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 II. rész JOGSZABÁLYOK

A Kor mány ren de le tei

A Kor mány
152/2008. (V. 30.) Korm.

rendelete

a hosszú távú kötelezettségek vállalásának 
egyes szabályairól szóló 

24/2007. (II. 28.) Korm. rendelet módosításáról

A Kor mány az ál lam ház tar tás ról szó ló 1992. évi
XXXVIII. tör vény 12/B. § (6) be kez dé sé ben, va la mint
124. § (2) be kez dés y) pont já ban ka pott fel ha tal ma zás
alap ján, az Al kot mány 35. § (1) be kez dés b) pont já ban
meg ha tá ro zott fel adat kör ében el jár va a kö vet ke zõ ket ren -
de li el:

1. §

A hosszú távú kö te le zett sé gek vál la lá sá nak egyes sza -
bá lya i ról szó ló 24/2007. (II. 28.) Korm. ren de let a kö vet -
ke zõ új 6/A. §-sal egé szül ki:

„6/A. § (1) A Kor mány, il let ve az Or szág gyû lés olyan
dön té sé re, il let ve az olyan dön tést kez de mé nye zõ elõ ter -
jesz tés re, amely sze rint a Kor mány, il let ve az Or szág gyû -
lés az Áht. 12/B. § (7) be kez dé se, il let ve 22. § (2) be kez dé -
se sze rin ti hosszú távú kö te le zett ség vál la lás hoz a pá lyá zat
ki írá sá hoz való hoz zá já ru lás sal, ezt kö ve tõ en a szer zõ dés
meg kö té sé hez való kü lön hoz zá já ru lás sal adja meg a fel -
ha tal ma zást, a 4. § (3) be kez dé sét és az 5. §-t az e §-ban
meg ha tá ro zott el té ré sek kel kell al kal maz ni, il let ve a 6. §
(3) be kez dé sét nem kell al kal maz ni.

(2) Az (1) be kez dés sze rin ti eset ben a pá lyá zat ki írá sá -
hoz való hoz zá já ru lás ra irá nyu ló elõ ter jesz tés nek, il let ve a 
hoz zá já ru lás nak nem kell tar tal maz nia a 4. § (3) be kez dés
a), d), e) és g) pont ja i ban, va la mint az 5. § c)–k) pont ja i ban
meg ha tá ro zott ada to kat.”

2. §

Ez a ren de let a ki hir de té se nap ján lép ha tály ba, és az azt
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 egész ség ügyi mi nisz ter
23/2008. (V. 30.) EüM

ren de le te

a kü lön le ges táp lál ko zá si célú élel mi sze rek rõl szó ló
36/2004. (IV. 26.) ESZCSM ren de let mó do sí tá sá ról 

Az élel mi sze rek rõl szó ló 2003. évi LXXXII. tör vény
20. § (11) be kez dés a) pont já ban ka pott fel ha tal ma zás
alap ján, az egész ség ügyi mi nisz ter fel adat- és ha tás kö ré rõl 
szó ló 161/2006. (VII. 28.) Korm. ren de let 1. § a) pont já -
ban meg ha tá ro zott fel adat kör ben el jár va – a föld mû ve lés -
ügyi és vi dék fej lesz té si mi nisz ter fel adat- és ha tás kö ré rõl
szó ló 162/2006. (VII. 28.) Korm. ren de let 1. § e) pont já ban 
meg ha tá ro zott fel adat kör ében el já ró föld mû ve lés ügyi és
vi dék fej lesz té si mi nisz ter rel egyet ér tés ben – a kö vet ke zõ -
ket ren de lem:

1. §

(1) A kü lön le ges táp lál ko zá si célú élel mi sze rek rõl szó ló 
36/2004. (IV. 26.) ESZCSM ren de let (a to váb bi ak ban: R.)
4. § (1) be kez dé sé nek fel ve ze tõ szö ve ge he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„Az 1. szá mú mel lék let I. A. ré szé ben fel so rolt kü lön le -
ges táp lál ko zá si célú élel mi szer cso por tok ra vo nat ko zó kü -
lön jog sza bá lyok tar tal maz zák:”

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

„(4) A 3. szá mú mel lék let ben fel so rolt táp ér ték nö ve lõ
anya go kat tar tal ma zó kü lön le ges élel mi szer 2009. de cem -
ber 31-ig hoz ha tó ke res ke del mi for ga lom ba.”

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

„(6) Az új élel mi sze rek re és élel mi szer-alap anya gok ra
vo nat ko zó ren del ke zé sek fi gye lem be vé te lé vel a kü lön le -
ges élel mi szer elõ ál lí tá sá hoz olyan anya gok is fel hasz nál -
ha tók, ame lyek nem so rol ha tók a 2. szá mú mel lék let ben
fel so rolt cso por tok egyi ké be sem. Az Or szá gos Élel me -
zés- és Táp lál ko zás tu do má nyi In té zet (a to váb bi ak ban:
OÉTI) a gyár tó tól, im port ese tén az im por tá ló tól kér he ti
azo kat a tu do má nyos do ku men tu mo kat, ame lyek bi zo nyít -
ják, hogy az adott anyag hasz nál ha tó az el ér ni kí vánt táp -
lál ko zá si cél ér de ké ben. Ab ban az eset ben, ha a bi zo nyí té -
kok könnyen hoz zá fér he tõ köz le mény ben ta lál ha tók, ele -
gen dõ a köz le mény re tör té nõ hi vat ko zás.”
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2. §

(1) Az R. 8. § (1) be kez dé sé nek fel ve ze tõ szö ve ge he -
lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„A kü lön le ges élel mi sze rek ha té kony ha tó sá gi el len õr -
zé se ér de ké ben az 1. szá mú mel lék let I. A. 2. pont já ba és
II. ré szé be tar to zó élel mi sze rek ese té ben:”

(2) Az R. 8. §-a a kö vet ke zõ új (4) be kez dés sel egé szül ki:
„(4) Az (1) be kez dés al kal ma zá sá ban 
a) cím ke alatt a ter mék ma gyar nyel vû gra fi ká ja, im port

ese tén a ter mék ere de ti és ma gyar nyel vû ki egé szí tõ cím -
ké je (pót cím ké je) is ér ten dõ,

b) elsõ for ga lom ba ho za tal nak mi nõ sül az is, ha a már
be je len tett és for gal ma zott ter mék össze té te lé ben, az
össze te võk ará nyá ban, vagy a je lö lés bár mely ele mé ben
vál to zás tör té nik.”

3. §

Az R. 10. §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:
„10. § (1) A kü lön le ges élel mi sze rek el len õr zé sét az

élel mi sze rek rõl szó ló 2003. évi LXXXII. tör vény 11. §
(1) be kez dé se sze rin ti ha tó sá gok vég zik.

(2) Az elõ írá sok be tar tá sá nak el len õr zé se ér de ké ben
vagy azok meg sér té se, il let ve egész sé gi ár ta lom le he tõ sé -
gé nek gya nú ja ese tén a táp lál ko zá si jel lem zõk  laborató -
riumi vizs gá la tát az Ál la mi Nép egész ség ügyi és Tisz ti or -
vo si Szol gá lat (a to váb bi ak ban: ÁNTSZ) re gi o ná lis in té -
ze té nek la bo ra tó ri u ma, il let ve az OÉTI, az élel mi szer-biz -
ton sá gi és élel mi szer-mi nõ ség ügyi meg fe le lõ ség la bo ra tó -
ri u mi vizs gá la tát a Me zõ gaz da sá gi Szak igaz ga tá si Hi va tal
(a to váb bi ak ban: MgSzH) köz pon ti és te rü le ti labora -
tóriumai vég zik.

(3) Ha a ter mék meg ha tá ro zott táp lál ko zá si cé lok nak
való meg nem fe le lé sét az azt fog lal ko zá sa so rán fel hasz -
ná ló sze mély, az elõ ál lí tó vagy a for gal ma zó ész le li, er rõl a 
tu do má sá ra ju tást kö ve tõ en ha la dék ta la nul kö te les ér te sí -
te ni az ÁNTSZ re gi o ná lis in té ze tét.

(4) Az ÁNTSZ re gi o ná lis in té ze te a (3) be kez dés sze -
rinti be je len tést so ron kí vül ki vizs gál ja, és an nak ered mé -
nyé rõl gyors je len tés ben ér te sí ti az OÉ TI-t, tá jé koz tat ja az
Or szá gos Tisz ti fõ or vo si Hi va talt (a to váb bi ak ban: OTH),
va la mint – ha vizs gá lat so rán élel mi szer-biz ton sá gi koc ká -
zat ra uta ló adat me rül fel – az MgSzH Köz pon tot is.”

4. §

Az R. 11. §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:
„11. § (1) Az ÁNTSZ-nek a gyár tó, il let ve im por tõr

szék he lye sze rin ti re gi o ná lis in té ze te – az arra okot adó kö -
rül mény el há rí tá sá nak iga zo lá sá ig – ide ig le ne sen fel füg -
gesz ti a ter mék for gal ma zá sát, ha a kü lön le ges élel mi szer
nem fe lel meg az 1. § (2) be kez dé sé ben fog lal tak nak, vagy
ve szé lyez te ti az em be ri egész sé get.

