést ado má nyo zom.

Bu da pest, 2007. de cem ber 3.

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

El len jegy zem:

Bu da pest, 2007. de cem ber 6.

Dr. Göncz Kin ga s. k.,
kül ügy mi nisz ter

KEH ügy szám: VII-2/5038/2007.

 VI. rész
KÖZLEMÉNYEK,
HIRDETMÉNYEK

A Miniszterelnök
2/2007. (MK 175.) ME

u t a s í t á s a
a Miniszterelnöki Hivatal

 1/2006. (MK 94.) ME utasítással kiadott
Szervezeti és Mûködési Szabályzatának

módosításáról

A köz pon ti ál lam igaz ga tá si szer vek rõl, va la mint a Kor -
mány tag jai és az ál lam tit ká rok jog ál lá sá ról  szóló 2006.

évi LVII. tör vény 30.  §-ának (4) be kez dé sé ben fog lalt jog -
kö röm ben a kö vet ke zõ uta sí tást adom ki:

1. A Mi nisz ter el nö ki Hi va tal Szer ve ze ti és Mû kö dé si
Sza bály za tá nak (a továb biak ban: Sza bály zat) mó do sí tá sát
a je len uta sí tás mel lék le te ként ki adom.

2. A mó do sí tás sal érin tett fõ osz tá lyok nak és fõ osz tá lyi
szin tû szer ve ze ti egy sé gek nek a rész le tes fel ada ta i kat
meg ha tá ro zó ügy rend jü ket, il let ve azok mó do sí tá sát 2007. 
de cem ber 31. nap já ig kell – a Kor mány tit kár ság ve ze tõ jé -
nek vé le mé nyé vel el lát va – az irá nyí tá su kat el lá tó ál la mi
ve ze tõ nek jó vá ha gyás ra elõ ter jesz te ni ük.

3. Ez az uta sí tás 2007. de cem ber 15. nap ján lép ha tály -
ba, ren del ke zé se it – amennyi ben azok köz vet le nül jog sza -
bá lyon, il le tõ leg kor mány ha tá ro za ton ala pul nak – a jog -
sza bály, il le tõ leg a kor mány ha tá ro zat ha tály ba lé pé sé nek
nap já tól kell al kal maz ni; 2007. de cem ber 31-én a je len
uta sí tás a ha tá lyát vesz ti.

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

Melléklet

a 2/2007. (MK 175.) ME utasításhoz

A Miniszterelnöki Hivatal

Szervezeti és Mûködési Szabályzatának
módosítása

1.  §

A Sza bály zat 1.  §-ának (4) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„(4) Kor mány ha tá ro zat ban meg ha tá ro zott köz ala pít vá -
nyok te kin te té ben a Mi nisz ter el nö ki Hi va talt ve ze tõ mi -
nisz ter (a továb biak ban: mi nisz ter) ha tás kö ré ben el já ró, a
mi nisz te ri fel ada tok gya kor lá sá ra fel jo go sí tott ál la mi ve -
ze tõ ket a Sza bály zat 3. szá mú mel lék le te tar tal maz za.”

2.  §

A Sza bály zat 4.  §-a (2) be kez dé sé nek o) pont ja he lyé be
a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

(A mi nisz ter)

„o) fel ha tal ma zás alap ján ki ad ja az au di o vi zu á lis mé -
diával, va la mint a di gi tá lis mû sor ter jesz tés re való át ál lás -
sal kap cso la tos mi nisz te ri ren de le te ket, az ilyen tár gyú tör -
vényjavaslatok tár gya lá sa so rán kép vi se li a kor mányt az
Or szág gyû lés ben.”
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3.  §

A Sza bály zat 7.  §-ának (1) be kez dé se a kö vet ke zõ p)–s)
pon tok kal egé szül ki:

(Az ál lam tit kár a Kor mány ügy rend jé ben és a mi nisz te ri 
fel adat- és ha tás kö rök rõl  szóló kor mány ren de le tek ben
meg ha tá ro zott ren del ke zé sek nek meg fele lõen)

„p) fel ügye li az Ál lam re form Ope ra tív Prog ram és az
Elekt ro ni kus Köz igaz ga tás Ope ra tív Prog ram Hi va ta lon
be lü li szak mai ter ve zé si (mo ni tor ing) fel ada ta i nak el lá tá -
sá ra lét re ho zott, a Szak ma po li ti kai Fõ osz tály ve ze tõ je ál -
tal ve ze tett mun ka cso port te vé keny sé gét. A mun ka cso port 
te vé keny sé gé rõl a Hi va tal érin tett ál la mi ve ze tõi (szer ve -
ze ti egy sé ge i nek ve ze tõi) ré szé re fo lya ma tos tá jé koz ta tást
ad;

r) fel ügye li az Eu ró pai Ko or di ná ci ós Tár ca kö zi Bi zott -
ság ba de le gált hi va ta li kép vi se lõ (EKTB tag) te vé keny sé -
gét;

s) kap cso la tot tart a Ma gyar Nem ze ti Va gyon ke ze lõ
Zrt.-vel és irá nyít ja a Hi va tal nak az ál la mi va gyon ról  szóló 
tör vénybõl adó dó fel ada ta i nak el lá tá sát.”

4.  §

A Sza bály zat 8.  §-ának (3) és (4) be kez dé se he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zé sek lép nek:

„(3) Az ál lam tit kár irá nyít ja a kor mány za ti sze mély ügyi 
és köz igaz ga tá si mi nõ ség fej lesz té si szak ál lam tit kárt.

(4) Az ál lam tit kár irá nyít ja a tit kár sá ga ke re té ben mû kö -
dõ Gyer mek esély Tit kár sá got, Ma gyar or szág Hol nap
Nem ze ti Re form-ke rek asz ta lok Tit kár sá gát, va la mint a
Könyv tár és Do ku men tá ci ót.”

5.  §

A Sza bály zat 10.  §-a (1) be kez dé sé nek a) pont ja he lyé -
be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

(A Hi va tal ban)
„a) ál lam tit ká rok irá nyí tá sá val
– a kor mány za ti kom mu ni ká ci ó ért fe le lõs,
– a Kor mány tit kár sá got ve ze tõ,
– kor mány za ti sze mély ügyi és köz igaz ga tá si mi nõ ség -

fej lesz té si,
– a ki sebb ség- és nem zet po li ti ká ért fe le lõs”

(szak ál lam tit ká rok mû köd nek.)

6.  §

A Sza bály zat 11.  §-ának (3) be kez dé se a kö vet ke zõ
c) pont tal egé szül ki, egy ide jû leg a je len le gi c)–k) pon tok
je lö lé se d)–l) pont okra vál to zik:

(A szak ál lam tit kár gon dos ko dik a mi nisz ter el nök, a mi -
nisz ter és a Hi va tal ha tá ron túli ma gya rok kal kap cso la tos
fel ada ta i nak el lá tá sá ról, en nek ke re té ben)

„c) el lát ja a Dél ke let-eu ró pai Tár ca kö zi Mun ka cso port
el nö ki fel ada ta it;”

7.  §

A Sza bály zat 12.  §-ának (3) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„(3) A szak ál lam tit kár kül- és biz ton ság po li ti kai fel -
adat kör ében:

a) tar tal mi lag elõ ké szí ti a mi nisz ter el nök és a kül ügy -
mi nisz ter kül po li ti kai ko or di ná ci ós ér te kez le te it;

b) szer ve zi és össze han gol ja a Mi nisz ter el nö ki Ka bi net 
együtt mû kö dé sét az Or szág gyû lés Hi va ta lá val, a Köz tár -
sa sá gi El nö ki Hi va tal Kül ügyi Fõ osz tá lyá val, a Külügy -
minisztériummal és más mi nisz té ri u mok kal, va la mint köz -
pon ti ál lam igaz ga tá si szer vek kel, to váb bá az Eu ró pai Par -
la ment ma gyar kép vi se lõ i vel a kül- és biz ton ság po li ti ka
te rü le tén;

c) vé le mé nye zi a Hi va tal szer ve ze ti egy sé ge i nek kül-
és biz ton ság po li ti kai tár gyú ja vas la ta it, ter ve ze te it;

d) irá nyít ja a mi nisz ter el nök dön té se alap ján a kül po li -
ti kai jel le gû, kor mány za ti szintû ko or di ná ci ót igény lõ fel -
ada tok vég re haj tá sát;

e) a mi nisz ter el nök mun ká já nak se gí té se cél já ból ér té -
ke li a kül- és biz ton ság po li ti kai tár gyú elem zé se ket;

f) fo lya ma to san kap cso la tot tart a Kül- és Biztonság -
politikai Ta náccsal, ál lan dó meg hí vott ként részt vesz a
 Tanács ülé se in;

g) fo lya ma to san kap cso la tot tart a dip lo má ci ai ta nács -
adók kal;

h) kap cso la tot tart a bu da pes ti akk re di tált dip lo má ci ai
kép vi se le tek ve ze tõ dip lo ma tá i val.”