(2) Az MgSzH-nak a gyár tó, il let ve im por tõr szék he lye
sze rin ti igaz ga tó sá ga – az arra okot adó kö rül mény el há rí -
tá sá nak iga zo lá sá ig – ide ig le ne sen fel füg gesz ti a ter mék
for gal ma zá sát, ha a kü lön le ges élel mi szer nem fe lel meg a
vo nat ko zó élel mi szer-biz ton sá gi és mi nõ sé gi követelmé -
nyeknek.

(3) Az (1) és (2) be kez dés sze rin ti in téz ke dé sé rõl az (1)
és a (2) be kez dés sze rin ti szerv ha la dék ta la nul ér te sí ti az
OTH-t és az OÉ TI-t, va la mint a Bi zott ság és a tag ál la mok
tá jé koz ta tá sa ér de ké ben a Ma gyar Élel mi szer-biz ton sá gi
Hi va talt, kö zöl ve az in téz ke dés okát.”

5. §

Az R. 14. § (2) be kez dés b) pont ja he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

[Ez a ren de let a kö vet ke zõ uni ós jogi ak tu sok nak való
meg fe le lést szol gál ja:]

„b) a Bi zott ság 2001/15/EK irány el ve (2001. feb -
ruár 15.) a kü lön le ges táp lál ko zá si cé lok ra szánt élel mi -
sze rek hez ad ha tó táp ér ték nö ve lõ anya gok ról, va la mint az
azt mó do sí tó 2004/5/EK, 2004/6/EK, 2006/34/EK,
2007/26/EK irány el vek.”

6. §

(1) Ez a ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ 8. na pon lép ha -
tály ba az zal, hogy az R. e ren de let 1. § (2) be kez dé sé vel
mó do sí tott 4. § (4) be kez dé sé nek ren del ke zé se it 2007. ja -
nu ár 1-jé tõl kell al kal maz ni. 

(2) E ren de let a ha tály balé pé sét kö ve tõ na pon ha tá lyát
vesz ti. 

(3) Az R.
a) 12. § (1) be kez dé sé ben a „me gyei in té ze te” szö veg -

rész he lyé be a „re gi o ná lis in té ze te” szö veg,
b) 12. § (2) be kez dé sé ben a „me gyei in té zet” szö veg rész 

he lyé be a „re gi o ná lis in té zet” szö veg,
c) 1. szá mú mel lék le te II. 2. pont já ban a „kü lön le ges

élel mi sze rek” szö veg rész he lyé be az „ , az elõ zõ ek ben fel
nem so rolt kü lön le ges táp lál ko zá si célú élel mi sze rek.”
szö veg,

d) 3. szá mú mel lék le té nek cí mé ben a „2006.” szö veg -
rész he lyé be a „2009.” szö veg
lép.

(4) Az anya tej-he lyet te sí tõ és anya tej-ki egé szí tõ táp -
szer rõl szó ló 20/2008. (V. 14.) EüM ren de let 19. § (8) be -
kez dé se a „37/2007. (IV. 26.)” szö veg rész he lyett a
„37/2004. (IV. 26.)” szö veg gel lép ha tály ba.

(5) Ez a ren de let a 2004/6/EK irány elv nek az irány elv
al kal ma zá si idõ tar ta ma ki ter jesz té sé nek cél já ból tör té nõ
mó do sí tá sá ról szó ló, 2007. má jus 7-i 2007/26/EK bi zott -
sá gi irány elv nek való meg fe le lést szol gál ja.

Dr. Szé kely Ta más s. k.,
egész ség ügyi mi nisz ter
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A közlekedési, hírközlési 
és energiaügyi miniszter, 

valamint az önkormányzati miniszter
1/2008. (V. 30.) KHEM–ÖM

együttes rendelete

a helyi közforgalmú közlekedés normatív
támogatásáról

A Ma gyar Köz tár sa ság 2008. évi költ ség ve té sé rõl  szóló
2007. évi CLXIX. tör vény 5. szá mú mel lék let 13. pont já -
ban ka pott fel ha tal ma zás alap ján, a köz le ke dé si, hír köz lé si 
és ener gia ügyi mi nisz ter fel adat- és ha tás kö ré rõl  szóló
133/2008. (V. 14.) Korm. ren de let 1.  § a) pont já ban, va la -
mint az ön kor mány za ti mi nisz ter fel adat- és ha tás kö ré rõl
 szóló 132/2008. (V. 14.) Korm. ren de let 1.  § a) pont já ban
meg ha tá ro zott fel adat kö rünk 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.  § a) pont já ban meg ha tá ro zott fel adat -
kör ében el já ró pénz ügy mi nisz ter rel egyet ér tés ben – a kö -
vet ke zõ ket ren del jük el:

1.  §

(1) A köz pon ti költ ség ve tés ál tal biz to sí tott tá mo ga tást
(a továb biak ban: nor ma tív tá mo ga tás) az a he lyi köz for -
gal mú köz le ke dés sel (a továb biak ban: he lyi köz le ke dés)
ren del ke zõ te le pü lé si ön kor mány zat (a továb biak ban: ön -
kor mány zat) igé nyel he ti, amely az au tó busszal vég zett
me net rend sze rin ti sze mély szál lí tás ról  szóló 2004. évi
XXXIII. tör vény (a továb biak ban: Atv.) 2.  § c) pont já ban,
va la mint 3.  § (4) be kez dés a) pont já ban meg ha tá ro zott
ese tek ben:

a) he lyi köz le ke dést le bo nyo lí tó gaz dál ko dó szer ve ze -
tet, il let ve költ ség ve té si szer vet tart fenn,

b) a he lyi köz le ke dés le bo nyo lí tá sá ra a köz szol gál ta tá si 
szer zõ dést az ön kor mány za ti, ál la mi vagy egyéb szol gál ta -
tó val meg kö töt te,

c) a he lyi köz le ke dés le bo nyo lí tá sá ra a köz szol gál ta tá si 
szer zõ dés nek meg fe le lõ szer zõ dést vagy a kon cesszi ós
szer zõ dést az ön kor mány za ti, ál la mi vagy egyéb szol gál ta -
tó val meg kö töt te, vagy

d) a te vé keny ség gya kor lá sá nak jo gát kon cesszi ós
szer zõ dés ke re té ben idõ le ge sen át en ged te.

(2) Az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott ön kor mány zat
azon he lyi sze mély szál lí tá si te vé keny ség után is igé nyel -
he ti a nor ma tív tá mo ga tást, amely re az Atv. 3.  § (4) be kez -
dés b) pont já ban meg ha tá ro zott, he lyi já rat tal a köz igaz ga -
tá si ha tá ron kí vül au tó busszal vég zett sze mély szál lí tás ra
vo nat ko zó meg ál la po dás alap ján az ön kor mány za ti, ál la mi 
vagy egyéb szol gál ta tó val a köz szol gál ta tá si szer zõ dést
meg kö töt te. Eb ben az eset ben az érin tett ön kor mány za tok
kö zöt ti meg ál la po dás sze rint tör té nik a tá mo ga tás igény lé -
se. Az érin tett já ra tok ra az ön kor mány za tok a meg ál la po -
dás sze rin ti arány ban igé nyel het nek nor ma tív tá mo ga tást.

(3) A nor ma tív tá mo ga tás igény lé sé nek fel té te le az ön -
kor mány zat – kép vi se lõ-tes tü le ti ha tá ro zat tal alá tá masz -
tott – nyi lat ko za ta ar ról, hogy

a) a he lyi köz le ke dés mû köd te té sé hez (fo lya ma tos üze -
mel te té sé hez és esz köz fenn tar tá si rá for dí tá sa i hoz), va la -
mint fej lesz té sé hez (be ru há zá sa i hoz) a tárgy évet meg elõ -
zõ év ben szol gál ta tó ként mi lyen össze gû sa ját for rás ból
szár ma zó, vissza nem té rí ten dõ ön kor mány za ti tá mo ga tás -
sal já rult hoz zá, to váb bá

b) a he lyi köz le ke dést a tárgy év ja nu ár 1-jé tõl de cem -
ber 31-éig fo lya ma to san fenn tart ja.

(4) Az ön kor mány zat ak kor is jo go sult nor ma tív tá mo -
ga tás igény lé sé re, ha a he lyi köz le ke dést a tárgy évet meg -
elõ zõ év köz ben hoz ták lét re, és an nak mû köd te té sét az ön -
kor mány zat a tárgy év ben is fenn tart ja.

2.  §

(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 jú ni us 20-áig a
Ma gyar Ál lam kincs tár Re gi o ná lis Igaz ga tó sá gá nak az ön -
kor mány zat szék he lye sze rint ille té kes me gyei szer ve ze ti
egy sé gé hez (a továb biak ban: Igaz ga tó ság) 2 pél dány ban
be nyúj ta ni.

(2) A 2. mel lék let sze rint ki töl tött adat lap nak a ha tó sá gi
fé rõ hellyel szá mí tott, tárgy évet meg elõ zõ évi köz le ke dé si
tel je sít mé nye ket tar tal maz nia kell. A sta tisz ti kai fé rõ -
hellyel szá mí tott tárgy évet meg elõ zõ évi köz le ke dé si tel je -
sít mé nyek ren del ke zés re ál lá sa ese tén az adat lap nak azt az
ada tot is tar tal maz nia kell.