8.  §

(1) A Sza bály zat 15.  §-át meg elõ zõ „A köz szol gá la ti és
köz igaz ga tá si mi nõ ség fej lesz té si szak ál lam tit kár” al cím
he lyé be a kö vet ke zõ al cím lép:

„A kormányzati személyügyi és közigazgatási
minõségfejlesztési szakállamtitkár”

(2) A Sza bály zat 15.  §-ának (2) be kez dé se he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(2) A szak ál lam tit kár irá nyít ja az Em be ri Erõ for -
rás-fej lesz té si Fõ osz tályt, a Köz szol gá la ti Fõ osz tályt és a
Köz igaz ga tás po li ti kai Fõ osz tályt.”

9.  §

A Sza bály zat 16.  §-ának (1) be kez dé se a kö vet ke zõ
a)–b) pon tok kal egé szül ki:
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(A Hi va tal ke re té ben)
„a) az au di o vi zu á lis mé dia po li ti ká ért fe le lõs kor mány -

biz tos;
b) az „Új rend és sza bad ság” prog ra mért fe le lõs kor -

mány biz tos;”
(mû kö dik.)

10.  §

A Sza bály zat Ötö dik ré sze a kö vet ke zõ cím mel és új
30/A.  §-sal egé szül ki:

„A szerzõdések elõkészítése,
a jogi ellenjegyzés rendje

30/A.  §

(1) A Mun ka ügyi, Jogi és Biz ton sá gi Fõ osz tály ve ze tõ je 
– kü lön uta sí tás ban meg ha tá ro zot tak sze rint, a (2)–(3) be -
kez dés ben írt ki vé tel lel – gon dos ko dik a Hi va tal pol gá ri
jogi és tá mo ga tá si szer zõ dé se i nek elõ ké szí té sé rõl és jogi
el len jegy zé sé rõl, il let ve a Hi va tal ál la mi ve ze tõi (szer ve -
ze ti egy sé gei) ál tal elõ ké szí tett egyéb szer zõ dé sek jogi el -
len jegy zé sé rõl.

(2) A ki sebb ség- és nem zet po li ti ká ért fe le lõs szak ál lam -
tit kár irá nyí tá sa alatt álló szer ve ze ti egy sé gek ál tal kez de -
mé nye zett, a ha tá ron túli ma gyar ság gal és a ki sebb sé gek -
kel kap cso la tos egye di és pá lyá za ti tá mo ga tás ra irá nyu ló
tá mo ga tá si szer zõ dé sek elõ ké szí té sé rõl és jogi el len jegy -
zé sé rõl a ki sebb ség- és nem zet po li ti ká ért fe le lõs szak -
államtitkár gon dos ko dik.

(3) Az Elekt ro ni kus kor mány zat-köz pont ál tal kez de mé -
nye zett egy sze rû köz be szer zé si el já rá sok le foly ta tá sá ról, a
tá mo ga tá si szer zõ dé sek és a szol gál ta tó igény be vé te lé re
irá nyu ló szer zõ dé sek elõ ké szí té sé rõl és jogi el len jegy zé -
sé rõl a köz igaz ga tá si in for ma ti ká ért fe le lõs kor mány biz tos 
gon dos ko dik.”

11.  §

A Sza bály zat 1. szá mú mel lék le te A) ré szé nek 10–10.2.
pont jai he lyé be a kö vet ke zõ pon tok lép nek, és a 10. pont a
kö vet ke zõ 10.3. pont tal egé szül ki:

„10. A kor mány za ti sze mély ügyi és köz igaz ga tá si mi -
nõ ség fej lesz té si szak ál lam tit kár irá nyí tá sá val:

10.1. Em be ri Erõ for rás-fej lesz té si Fõ osz tály
10.2. Köz szol gá la ti Fõ osz tály
10.3. Köz igaz ga tás po li ti kai Fõ osz tály”