(3) Az Igaz ga tó ság a ké rel met an nak elõ írt tar tal mi és
for mai tel jes sé ge szem pont já ból el len õr zi. Hi á nyos ké re -
lem ese tén az Igaz ga tó ság 8 na pos ha tár idõ tû zé sé vel
 hiánypótlásra hív ja fel az ön kor mány za tot.

(4) A for mai és tar tal mi kö ve tel mé nyek nek meg fe le lõ
ké re lem egy pél dá nyát az Igaz ga tó ság a tárgy év jú li us
5-éig to váb bít ja a köz le ke dé sért fe le lõs mi nisz ter ál tal
 vezetett mi nisz té ri um (a továb biak ban: mi nisz té ri um) ré -
szé re.

3.  §

(1) A Ma gyar Köz tár sa ság 2008. évi költ ség ve té sé rõl
 szóló 2007. évi CLXIX. tör vény ben (a továb biak ban: költ -
ség ve té si tör vény) meg ha tá ro zott éves tá mo ga tá si ke re tet
a fel té te lek nek meg fele lõen be nyúj tott tá mo ga tá si ké rel -
mek és a 2. mel lék let sze rin ti adat la pon kö zölt ada tok alap -
ján, a tárgy évet meg elõ zõ év ben tény le ge sen tel je sí tett
– kör nye zet vé del mi szem pont ból sú lyo zott – köz le ke dé si
tel je sít mény ará nyá ban kell el osz ta ni az egyes köz le ke dé si 
üzem ága za tok, il let ve a kö vet ke zõ te le pü lés ka te gó ri ák sú -
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lyo zott – tárgy évet meg elõ zõ évi üze mi szin tû – faj la gos
rá for dí tá sai figye lembe véte lével:

a) fõ vá ros és me gyei jogú vá ro sok,
b) vá ro sok, nagy köz sé gek és köz sé gek.

(2) Az (1) be kez dés sze rint szá mí tott nor ma tív tá mo ga -
tás össze ge

a) ön kor mány za ton ként leg fel jebb 25%-kal ha lad hat ja
meg az 1.  § (3) be kez dés a) pont já ban meg ha tá ro zott sa ját
for rá sú ön kor mány za ti tá mo ga tás össze gét, és

b) a (3) be kez dés ben fog lalt ki vé tel lel az ön kor mány zat 
ál tal 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 for dí tott tá mo ga tás sal együt te sen nem ha lad -
hat ja meg a vas úti, köz úti és bel ví zi köz le ke dé si köz szol -
gál ta tás fo gal má ban ben ne rej lõ kö te le zett sé gek te rén a
tag ál la mok te vé keny sé gé rõl szó ló, 1969. jú ni us 26-i
1191/69/EGK ta ná csi ren de let ben meg ha tá ro zott el vek
sze rint szá mí tott, a be vé te lek kel nem fe de zett in do kolt
költ sé gek és az ága zat ban szo ká sos éssze rû nye re ség
együt tes össze gét.

(3) Azon ön kor mány za tok ese té ben, ame lyek a szol gál -
ta tót az Atv. 6.  §-ában meg ha tá ro zott pá lyá za ti el já rás
alap ján vá lasz tot ták ki, a köz szol gál ta tá si kö te le zett sé gek
tel je sí té sé ért járó el len té te le zés mér té ké ig igé nyel het nek
nor ma tív tá mo ga tást, amely nem ered mé nyez he ti a szol -
gál ta tó túl fi nan szí ro zá sát.

4.  §

(1) A köz le ke dé sért fe le lõs mi nisz ter (a továb biak ban:
mi nisz ter), a he lyi ön kor mány za to kért fe le lõs mi nisz ter,
va la mint az ál lam ház tar tá sért fe le lõs 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 mi nisz té ri um 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
mi nisz ter, 2 fõt a he lyi ön kor mány za to kért fe le lõs mi nisz -
ter, 1 fõt az ál lam ház tar tá sért fe le lõs mi nisz ter, 1 fõt a kör -
nye zet vé de le mért fe le lõs 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 mi nisz ter
je lö li ki. A Bi zott ság dön té se alap ján a Bi zott ság 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.

(4) A Bi zott ság ha tá ro zat ké pes, ha a ta gok két har ma da
je len van. A Bi zott ság dön té se it nyílt sza va zás sal hoz za,
ame lyek el fo ga dá sá hoz a je len lévõ ta gok több sé gé nek tá -
mo ga tó sza va za ta szük sé ges.

(5) A Bi zott ság ja vas la tát a tárgy év au gusz tus 5-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 mek rõl – a Bi zott ság ja vas la tá nak figye -

lembe véte lével – a mi nisz ter, va la mint a he lyi ön kor mány -
za to kért fe le lõs mi nisz ter együt te sen dönt a tárgy év
 augusztus 20-áig.

(6) A dön tés ered mé nyé rõl a ké rel met be nyúj tó ön kor -
mány za tot a mi nisz té ri um írás ban ér te sí ti, to váb bá a mi -
nisz ter, va la mint a he lyi ön kor mány za to kért fe le lõs mi -
nisz ter együt tes tá jé koz ta tó ban köz zé te szi ön kor mány za -
ton ként és szol gál tat ón 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. Ha az ön kor mány zat több gaz -
dál ko dó szer ve zet tel áll az 1.  § (1)–(2) be kez dé se sze rin ti
jog vi szony ban, a nor ma tív tá mo ga tást a szol gál ta tók ré -
szé re a pá lyá za ti dön tés sze rin ti összeg ben utal ja to vább.

(7) A 3.  § (1) be kez dé se alap ján szá mí tott, meg ítélt tá -
mo ga tás a tárgy év szep tem ber 20-ától havi egyen lõ rész le -
tek ben tör té nõ, az ön kor mány za tok költ ség ve té si szám lá -
já ra uta lá sá ról min den hó nap 20-áig a he lyi ön kor mány za -
to kért fe le lõs mi nisz ter ál tal ve ze tett 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.

(8) Az ön kor mány zat ré szé re az elõ leg gel csök ken tett
tá mo ga tá si összeg ke rül át uta lás ra. Ha a fo lyó sí tott elõ leg
meg ha lad ja az ön kor mány zat ré szé re meg ítélt tá mo ga tá si
össze get, az ön kor mány zat nak a kü lön bö ze tet a dön tés tõl
szá mí tott 8 mun ka na pon be lül vissza kell fi zet nie, ezt
köve tõen a vissza fi ze tés nap já ig a kü lön bö ze tet az álam -
ház tar tás ról szó ló 1992. évi XXXVIII. tör vény (a továb -
biakban: Áht.) 64/B.  §-a sze rin ti ka mat tal ter he li.

5.  §

(1) A költ ség ve té si tör vény 17.  §-a 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) Ha az ön kor mány zat a nor ma tív tá mo ga tást rész ben
vagy egész ben nem a ké re lem ben sze rep lõ he lyi köz le ke -
dé si cél ra hasz nál ta fel, il let ve a tá mo ga tás igény lé sé hez
va lót lan ada tot szol gál ta tott, kö te les a nem jog sze rû en fel -
hasz nált tá mo ga tás össze gét az Áht. 64/B.  §-a sze rin ti ka -
mat tal meg nö vel ve a köz pon ti költ ség ve tés nek vissza fi -
zet ni.

(3) A nor ma tív tá mo ga tás ból szár ma zó mû kö dé si tá mo -
ga tást a szám vi tel rõl  szóló 2000. évi C. tör vény 77.  §
(2) be kez dés d) pont ja alap ján a szol gál ta tó nak egyéb be -
vé tel ként kell el szá mol nia.

(4) A tá mo ga tott ön kor mány zat a tá mo ga tás ren del te -
tés sze rû fel hasz ná lá sá ról a be nyúj tott éves költ ség ve té si
be szá mo ló ja ke re té ben kö te les el szá mol ni az Igaz ga tó ság
ré szé re.
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6.  §

(1) Ez a ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ 5. na pon lép ha -
tály ba.

(2) Ha tá lyát vesz ti a he lyi köz for gal mú köz le ke dés nor -
ma tív tá mo ga tá sá ról szó ló 10/2006. (II. 28.) GKM–BM
egy ütes ren de let. E be kez dés az e ren de let ha tály ba lé pé sét
kö ve tõ na pon ha tá lyát vesz ti.

(3) E ren de let al kal ma zá sá ban:
a) köz le ke dé si tel je sít mény (fé rõ hely-ki lo mé ter;

fhkm): az egyes jár mû vek (sze rel vé nyek) fé rõ he lyé nek
(be fo ga dó ké pes sé gé nek) és hasz nos ki lo mé te ré nek szor -
za ta, több jár mû köz le ked te té se ese tén az elõ zõ ek sze rint
jár mû ven ként szá mí tott tel je sít mé nyek össze ge,

b) ön kor mány za ti mû kö dé si tá mo ga tás: a fo lya ma tos
üzem vi te li és esz köz fenn tar tá si cél ra a ké rel me zõ ön kor -
mány zat ál tal nyúj tott ön kor mány za ti tá mo ga tás,

c) ön kor mány za ti fej lesz té si tá mo ga tás: a fej lesz té si
cél ra a ké rel me zõ ön kor mány zat ál tal nyúj tott tá mo ga tás.

Dr. Sza bó Pál s. k., Dr. Gye ne sei Ist ván s. k.,
köz le ke dé si, hír köz lé si ön kor mány za ti mi nisz ter
és ener gia ügyi mi nisz ter

1. melléklet
az 1/2008. (V. 30.) KHEM–ÖM együttes rendelethez

1. A tá mo ga tá si ké re lem nek tar tal maz nia kell:
a) a ké rel met be nyúj tó ön kor mány zat KSH sta tisz ti kai

szám je lét, pon tos ne vét, cí mét, te le fon szá mát, adó szá mát,
szám la szá mát a szám la ve ze tõ bank meg ne ve zé sé vel;

b) a he lyi sze mély szál lí tást vég zõ köz le ke dé si szol gál -
ta tó pon tos ne vét, cí mét (szék hely, te lep hely), telefon -
számát.

2. A ké re lem hez csa tol ni kell ere de ti ben vagy hi te les
má so lat ként

a) az 1.  § (1) be kez dés a) pont já ban fog lal tak fenn ál lá -
sa ese tén a gaz dál ko dó szer ve zet 30 nap nál nem ré geb bi
cég ki vo na tát, il let ve költ ség ve té si szerv ala pí tó ok ira tát,
to váb bá a tárgy évet meg elõ zõ évi me net ren det iga zo ló do -
ku men tu mot,

b) az 1.  § (1) be kez dés b) pont já ban fog lal tak fenn ál lá -
sa ese tén az Atv. 9.  §-a sze rin ti köz szol gál ta tá si szer zõ -
dést, amely nek ré sze a tárgy évet meg elõ zõ évi me net rend,

c) az 1.  § (1) be kez dés c) pont já ban fog lal tak fenn ál lá sa 
ese tén az Atv. 17.  § (2) be kez dé se sze rin ti (kon cesszi ós)
szer zõ dést és a tárgy évet meg elõ zõ évi me net ren det iga zo -
ló do ku men tu mot,

d) az 1.  § (1) be kez dés d) pont já ban fog lal tak fenn ál lá -
sa ese tén a kon cesszi ós szer zõ dést és a tárgy évet meg elõ zõ 
évi me net ren det iga zo ló do ku men tu mot,

e) az 1.  § (2) be kez dé sé ben fog lal tak fenn ál lá sa ese té -
ben az Atv. 3.  § (4) be kez dé se sze rin ti meg ál la po dást, az
Atv. 3.  § (5) be kez dé se sze rin ti meg bí zást (köz szol gál ta tá -
si szer zõ dést), a tárgy évet meg elõ zõ évi me net ren det iga -
zo ló do ku men tu mot és az 1.  § (2) be kez dés má so dik mon -
da tá ban meg ha tá ro zott meg ál la po dást,

f) az ön kor mány zat ha tá lyos, a me net rend sze rin ti he lyi 
köz le ke dés dí ja i ról  szóló ren de le tét,

g) a he lyi köz le ke dés tárgy évet meg elõ zõ évi köz le ke -
dé si tel je sít mé nyét és a meg je lölt gaz dál ko dá si ada ta it be -
mu ta tó, a 2. szá mú mel lék let sze rin ti ki töl tött adat la pot
(he lyi sze mély szál lí tást vég zõ köz le ke dé si szol gál tat ón -
ként kü lön),

h) az 1.  § (3) be kez dés a) és b) pont já nak meg fe le lõ
nyi lat ko za to kat,

i) a be szá mo ló ban tény adat ként sze rep lõ ön kor mány -
za ti net tó tá mo ga tá si össze get,

j) a szol gál ta tó tárgy évet meg elõ zõ évi be szá mo ló ját.
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2. melléklet az 1/2008. (V. 30.) KHEM–ÖM együttes rendelethez

Adatlap a helyi közforgalmú közlekedés normatív támogatásának igényléséhez

Te le pü lé si ön kor mány zat KSH sta tisz ti kai szám je le: ......................................................................................................
Neve: ................................................................................................................................................................................
Címe: ................................................................................................................................................................................
Te le fon szá ma: ..................................................................................................................................................................

Köz le ke dé si szol gál ta tó neve: ..........................................................................................................................................
Címe: ................................................................................................................................................................................
Te le fon szá ma: ...................................................................................................................................................................

Tárgy évet meg elõ zõ év1

he lyi köz for gal mú köz le ke dé si
üzem ága zat neve

köz le ke dé si tel je sít mény
(ezer fhkm)

üze mi (üz le ti)
te vé keny ség
rá for dí tá sai a

te le pü lés he lyi
köz for gal mú

köz le ke dé sé re
vo nat koz tat va6, 7

(mil lió Ft)

ön kor mány za ti
mû kö dé si tá mo ga tás

(mil lió Ft)

önkormányzati
fejlesztési támogatás

(millió Ft)ha tó sá gi fé rõ hellyel2, 3 sta tisz ti kai
fé rõ hellyel4, 5

dí zel üze mû au tó busz
gáz üze mû au tó busz
köz úti vas út (vil la mos)
tro li busz
met ró
HÉV
össze sen

Tárgy évet meg elõ zõ év8

he lyi köz for gal mú köz le ke dé si
üzem ága zat neve

a szol gál ta tó he lyi köz for gal mú köz le ke dé si tel je sít mé nye össze sen
 a me gyei jogú vá ro sok (fõ vá ros) ki vé te lé vel

(ezer fhkm)9

a szol gál ta tó he lyi köz for gal mú
köz le ke dé si te vé keny sé gé re

vo nat ko zó üze mi (üz le ti)
te vé keny ség rá for dí tá sa össze sen 
a me gyei jogú vá ro sok (fõ vá ros)

ki vé te lé vel6, 10

(mil lió Ft)

ha tó sá gi fé rõ hellyel3 sta tisz ti kai fé rõ hellyel5

dí zel üze mû au tó busz
gáz üze mû au tó busz
össze sen

Tárgy évet meg elõ zõ év11

Tár sa ság1 Tár sa ság2 Tár sa ság3

a he lyi köz le ke dé sé bõl
szár ma zó tény le ges net tó (áfa
nél kü li) díj be vé tel
igény be vett fo gyasz tói
ár ki egé szí tés net tó (áfa
nél kü li) össze ge
be vé te lek kel nem fe de zett,
in do kolt költ ség12

Egyéb meg jegy zés113: ............................................................................................................. ..........................................
Egyéb meg jegy zés214:  ........................................................................................................... ...........................................

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

P. H.

................................................................. ..........................................................
te le pü lé si ön kor mány zat pol gár mes te re te le pü lé si ön kor mány zat jegy zõ je
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Meg jegy zés:
1 Ezt a táb lá za tot csak a me gyei jogú vá ro sok és a fõ vá ros ese tén kell ki töl te ni.
2 A ha tó sá gi en ge dé lyes köz le ke dé si tel je sít mény osz lo pot kö te le zõ kitölteni.
3 Ha tó sá gi fé rõ hely: a meg en ged he tõ ter he lés alap ján szá mí tott, a jár mû vel a for gal mi en ge dé lye sze rint szál lít ha tó sze mé lyek szá ma ként be jegy zett fé rõ -

hely (az uta zó sze mély zet leszámításával).
4 Ha ren del ke zés re áll a tel je sít mé nya dat, ak kor az osz lo pot ki kell tölteni.
5 Sta tisz ti kai fé rõ hely: a ko csi szek ré nyek ülõ he lye i nek és a (ke rék do bok, lép csõk és láb tar tó do bo gók nél kü li) sza bad ál ló fe lü le té bõl 5 fõ/m2-rel szá mí tott

állóhelyeinek összege.
6 Mind két rá for dí tás-adat ren del ke zés re ál lá sa ese tén mind két osz lo pot ki kell tölteni.
7 Üze mi (üz le ti) te vé keny ség rá for dí tá sai a te le pü lés he lyi köz for gal mú köz le ke dé sé re vo nat koz tat va: a szám vi tel rõl szó ló tör vény nek és a szám vi te li po li -

ti ká nak meg fele lõen a szol gál ta tó nak az adott te le pü lés he lyi me net rend sze rin ti sze mély szál lí tá si te vé keny sé gé re kimutatott üzemi (üzleti) tevékenység
ráfordítása.

8 Ezt a táb lá za tot csak a nem me gyei jogú vá ro sok és a köz sé gek ese tén kell ki töl te ni.
9 A szol gál ta tó he lyi köz for gal mú köz le ke dé si te vé keny sé gé re vo nat ko zó üze mi (üz le ti) te vé keny ség rá for dí tá sa össze sen a me gyei jogú vá ro sok és a fõ -

vá ros ki vé te lé vel: a szám vi tel rõl szó ló tör vény nek és a szám vi te li po li ti ká nak meg fele lõen a több te le pü lé sen mû kö dõ szol gál ta tó a me gyei jogú vá ro sok ra és a
fõ vá ros ra vo nat ko zó ada tot nem tar tal ma zó összes he lyi köz for gal mú közlekedési tevékenységére kimutatott üzemi (üzleti) tevékenység ráfordítása.

10 A szol gál ta tó he lyi köz for gal mú köz le ke dé si tel je sít mé nye össze sen a me gyei jogú vá ro sok és a fõ vá ros ki vé te lé vel: a több te le pü lé sen mû kö dõ szol gál -
ta tó a me gyei jogú vá ro sok ra és a fõ vá ros ra vo nat ko zó ada tot nem tar tal ma zó összes helyi járati közlekedési teljesítménye.