12.  §

A Sza bály zat 3. szá mú mel lék le te he lyé be a kö vet ke zõ
új 3. szá mú mel lék let lép:

„3. számú melléklet

Felelõs miniszteri feladatok gyakorlása

Avi cen na Kö zel ke let
Ku ta tá sok Köz ala pít vány

ki sebb ség- 
és nem zet po li ti ká ért fe le lõs
szak ál lam tit kár

Eu ró pai Össze ha son lí tó
Ki sebb ség ku ta tá sok
Köz ala pít vány

ki sebb ség- 
és nem zet po li ti ká ért fe le lõs
szak ál lam tit kár

Ma gyar or szá gi Nem ze ti és
Et ni kai Ki sebb sé ge kért
Köz ala pít vány

ki sebb ség- 
és nem zet po li ti ká ért fe le lõs
szak ál lam tit kár

Pus kás Ti va dar Köz ala pít -
vány

köz igaz ga tá si in for ma ti ká ért
fe le lõs kor mány biz tos”

13.  §

A Sza bály zat 8.  §-a (2) be kez dé sé nek a) és d) pont ja,
va la mint 16.  §-ának (6) be kez dé se ha tá lyát vesz ti.
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He lyes bí tés: A Ma gyar Köz löny 2007. évi 172. szá má ban megjelent a Ma gyar Nem ze ti Va gyon ke ze lõ Zárt kö rû en Mû kö dõ Rész vény tár sa ság El len õr zõ
Bi zott sá ga tag já nak ki ne ve zé sé rõl szó ló 84/2007. (XII. 11.) ME ha tá ro zat ban „a 72/2007. (XI. 15.) ME ha tá ro zat tal ki ne ve zett fel ügye lõ bi zott sá gi ta gok kal
azo nos idõ tar tam ra” szö veg rész he lye sen:

,,a ha tá ro zat köz zé té te lét kö ve tõ nap tól szá mí tott öt éves idõ tar tam ra.”
(Kéz irat hi ba)
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ELÕFIZETÉSI FELHÍVÁS

A jog al ko tás ról szó ló 1987. évi XI. tör vény ren del ke zik – töb bek kö zött – a Ma gyar Köz tár sa ság  Kormánya hi va ta los
lap já nak, a Ha tá ro za tok Tá rának meg je len te té sé rõl.
A Ha tá ro za tok Tá rát szer kesz ti a Mi nisz ter el nö ki Hi va tal a Szer kesz tõ bi zott ság köz re mû kö dé sé vel, éven te mint egy
60 al ka lom mal je le nik meg.
A Ha tá ro za tok Tá ra a Kor mány nak azo kat a ha tá ro za ta it (két ez res) köz li, ame lyek nek köz zé té te lét a Kor mány
 elrendelte, to váb bá tar tal maz za a mi nisz ter el nök ha tá ro za ta it, a Mi nisz ter el nö ki Hi va talt  vezetõ mi nisz ter ha tá ro za -
ta it, va la mint a mi nisz té ri u mok, az or szá gos ha tás kö rû szer vek, az ön kor mány za tok köz le mé nye it, hir det mé nye it,
kü lön fé le tá jé koz ta tó it, to váb bá azo kat a köz le mé nye ket stb., ame lye ket a Mi nisz ter el nö ki Hi va talt ve ze tõ mi nisz ter
en ge dé lyez.

A Ha tá ro za tok Tá ra meg ren del he tõ a Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó cí mén (Bu da pest VIII., So mogyi Béla u. 6.;
postacím: 1394 Bu dapest 62, Pf. 357) vagy a 318-6668 fax számán.
Éves elõ fizetési dí ja 2008. év re: 26 460 Ft áfá val.
Példányonként meg vásárolható a Bu dapest VII., Rá kóczi út 30. (be járat a Do hány u. és Nyár u. sar kán) szám alat ti
Köz löny  Centrumban (te l.: 321-5971, fax: 321-5275, e-ma il: koz lony cent rum@mhk.hu), il let ve meg ren del he tõ
a  kiadó ügy fél szol gá la tán (fax: 318-6668, 338-4746, e-ma il: koz lony bolt@mhk.hu) vagy a www.mhk.hu/koz lony bolt
in ter net cí men.

MEGRENDELÕLAP
Meg ren de lem a

HATÁROZATOK TÁRA

címû la pot .................  példányban.