11 Ezt a táb lá za tot min den te le pü lés tí pus ese tén ki kell tölteni.
12 A 3.  § (2) be kez dés b) pont já ra fi gye lem mel szá mí tott be vé te lek kel nem fe de zett in do kolt költ ség és az ága zat ban szo ká sos éssze rû nye re ség együttes

összege.
13 Egyéb meg jegy zés1: a tárgy évet meg elõ zõ év ben in dí tott he lyi köz le ke dés ese tén a já rat in dí tás pontos dátuma.
14 Egyéb meg jegy zés2: több te le pü lést ki szol gá ló tár sa ság ese tén a me gyei jogú vá ro sok ki vé te lé vel a te le pü lé sek meg ne ve zé se.
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A közlekedési, hírközlési és energiaügyi
miniszter

2/2008. (V. 30.) KHEM
rendelete

a földgáz közüzemi díjainak megállapításáról  szóló
96/2003. (XII. 18.) GKM rendelet, valamint a földgáz

rendszerhasználati díjak megállapításáról  szóló
70/2003. (X. 28.) GKM rendelet módosításáról

A föld gáz el lá tás ról  szóló 2003. évi XLII. tör vény 56.  §
(1) be kez dés a) pont já ban ka pott fel ha tal ma zás alap ján, a
köz le ke dé si, hír köz lé si és ener gia ügyi mi nisz ter fel adat-
és ha tás kö ré rõl  szóló 133/2008. (V. 14.) Korm. ren de let
1.  § b) pont já ban meg ha tá ro zott 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.  § b) pont já ban meg -
ha tá ro zott 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.  §

(1) A föld gáz köz üze mi dí ja i nak meg ál la pí tá sá ról  szóló
96/2003. (XII. 18.) GKM ren de let (a továb biak ban: KR.)
2.  § (2) be kez dé se a kö vet ke zõ s) pont tal egé szül ki:

[E ren de let al kal ma zá sá ban:]
„s) meg sza kí tást tûrõ fo gyasz tó: az a nagy ke res ke dõ ál -

tal szál lí tó ve ze ték rõl el lá tott fo gyasz tó, aki nek a tel je sít -
mény igé nyét a szál lí tó a nagy ke res ke dõ felé meg sza kí tás -
sal vál lal ta ki elé gí te ni, és a tel je sít ményt a fo gyasz tó le kö -
töt te.”

(2) A KR. 12.  § (4) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren -
del ke zés lép, egy ide jû leg a KR. 12.  §-a a kö vet ke zõ
(5)–(6) be kez dés sel egé szül ki:

„(4) A szál lí tó ve ze té ki ár sza bás ra a 15.  § (4) és (5) be -
kez dé sé ben, a 16.  §-ban, a 18.  § (2) be kez dé sé ben, a 20.  §
(1)–(2) be kez dé sé ben, to váb bá a 2. szá mú mel lék let I. fe -
je zet 3–4. pont já ban és II. fe je ze té ben sze rep lõ ár al kal ma -
zá si fel té te le ket kell alkalmazni azzal, hogy

a) az egy be füg gõ te lep hely re vo nat ko zó ren del ke zé sek 
a szál lí tó ve ze ték rõl el lá tott fo gyasz tók ese té ben a gáz át -
adó állomásra vonatkoznak,

b) a köz üze mi alap díj jal vagy ilyen dí jat is fi ze tõ fo -
gyasz tók kal kap cso la tos ren del ke zé sek nem alkalmaz -
hatóak,

c) az éves tel je sít mény le kö tés be je len té sé nek ha tár ide -
je a gáz évet meg elõ zõ ja nu ár 22-e.

(5) A meg sza kí tást tûrõ fo gyasz tó a nem meg sza kít ha tó
ka pa ci tá sa it meg ha la dó an nem ve he ti igény be a le szer zõ -
dött meg sza kít ha tó ka pa ci tá sa it, ha a meg sza kí tást a szál lí -
tó vagy a nagy ke res ke dõ el ren del te. A meg sza kí tá si uta sí -
tás fi gyel men kí vül ha gyá sa ese tén az igény be vett meg -
sza kít ha tó ka pa ci tá sok ra a 20.  § (1)–(2) be kez dé sé ben sze -
rep lõ ár al kal ma zá si fel té te le ket kell al kal maz ni.

(6) A meg sza kí tást vállaló fo gyasz tó ál tal ön kén te sen
vál lalt meg sza kít ha tó ság fel té te le i ben a fe lek – e ren de let
ke re tei kö zött – meg ál la pod hat nak.”

(3) A KR. 1. szá mú mel lék le te he lyé be e ren de let 1. mel -
lék le te lép.

(4) A KR. 2. szá mú mel lék le te e ren de let 2. mel lék le te
sze rint mó do sul.



2.  §

(1) A föld gáz rend szer hasz ná la ti dí jak meg ál la pí tá sá ról
 szóló 70/2003. (X. 28.) GKM ren de let (a továb biak ban:
RR.) 2.  § (2) be kez dés aaf) 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) át adá si-át vé te li pont

aa) a szál lí tó ve ze ték]

„aaf) a ha zai ter me lés nek az együtt mû kö dõ föld gáz -
rend sze ren lévõ össze vont be táp lá lá si pont jai,”

(2) Az RR. 1. szá mú mel lék le te he lyé be e ren de let
3. mel lék le te lép.

(3) Az RR. 3. szá mú mel lék le te e ren de let 4. mel lék le te
sze rint módosul.

3.  §

Ez a ren de let 2008. jú li us 1-jén lép ha tály ba, és a ha tály -
ba lé pé sét kö ve tõ na pon ha tá lyát veszti.

Dr. Sza bó Pál s. k.,
köz le ke dé si, hír köz lé si és ener gia ügyi mi nisz ter
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1. melléklet a 2/2008. (V. 30.) KHEM rendelethez

„1. számú melléklet a 96/2003. (XII. 18.) GKM rendelethez

A földgáz legmagasabb közüzemi díjai (áfa és a fogyasztókat közvetlenül terhelõ egyéb adók nélkül)

Sor szá
m

Ár sza bás Érin tett vá sár lói kör

Köz üze mi tel je sít mény dí jak
(éves)

Köz üze mi (szol gál ta tói)
alap dí jak (éves)

Köz üze mi
gáz dí jak

Ft/MJ

Vi szont el adói
díj ked vez mény

Ft/MJFt/MJ/nap Ft/MJ/h Ft Ft/m3/h

I. Nagy ke res ke dõi ár sza bá sok

I.1 Vi szont el adói szol gál ta tók 24,00 2,302 0,536

I.2 Szál lí tó ve ze té ki szál lí tó ve ze ték rõl 
el lá tott
fo gyasz tók

730 2,278

II. Szol gál ta tói ár sza bá sok

II.1 Ház tar tá si Ház tar tá si
fo gyasz tók

A) <20 m3/h
gáz mé rõ vel
ren del ke zõk

5556 2,922

B) >20 m3/h
gáz mé rõ vel
ren del ke zõk

15 192 2,611

C) Gáz mé rõ vel nem 
ren del ke zõk

3,025

II.2 Nem ház tar tá si Nem ház tar tá si
fo gyasz tók

A) <20 m3/h
gáz mé rõ vel
ren del ke zõk

5556 2,922

B) 20–100 m3/h
gáz mé rõ vel
ren del ke zõk

15 192 2,611

C) 101–500 m3/h
tel je sít mény-
le kö tés

1000 2,380

D) >500 m3/h
tel je sít mény-
le kö tés

1000 2,349



2. melléklet 
a 2/2008. (V. 30.) KHEM rendelethez

A KR. 2. számú mellékletének módosítása

A KR. 2. szá mú mel lék let „I. A szol gál ta tó éves és havi
tel je sít mény le kö té sé nek sza bá lyai” fe je zet 3. és 4. pont ja
he lyé be a kö vet ke zõ rendelkezések lépnek:

,,3. A meg sza kí tást tûrõ fo gyasz tó éves tel je sít mény le kö -
té sé nek szabályai

3.1. Ha a szer zõ dés a meg sza kí tást a téli fo gyasz tá si
idõ szak ban és leg fel jebb össze sen 10 gáz nap idõ tar tam ra
te szi le he tõ vé, ak kor a meg sza kít ha tó tel je sít mény díja az
1. szá mú mel lék let ben meg ha tá ro zott köz üze mi tel je sít -
mény díj 90%-a.

3.2. Ha a szer zõ dés a meg sza kí tást a téli fo gyasz tá si
idõ szak ban és leg fel jebb össze sen 30 gáz nap idõ tar tam ra
te szi le he tõ vé, ak kor a meg sza kít ha tó tel je sít mény díja az
1. szá mú mel lék let ben meg ha tá ro zott köz üze mi tel je sít -
mény díj 50%-a.

3.3. Ha a szer zõ dés a meg sza kí tást a téli fo gyasz tá si
idõ szak ban és össze sen 30 gáz nap nál hosszabb idõ tar tam -

ra te szi le he tõ vé, ak kor a meg sza kít ha tó tel je sít mény díja
az 1. szá mú mel lék let ben meg ha tá ro zott közüzemi
teljesítménydíj 10%-a.

4. A meg sza kí tást tûrõ fo gyasz tó havi tel je sít mény le kö -
té sé nek sza bá lyai

4.1. Ha a szer zõ dés a meg sza kí tást leg fel jebb össze sen
3 gáz nap idõ tar tam ra te szi le he tõ vé, ak kor a meg sza kít ha -
tó tel je sít mény díja a 2. pont ban meg ha tá ro zott köz üze mi
teljesítménydíj 90%-a.

4.2. Ha a szer zõ dés a meg sza kí tást leg fel jebb össze sen
10 gáz nap idõ tar tam ra te szi le he tõ vé, ak kor a meg sza kít -
ha tó tel je sít mény díja a 2. pont ban meg ha tá ro zott köz üze -
mi teljesítménydíj 50%-a.

4.3. Ha a szer zõ dés a meg sza kí tást leg fel jebb össze sen
25 gáz nap idõ tar tam ra te szi le he tõ vé, ak kor a meg sza kít -
ha tó tel je sít mény díja a 2. pont ban meg ha tá ro zott köz üze -
mi teljesítménydíj 10%-a.

4.4. Ha a szer zõ dés a meg sza kí tást össze sen 25 gáz nap -
nál hosszabb idõ tar tam ra te szi le he tõ vé, ak kor a meg sza -
kít ha tó tel je sít mény után a fo gyasz tó köz üze mi tel je sít -
mény dí jat nem fi zet.”
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3. melléklet a 2/2008. (V. 30.) KHEM rendelethez

„1. számú melléklet a 70/2003. (X. 28.) GKM rendelethez

A földgáz rendszerhasználat (legmagasabb) hatósági díjai (áfa nélkül)

1. Szál lí tá si díj rend szer

Szál lí tá si dí jak

Szál lí tá si tel je sít mény díj

Szál lí tá si
for gal mi díj

(Ft/m3)

A 2.  § (2) be kez dés

aaa) és aab)
pont ja (ki lé pé si

pon tok)

aad) pont ja
(HAG be lé pé si

pont)

aae) pont ja
(Be reg da róc

be lé pé si pont)

aaf) pont ja
(ter me lõi be lé pé si 

pont)

acb) pont ja
(tá ro lói be lé pé si

pont)

sze rin ti át adá si-át vé te li pon tok ra vo nat ko zó an fizetendõ

A 4.  § (4) be kez dés
b)–e) pont já ban meg ha tá ro zott
hoz zá fé rés re jo go sul tak ál tal
fi ze ten dõ (Ft/m3/h/év)

2455 8373 8373 8373 8373

1,165
A 4.  § (4) be kez dés
a) pont já ban meg ha tá ro zott
hoz zá fé rés re jo go sult ál tal
fi ze ten dõ (Ft/m3/nap/év)

102,3 348,9 348,9 348,9 348,9



2. El osz tá si díj rend szer

Díj fi ze tés re kö te le zett rend szer hasz ná lók
El osz tá si áta lány díj El osz tá si alap díj El osz tá si alap díj

El osz tá si
tel je sít mény díj

El osz tá si for gal mi
díj

Ft/m3 Ft/év Ft/m3/h/év Ft/m3/h/év Ft/m3

a) Gáz mé rõ vel nem ren del ke zõ
fo gyasz tók

10,88

b) 20 m3/h-nál ki sebb név le ges
tel je sít mé nyû gáz mé rõ vel
ren del ke zõ fogyasztók

5556 7,65

c) 20–100 m3/h kö zöt ti név le ges
(össz)tel je sít mé nyû mé rõ vel
ren del ke zõ fogyasztók

7188 8,00

d) 101–500 m3/h tel je sít mény-
le kö té sû fo gyasz tók

11 892 3,78

e) 500 m3/h fe let ti tel je sít mény-
le kö té sû fo gyasz tók

11 892 0,53

3. Tá ro lá si díj rend szer

a)

Be tá ro lá si díj
Ft/m3

Ki tá ro lá si díj
Ft/m3

1,369 0,439

b) A tá ro lói mo bil díj és a tá ro lói csúcs díj ki szá mí tá sa a kö vet ke zõ kép le tek alap ján történik:

  (i) TM = 4,93 * cm0,48 Ft/m3

  (ii) TCS = 219,81 * cm0,48 Ft/m3/nap/év

Ahol
TM: tá ro lói mo bil díj (Ft/m3)
TCS: tá ro lói csúcs díj (Ft/m3/nap/év)

cm = 100 * cs / m
cm: a hoz zá fé rés re jo go sult 100 Mm3-re ve tí tett csúcs / mo bil le kö té se
cs: a hoz zá fé rés re jo go sult tá ro lói csúcs le kö té se (m3/nap)
m: a hoz zá fé rés re jo go sult tá ro lói mo bil le kö té se (m3)”
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4. melléklet
a 2/2008. (V. 30.) KHEM rendelethez

Az RR. 3. számú mellékletének módosítása

1. Az RR. 3. szá mú mel lék let „1. Szál lí tá si és rend szer -
irá nyí tá si díj rend szer” rész 1.2.9. pont ja he lyé be a kö vet -
ke zõ rendelkezés lép:

„1.2.9. Ha a nyil ván tar tás ba vett fel jo go sí tott fo gyasz tó
a gáz év kez de te elõtt – még köz üze mi fo gyasz tó ként –
éves tel je sít mény igényt je len tett be, és a köz üze mi tel je sít -
mény dí jat ezen tel je sít mény le kö tés alap ján fi zet te a gáz év
kez de té tõl a köz üze mi szer zõ dés fel mon dá sá nak ha tály ba -
lé pé sé ig, ak kor az új ke res ke dõ nek mind a be lé pé si, mind a 
ki lé pé si pont ese té ben a vissza adott ka pa ci tá sok kal azo nos 
le kö té se ket kell meg ten nie, amely nek tel je sít mény dí ját a
gáz év hát ra lé võ ré szé re kell meg fi zet ni. Eb ben az eset ben
a köz üze mi nagy ke res ke dõ kö te les a tel je sít mény le kö té sét 
a gáz év kez de te elõtt úgy meg ad ni, mint ha a köz üze mi
szer zõ dé sét felmondó feljogosított fogyasztót (a továb -
biak ban: kilépõ fogyasztó) a gázév teljes idõtartama alatt
ellátná.”

2. Az RR. 3. szá mú mel lék let „1. Szál lí tá si és rend szer -
irá nyí tá si díj rend szer” rész 1.3.4. és 1.3.5. pont ja he lyé be a 
kö vet ke zõ ren del ke zé sek lépnek:

„1.3.4. Azon át adá si-át vé te li pont után, ame lyen a téli
fo gyasz tá si idõ szak ban föld gázt vé te lez nek a le kö tés idõ -
tar ta má nak elsõ hó nap já ra az 1. szá mú mel lék let 1. pont já -
ban meg ha tá ro zott éves szál lí tá si tel je sít mény díj 90%-át,
és min den to váb bi meg kez dett hó nap után még 10%-át kö -
te les meg fi zet ni a hoz zá fé rés re jo go sult. Min den – a téli
fo gyasz tá si idõ szak ban le kö tött tel je sít mény fe let ti – új le -
kö tés esetén a szállítási teljesítménydíjat a fenti módon
kell kiszámítani.

1.3.5. Azon át adá si-át vé te li pont után, ame lyen a téli fo -
gyasz tá si idõ szak ban nem vé te lez nek föld gázt a le kö tés
idõ tar ta má nak elsõ hó nap já ra az 1. szá mú mel lék let
1. pont já ban meg ha tá ro zott éves szál lí tá si tel je sít mény díj
20%-át, és min den to váb bi meg kez dett hó nap után még
5%-át kö te les meg fi zet ni a hoz zá fé rés re jo go sult. Min den
– a nem téli fo gyasz tá si idõ szak ban le kö tött tel je sít mény
fe let ti – új le kö tés esetén a szállítási teljesítménydíjat a
fenti módon kell ki szá mí ta ni.”

3. Az RR. 3. szá mú mel lék let „1. Szál lí tá si és rend szer -
irá nyí tá si díj rend szer” ré sze a kö vet ke zõ 1.7.4. pont tal
egészül ki:

„1.7.4. A le nem no mi nált napi ka pa ci tá so kat meg sza -
kít ha tó ka pa ci tás ként ki kell aján la ni, amely nek a díja az
1. szá mú mel lék let 1. pont já ban meg ha tá ro zott szál lí tá si
teljesítménydíj 50%-a.”

4. Az RR. 3. szá mú mel lék let „2. El osz tá si díj rend szer” 
rész 2.3.4. és 2.3.5. pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke -
zé sek lépnek:

„2.3.4. Azon át adá si-át vé te li pont után, ame lyen a téli
fo gyasz tá si idõ szak ban föld gázt vé te lez nek a le kö tés idõ -
tar ta má nak elsõ hó nap já ra az 1. szá mú mel lék let 2. pont já -
ban meg ha tá ro zott éves el osz tá si tel je sít mény díj vagy
alap díj 90%-át, va la mint min den to váb bi meg kez dett hó -
nap után még 10%-át kö te les a hoz zá fé rés re jo go sult meg -
fi zet ni. Min den – a téli fo gyasz tá si idõ szak ban le kö tött tel -
je sít mény fe let ti – új le kö tés esetén az elosztási
teljesítménydíjat a fenti módon kell kiszámítani.