A meg ren de lõ (cég) ne ve: ...............................................................................................................................

Cí me (vá ros, irá nyí tó szám): ............................................................................................................................

Ut ca, ház szám: ...............................................................................................................................................

Az ügy in té zõ ne ve, te le fon szá ma: ..................................................................................................................

A meg ren de lõ (cég) bank szám la szá ma: ........................................................................................................

2008. évi elõ fi ze té si díj egy év re: 26 460 Ft  áfá val.

fél év re: 13 230 Ft  áfá val.

Csek ket ké rek a be fi ze tés hez

Kér jük, a négy zet be tör té nõ X be je lö lés sel je lez ze az elõ fi ze tés idõ tar ta mát!

A meg ren delt pél dá nyok el len ér té két a pos ta költ ség gel együtt, a szál lí tást kö ve tõ szám la kézhez vétele után,
8 napo n be lül a Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó nak a szám lán fel tün te tett pénz for gal mi jel zõ szá má ra át utal juk.

Kel te zés: .......................................................

                         ......................................................................
                               cég szerû aláírás
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ELÕFIZETÉSI  FELHÍVÁS

A Mi nisz ter el nö ki Hi va tal, va la mint az Ön kor mány za ti és Terü let fej lesz té si Minisztérium kö zös szer-
kesz té sé ben ha von ta meg je le nõ

ÖNKORMÁNYZATOK KÖZLÖNYE

az ön kor mány za tok szá má ra mû kö dé sük so rán hasz nos és nél kü löz he tet len tá jé ko zó dá si for rás.
A ki ad vány el sõ há rom ré sze az ön kor mány za to kat érin tõ, új on nan ki hir de tett jog sza bá lyo kat (tör-
vények, ren de le tek – ide ért ve az ön kor mány za ti ren de le te ket is –, al kot mány bí ró sá gi és egyéb
 határozatok) köz li. Ne gye dik fõ ré sze köz le mé nye ket, pá lyá za ti fel hí vá so kat és tá jé koz ta tá so kat (szak-
tár cák köz le mé nyei, az Ál la mi Szám ve võ szék aján lá sai, az ön kor mány za tok ál tal el nyer he tõ támoga-
tások pá lyá za ti fel té te lei, az ön kor mány za tok éves pénz ügyi be szá mo lói, ala pí tó ok ira tok stb.) tar tal-
maz.

Az Ön kor mány za tok Köz lö nye elõ fi ze tés ben meg ren del he tõ a Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó
(1085 Bu da pest, So mogyi Bé la u. 6.) cí mén (pos tacím: 1394 Bu dapest 62., Pf. 357) vagy a 318-6668 fax -
szá mán.
2008. évi éves elõfizetés dí ja: 6552 Ft áfával; fél éves elõ fizetés: 3276 Ft áfá val.

Pél dá nyon ként meg vá sá rol ha tó a Bu da pest VII., Rá kó czi út 30. (be já rat a Do hány u. és Nyár u.  sarkán)
szám alat ti Köz löny  Centrumban (tel.: 321-5971, fax: 321-5275, e-ma il: kozlonycentrum@mhk.hu), il letve
meg ren del he tõ a ki adó ügy fél szol gá la tán (fax: 318-6668, 338-4746, e-ma il: koz lony bolt@mhk.hu) vagy
a www.mhk.hu/koz lony bolt in ter net cí men.

MEGRENDELÕLAP

Meg ren del jük az Ön kor mány za tok Köz lö nye címû la pot .................  példányban.

A meg ren de lõ (cég) ne ve: ...........................................................................................................

Cí me (vá ros, irá nyí tó szám): ........................................................................................................

Ut ca, ház szám: ...........................................................................................................................

Az ügy in té zõ ne ve, te le fon szá ma: ...............................................................................................

A meg ren de lõ (cég) bank szám la szá ma: .....................................................................................

A meg ren delt pél dá nyok el len ér té két a pos ta költ ség gel együtt, a szál lí tást kö ve tõ szám la kézhez-
vétele után, 8 na pon be lül a Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó nak a szám lán fel tün te tett pénz for gal mi
jel zõ szá má ra át utal juk.

Kel te zés: ………………………………………

                         ……………………………………………
                               cég szerû aláírás
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ELÕFIZETÉSI  FELHÍVÁS
Az

EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI KÖZLÖNY

– az egész ség biz to sí tá si ága zat köz pon ti igaz ga tá si szer ve, az Or szá gos Egész ség biz to sí tá si Pénz tár
 hivatalos lap ja – az elõ fi ze tõi ér de ke ket sze m elõtt tart va, ked ve zõ áron kí ván ja az egész ség ügyi
 ágazatban ér de kel tek ren del ke zé sé re bo csá ta ni a jog sza bá lyok szö ve gét, va la mint a mun ká hoz szük-
séges ak tu á lis OEP-köz le mé nye ket, -fel hí vá so kat, -tá jé koz ta tó kat. La punk cím zett jei el sõ sor ban: az alap-
ellátásban részt ve võ há zi or vo sok; fek võ be teg-el lá tó és szak el lá tó in téz mé nyek; gyógy szert, gyó gyá sza ti
se géd esz közt gyár tók, il let ve for gal ma zók; gyógy für dõk; ok ta tá si in téz mé nyek; tár sa da lom biz to sí tá si ki fi-
ze tõ he lyek, foglalkoz tatók; köny ve lõk; adó ta nács adók stb.

Az Egész ség biz to sí tá si Köz löny elõ fi ze tés ben meg ren del he tõ a Ma gyar Hi va ta los Közlöny kiadó
(1085 Bu da pest, So mogyi Bé la u. 6.) cí mén (pos tacím: 1394 Bu dapest 62., Pf. 357) vagy a 318-6668 fax -
szá mán.

2008. évi éves elõfizetési díj: 25 452 Ft áfá val, fél éves elõ fizetés: 12 726 Ft áfá val.

Pél dá nyon ként meg vá sá rol ha tó a Bu da pest VII., Rá kó czi út 30. (be já rat a Do hány u. és Nyár u.  sarkán)
szám alat ti Köz löny  Centrumban (tel.: 321-5971, fax: 321-5275, e-ma il: kozlonycentrum@mhk.hu), il letve
meg ren del he tõ a ki adó ügy fél szol gá la tán (fax: 318-6668, 338-4746, e-ma il: koz lony bolt@mhk.hu) vagy
a www.mhk.hu/koz lony bolt in ter net cí men.

MEGRENDELÕLAP

Meg ren del jük az Egész ség biz to sí tá si Köz löny címû la pot .................  példányban.

A meg ren de lõ (cég) ne ve: ...........................................................................................................

Cí me (vá ros, irá nyí tó szám): ........................................................................................................

Ut ca, ház szám: ...........................................................................................................................

Az ügy in té zõ ne ve, te le fon szá ma: ...............................................................................................

A meg ren de lõ (cég) bank szám la szá ma: .....................................................................................

A meg ren delt pél dá nyok el len ér té két a pos ta költ ség gel együtt, a szál lí tást kö ve tõ szám la kézhez-
vétele után, 8 na pon be lül a Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó nak a szám lán fel tün te tett pénz for gal mi
jel zõ szá má ra át utal juk.

Kel te zés: ………………………………………

                         ……………………………………………
                               cég szerû aláírás
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A Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó meg je len tet te

a

Mód szer ta ni út mu ta tó a he lyi ön kor mány za ti ren de le tek szer kesz té sé hez
cí mû ki ad ványt.