2.3.5. Azon át adá si-át vé te li pont után, ame lyen a téli fo -
gyasz tá si idõ szak ban nem vé te lez nek föld gázt a le kö tés
idõ tar ta má nak elsõ hó nap já ra, az 1. szá mú mel lék let
2. pont já ban meg ha tá ro zott éves el osz tá si tel je sít mény díj
vagy alap díj 20%-át, va la mint min den to váb bi meg kez dett 
hó nap után még 5%-át kö te les a hoz zá fé rés re jo go sult
meg fi zet ni. Min den – a nem téli fo gyasz tá si idõ szak ban le -
kö tött tel je sít mény fe let ti – új le kö tés esetén az elosztási
teljesítménydíjat a fenti módon kell kiszámítani.”

5. Az RR. 3. szá mú mel lék let „2. El osz tá si díj rend szer” 
rész 2.2.7. pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„2.2.7. Ha a nyil ván tar tás ba vett fel jo go sí tott fo gyasz tó
a gáz év kez de te elõtt – még köz üze mi fo gyasz tó ként –
éves tel je sít mény igényt je len tett be, és a köz üze mi tel je sít -
mény dí jat vagy alap dí jat ezen tel je sít mény-igény be vé tel
alap ján fi zet te a gáz év kez de té tõl a köz üze mi szer zõ dés
fel mon dá sá nak ha tály ba lé pé sé ig, ak kor az új ke res ke dõ -
nek a vissza adott ka pa ci tá sok kal azo nos le kö té se ket kell
meg ten nie, amely nek – az igény be vé tel tí pu sá tól füg gõ en
a 2.2.1. vagy a 2.2.2. pont sze rint ki szá mí tott – el osz tá si
tel je sít mény dí ját vagy alap dí ját idõ ará nyo san kell meg fi -
zet ni a gáz év hát ra lé võ ré szé re.”

A pénzügyminiszter
16/2008. (V. 30.) PM

rendelete

a prémiumévek programmal, valamint a különleges
foglalkoztatási állománnyal kapcsolatos egyes

munkáltatói költségek költségvetési megtérítésének
eljárási szabályairól szóló 8/2005. (II. 8.) PM rendelet, 

valamint a kincstári rendszer mûködésével
kapcsolatos pénzügyi szolgáltatások teljesítésének

rendjérõl szóló 36/1999. (XII. 27.) PM rendelet
módosításáról

A pré mi um évek prog ram ról és a kü lön le ges fog lal koz -
ta tá si ál lo mány ról szó ló 2004. évi CXXII. tör vény 7. §
(4) be kez dé sé ben, va la mint az ál lam ház tar tás ról szó ló
1992. évi XXXVIII. tör vény 124. § (4) be kez dés a) pont já -
ban ka pott fel ha tal ma zás alap ján, a pénz ügy mi nisz ter fel -
adat- és ha tás kö ré rõl szó ló 169/2006. (VII. 28.) Korm. ren -

4998 M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 2008/82. szám



de let 1. § a) pont já ban meg ha tá ro zott fel adat kö röm ben
 eljárva a kö vet ke zõ ket ren de lem el:

1. §

A pré mi um évek prog ram mal, va la mint a kü lön le ges
fog lal koz ta tá si ál lo mánnyal kap cso la tos egyes mun kál ta -
tói költ sé gek költ ség ve té si meg té rí té sé nek el já rá si sza bá -
lya i ról szó ló 8/2005. (II. 8.) PM ren de let (a to váb bi ak ban:
Ren de let) 1. § (1) be kez dés c) és d) pont ja he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zé sek lép nek:

[E ren de let ha tá lya ki ter jed:]
„c) a fel ügye le ti szerv re, va la mint
d) a Ma gyar Ál lam kincs tár re gi o ná lis igaz ga tó sá ga i ra

(a to váb bi ak ban: Igaz ga tó ság).”

2. §

A Ren de let 5. §-át meg elõ zõ al cím he lyé be a kö vet ke zõ
al cím lép:

„A helyi önkormányzatokra és a többcélú kistérségi
társulásokra vonatkozó sajátos szabályok”

3. §

A Ren de let 5. §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:
„5. § (1) A he lyi ön kor mány zat, több cé lú kis tér sé gi tár -

su lás (a to váb bi ak ban: tár su lás) fel ügye le te alá tar to zó
mun kál ta tó nak (költ ség ve té si szerv nek) a költ ség ve té si
meg té rí tés igény lé sé nél az 1. szá mú mel lék let ben meg ha -
tá ro zott igény lõ la pot kell ki töl te nie, és az il le té kes he lyi
ön kor mány zat jegy zõ jé hez (a to váb bi ak ban: jegy zõ), tár -
su lás ese té ben a mun ka szer ve zet ve ze tõ jé hez (a továb -
biakban: a mun ka szer ve zet ve ze tõ je) be nyúj ta nia.

(2) A PéPtv. 4. § (10) be kez dé se vo nat ko zá sá ban, a he -
lyi ön kor mány zat, il let ve a tár su lás fel ügye le te alá tar to zó
mun kál ta tó mun ka jo gi jog ál lá sá nak vál to zá sa ese tén az új
mun kál ta tó nak a jog elõd költ ség ve té si szer vet fenn tar tó
he lyi ön kor mány zat jegy zõ jé hez, tár su lás ese té ben a mun -
ka szer ve zet ve ze tõ jé hez kell az igény lõ la pot be nyúj ta nia,
ide nem ért ve azt az ese tet, ha a jog utód fenn tar tó is ön kor -
mány zat, il let ve tár su lás.

(3) Az igény lés alap bi zony la ta a 2. szá mú mel lék let sze -
rin ti adat lap, me lyet köz szol gá la ti al kal ma zot tan ként kell
el ké szí te ni. Az ada tok ban be kö vet ke zett vál to zás ról a
3. szá mú mel lék let ben meg ha tá ro zott tar tal mú vál to zá si
adat la pot kell ki ál lí ta ni. Mind két adat lap meg õr zé se a
szám vi te li bi zony la tok ra vo nat ko zó elõ írá sok fi gye lem be -
vé te lé vel a mun kál ta tó (költ ség ve té si szerv) fel ada ta.

(4) A jegy zõ nek, il let ve a mun ka szer ve zet ve ze tõ jé nek
úgy kell meg szer vez nie az igé nyek mun kál ta tó tól (költ -
ség ve té si szerv tõl) való össze gyûj té sét, hogy a tárgy év ja -
nuár 15., áp ri lis 15., jú li us 15., ok tó ber 15. nap já ig az Igaz -

ga tó ság hoz to váb bí ta ni tud ja a ki töl tött és el len õr zött adat -
la po kat, va la mint azok ön kor mány za ti, tár su lá si szin ten
tör tént össze sí té sét.

(5) A jegy zõ, il let ve a mun ka szer ve zet ve ze tõ je – a ren -
del ke zé sé re álló ada tok alap ján – az igény lés sza bály sze -
rû sé gét el len õr zi, hiba ese tén az igény lõt 5 na pos ha tár idõ
ki tû zé sé vel hi ány pót lás ra vagy új igény lés be nyúj tá sá ra
szó lít ja fel, és a be ér ke zést kö ve tõ 8 na pon be lül el ké szí ti
az ön kor mány za ti, il let ve tár su lá si össze sí tést (5. szá mú
mel lék let), és azt az Igaz ga tó ság hoz el jut tat ja.

(6) Amennyi ben a jegy zõ, il let ve a mun ka szer ve zet
 vezetõje a tárgy ne gyed év re vo nat ko zó költ ség ve té si
igény be je len té se ket az adott tárgy ne gyed év hez tar to zó
 határidõig nem to váb bít ja, úgy azo kat ki zá ró lag a követ -
kezõ tárgy ne gyed évi igény be je len té sek kel együtt to váb -
bít hat ja az Igaz ga tó ság hoz.

(7) Az Igaz ga tó ság az igény be je len té se ket nyil ván tar -
tás ba ve szi, és az ál lam ház tar tás ról szó ló 1992. évi
XXXVIII. tör vény (a to váb bi ak ban: Áht.) 64/B. § (3) be -
kez dé sé ben meg ha tá ro zot tak sze rint jár el. A költ ség ve té si 
meg té rí té si igé nye ket az 5. szá mú mel lék let ben sze rep lõ
adat lap bon tá sá nak meg fe le lõ en össze sí ti, ab ból ön kor -
mány zat so ros, il let ve tár su lá son kén ti adat ál lo mányt ké -
szít. Az igény lés ön kor mány zat so ros, il let ve tár su lá son -
kén ti ada ta it a be ér ke zést kö ve tõ 15 na pon be lül – pa pír
ala pon egy pél dány ban, to váb bá elekt ro ni kus úton – to -
váb bít ja a he lyi ön kor mány za to kért fe le lõs mi nisz ter hez.

(8) A he lyi ön kor mány za to kért fe le lõs mi nisz ter a tá mo -
ga tást – a net tó fi nan szí ro zá si rend szer ke re té ben – az
igény lés be ér ke zé sét kö ve tõ hó nap ban utal ja a Ma gyar
Köz tár sa ság költ ség ve té sé rõl szó ló tör vény ben meg ha tá -
ro zott, a he lyi szer ve zé si in téz ke dé sek hez kap cso ló dó
több let ki adá sok tá mo ga tá sa elõ irány za tá nak ter hé re.