Az út mu ta tó cél ja, hogy a he lyi ön kor mány za ti ren de le tek al ko tá sa so rán tör té nõ he lyes al kal ma zá -
sá hoz gya kor la ti se gít sé get nyújt son. Az út mu ta tó sor ra ve szi a jog al ko tás ról szó ló 1987. évi XI. tör-
vény és a kap cso ló dó vég re haj tá si ren de le tek azon ren del ke zé se it, ame lye ket a he lyi ön kor mány -
za ti jog al ko tás nál al kal maz ni kell. Ezen ren del ke zé sek hez fûz gya kor la ti út mu ta tást, ki fe je zet ten
ön kor mány za ti ren de le tek bõl me rí tett he lyes és hely te len példákat.
Je len leg igen nagy az el té rés az egyes me gyék ben, il let ve a me gyé ken be lül az egyes te le pü lé se-
ken hasz nált ön kor mány za ti ren de le tek al ko tá sa so rán al kal ma zott mód sze rek ben, szo ká sok ban.
Er re te kin tet tel né hány köz igaz ga tá si hi va tal min ta ren de le tek kel se gí ti az adott me gyé ben mû kö dõ
te le pü lé sek jegy zõ i nek mun ká ját. Egy sé ges, a he lyi ön kor mány za tok ré szé re ké szü lõ jog sza -
bály-szer kesz té si se géd anya got azon ban még sem az Ön kor mány za ti és Te rü let fej lesz té si Mi nisz-
té ri um, sem az Igaz ság ügyi és Ren dé sze ti Mi nisz té ri um nem adott ki. Ezt a hi ányt pró bál ja rész ben
pó tol ni ez a ki ad vány. Egy re na gyobb ugyan is az igény ar ra, hogy a he lyi ön kor mány za ti ren de le te -
ket is egy sé ges szer kesz té si mód szer rel, egy sé ges szer ke zet ben, elekt ro ni zál va min den állam-
polgár el ér hes se, meg is mer hes se és kö vet ke ze te sen alkalmazhassa.
A fen ti ek re te kin tet tel ajánl juk a ki ad ványt az or szág va la mennyi jegy zõ jé nek, kör jegy zõ jé nek,
 fõjegyzõjének, a pol gár mes te rek nek, me gyei köz gyû lé si el nö kök nek, a kép vi se lõ-tes tü le tek tag ja i -
nak, va la mint a he lyi jog al ko tás elõ ké szí té sé ben részt ve võ hi va ta li mun ka tár sak nak.

A 104 ol da las ki ad vány ára: 1155 Ft áfá val.

Pél dá nyon ként meg vá sá rol ha tó a Köz löny ki adó Jo gi Köny ves bolt já ban (1085 Bu da pest, So mo gyi Béla
u. 6. Tel./fax: 318-8411), va lamint a Budapest VII., Rá kóczi út 30. ( bejárat a Dohány u. és Nyár u. sarkán)
szám alat ti Közlöny Cent rumban (te l.: 321-5971, fax: 321-5275, e-mail: kozlonycentrum@mhk.hu),
illetve meg ren del he tõ a ki adó ügy fél szol gá la tán (fax: 318-6668, 338-4746, e-ma il: koz lony bolt@mhk.hu)
vagy a www.mhk.hu/koz lony bolt in ter net cí men.

MEGRENDELÕLAP

Meg ren del jük a Mód szer ta ni út mu ta tó a he lyi ön kor mány za ti ren de le tek szer kesz té sé hez
cí mû ki ad ványt
(ára: 1155 Ft + pos taköltség), ......................  pél dányban, és kérem jut tassák el az alábbi címre:

A meg ren de lõ (cég) ne ve: ........................................................................................................
Cí me (vá ros, irá nyí tó szám): .....................................................................................................
Ut ca, ház szám: .........................................................................................................................
Ügy in té zõ ne ve, telefonszá ma: ................................................................................................
A meg ren de lõ (cég) bank szám la szá ma: ..................................................................................

A meg ren delt pél dá nyok el len ér té két a pos ta költ ség gel együtt, a szál lí tást kö ve tõ szám la kézhez vétele
után, 8 na pon be lül a Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó nak a szám lán fel tün te tett pénz for gal mi
jel zõ szá má ra át uta lom.

Kel te zés: ………………………………………

                         ………………………………………
cégszerû aláírás
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jenek levélben vagy faxon megküldeni. Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a lapszállításról kizárólag az elõfizetési díj beérkezését
követõen intézkedünk. Fontos, hogy az elõfizetési díjakat a megadott 10300002-20377199-70213285 sz. számlára utalják, illetve
a kiadó által kiküldött készpénz-átutalási megbízáson fizessék be.
Készpénzes befizetés kizárólag a Magyar Hivatalos Közlönykiadó ügyfélszolgálatán (1085 Budapest, Somogyi B. u. 6.) lehetséges. (Levél-
cím: Magyar Hivatalos Közlönykiadó, 1394 Budapest, 62. Pf. 357. Fax: 318-6668).

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

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

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

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

(Áraink a 20%-os áfát tartalmazzák.)

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

10 munkahelyes hálózati változat 216 000 Ft

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

100 munkahelyes hálózati változat 780 000 Ft

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

(Áraink a 20%-os áfát tartalmazzák.)

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

10 munkahelyes hálózati változat 192 000 Ft

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

100 munkahelyes hálózati változat 708 000 Ft

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