(9) A tá mo ga tás el szá mo lá sá val kap cso la to san az Áht.
64/B. §-a sze rint kell el jár ni.”

4. §

A Ren de let a 6. §-át meg elõ zõ en a kö vet ke zõ al cím mel
egé szül ki:

„Záró rendelkezések”

5. §

A Ren de let 6. § (1) be kez dé sé ben az „a Kor mány za ti
 Ellenõrzési Hi va tal ról szó ló 70/2004. (IV. 15.) Korm. ren -
de let 3. §-ában” szö veg rész he lyé be az „a Kor mány za ti
 Ellenõrzési Hi va tal ról szó ló 312/2006. (XII. 23.) Korm.
ren de let 4. §-ában” szö veg lép.
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6. §

A Ren de let 7. §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„7. § E ren de let al kal ma zá sá ban:

1. havi át la gos sta tisz ti kai ál lo má nyi lét szám: a Köz -
pon ti Sta tisz ti kai Hi va tal ál tal a mun ka ügy-sta tisz ti kai
adat szol gál ta tás hoz ki adott út mu ta tó ban meg ha tá ro zott
lét szám;

2. fel ügye le ti szerv: a pré mi um évek prog ram ban a költ -
ség ve té si meg té rí té si igény szem pont já ból fel ügye le ti
szer vek:

a) az ál lam ház tar tás mû kö dé si rend jé rõl szó ló
217/1998. (XII. 30.) Korm. ren de let 2. § 3. pont ja sze rin ti
fel ügye le ti szerv, il le tõ leg az Or szá gos Rá dió és Te le ví zió
Tes tü let vo nat ko zá sá ban az Or szá gos Rá dió és Te le ví zió
Tes tü let,

b) a PéPtv. 1. § (1) be kez dés d) pont ja sze rin ti 100%-os
ál la mi tu laj don ban lévõ mun kál ta tók vo nat ko zá sá ban a fõ -
te vé keny sé gük sze rin ti fel adat kör rel ren del ke zõ mi nisz té -
ri um,

c) a PéPtv. 4. § (10) be kez dé se vo nat ko zá sá ban a jog -
elõd költ ség ve té si szerv fel ügye le tét el lá tó minisz térium.”

7. §

(1) A Ren de let 1–3. szá mú mel lék le te he lyé be e ren de -
let 1–3. szá mú mel lék le te lép.

(2) A Ren de let 5. szá mú mel lék le te he lyé be e ren de let
4. szá mú mel lék le te lép.

8. §

A kincs tá ri rend szer mû kö dé sé vel kap cso la tos pénz ügyi 
szol gál ta tá sok tel je sí té sé nek rend jé rõl szó ló 36/1999.
(XII. 27.) PM ren de let 17/C. §-a és 8. szá mú mel lék le te
 hatályát vesz ti.

9. §

(1) Ez a ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ 15. na pon lép
 hatályba.

(2) Ez a ren de let a ha tály ba lé pé sét kö ve tõ 5. na pon ha tá -
lyát vesz ti.

(3) A Ren de let 8. §-át meg elõ zõ al cím ha tá lyát vesz ti.

Dr. Ve res Já nos s. k.,
pénz ügy mi nisz ter
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1. szá mú mel lék let a 16/2008. (V. 30.) PM ren de let hez

„1. szá mú mel lék let a 8/2005. (II. 8.) PM ren de let hez

Igény lõ lap
a PéPtv. 4. § (8), 5. § (3), 6. § (1) be kez dé sé ben fog lalt költ ség ve té si meg té rí tés fo lyó sí tá sá hoz

(a mun kál ta tó töl ti ki)

1. Mun kál ta tó meg ne ve zé se: .......................................................................................................................................

2. Költ ség ve té si törzs köny vi azo no sí tó szá ma: /vagy

Cég jegy zék szá ma: Cg. – –

3. El szá mo lá si idõ szak                         

4. Érin tett lét szám (fõ)

eb bõl:

 pré mi um évek prog ram ban részt vevõ

 kü lön le ges fog lal koz ta tá si ál lo mány ba he lye zett

5. *A ki fi ze tett sze mé lyi jut ta tás össze ge (E Ft)

eb bõl:

 pré mi um évek prog ram mal össze füg gõ (E Ft)

 kü lön le ges fog lal koz ta tá si ál lo mánnyal össze füg gõ (E Ft)

* A ko ráb bi il let mény 70%-ának meg fe le lõ jut ta tás, ter mé szet be ni ét ke zés vagy ét ke zé si hoz zá já ru lás 30%-a, ju bi le u mi ju ta lom.



6. Mun kál ta tói köz ter hek össze sen (E Ft)

eb bõl:

 pré mi um évek prog ram mal össze füg gõ (E Ft)

 kü lön le ges fog lal koz ta tá si ál lo mánnyal össze füg gõ (E Ft)

7. A 6. pont össze sen bõl:

 Nyug díj biz to sí tá si já ru lék (E Ft)

 Egész ség biz to sí tá si já ru lék (E Ft)

 Mun ka adói já ru lék (E Ft)

 Té te les egész ség ügyi hoz zá já ru lás (E Ft)

8. Az il let mény és köz ter hek együt tes össze ge (E Ft)

eb bõl:

 pré mi um évek prog ram mal össze füg gõ (E Ft)

 kü lön le ges fog lal koz ta tá si ál lo mánnyal össze füg gõ (E Ft)

A mun kál ta tó a PéPtv. 6. § (2) be kez dé sé ben fog lalt fel té telt vál lal ja

A mun kál ta tó át la gos havi sta tisz ti kai ál lo má nyi lét szá ma 
[PéPtv. 6. § (2) bekezdés]

  idõ pont:   

  lét szám:

Fe le lõs sé gem tu da tá ban ki je len tem, hogy az igény be je len tés ben kö zölt ada tok a va ló ság nak meg fe lel nek.

Kelt: .................... év ................. hó ........ nap

..........................................
cég sze rû alá írás

(fel ügye le ti szerv, he lyi ön kor mány zat, tár su lás töl ti ki)

1. Be ér ke zés dá tu ma:   
2. Nyil ván tar tás ba vé tel szá ma: ”

2. szá mú mel lék let a 16/2008. (V. 30.) PM ren de let hez

„2. szá mú mel lék let a 8/2005. (II. 8.) PM ren de let hez

Adatlap a költségvetési megtérítés iránti igényléshez kapcsolódóan
(a munkáltató tölti ki)

1. A mun kál ta tó neve: ...............................................................................................................................................
2. Költ ség ve té si törzs köny vi azo no sí tó szá ma: /vagy

Cég jegy zék szá ma: Cg. – –
3. A költ ség ve té si meg té rí té si igény jog cí me:

 pré mi um évek prog ram
 kü lön le ges fog lal koz ta tá si ál lo mány

4. A köz szol gá la ti al kal ma zott neve: ........................................................................................................................
 any ja neve: ........................................................................................................................................................
 szü le té si he lye, idõ pont ja: ...............................................................................................   

5. A köz szol gá la ti al kal ma zott:
 a PéPtv. 3. § (1) vagy
 a PéPtv. 5. § (1) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott fel té te lek nek meg fe lel
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6. A köz szol gá la ti al kal ma zott hoz zá já ru lá sa alap ján ki ne ve zé se:
 a PéPtv. 3. § (1) bekezdés d) vagy
 az 5. § (1) be kez dés d) pont já ban fog lal tak sze rint mó do sí tás ra ke rült

7. A köz szol gá la ti al kal ma zott ko ráb bi il let mé nye (Ft)
 a 2008. ja nu ár 1-jét meg elõ zõ en a pré mi um évek prog ram ba be lé pet tek,
 il let ve a kü lön le ges fog lal koz ta tá si ál lo mány ba he lye zet tek ese té ben
 a 2008. ja nu ár 1-jé tõl a pré mi um évek prog ram ba be lé pet tek, il let ve
 a kü lön le ges fog lal koz ta tá si ál lo mány ba he lye zet tek ese té ben

8. A pré mi um évek prog ram ban való rész vé tel, kü lön le ges fog lal ko zá si
 ál lo mány ba he lye zés
 kez dõ idõ pont ja:   
 vár ha tó be fe je zé sé nek idõ pont ja:   

Fe le lõs sé gem tu da tá ban ki je len tem, hogy a je len adat lap ban kö zölt ada tok a va ló ság nak meg fe lel nek.

Kelt: .................... év ................. hó ........ nap

..........................................
cég sze rû alá írás”

3. szá mú mel lék let a 16/2008. (V. 30.) PM ren de let hez

„3. szá mú mel lék let a 8/2005. (II. 8.) PM ren de let hez

Változás adatlap
a PéPtv. 4. § (8), 5. § (3), 6. § (1) be kez dé sé ben fog lalt költ ség ve té si meg té rí tés sel kap cso lat ban

(a munkáltató tölti ki)

1. A mun kál ta tó neve: .................................................................................................................................................
2. Költ ség ve té si törzs köny vi azo no sí tó szá ma: /vagy

Cég jegy zék szá ma: Cg. – –
3. A be je len tett költ ség ve té si meg té rí té si igény jog cí me:

 kü lön le ges fog lal koz ta tá si ál lo mány
4. A köz szol gá la ti al kal ma zott neve: ..........................................................................................................................

 any ja neve: ..........................................................................................................................................................
 szü le té si he lye, idõ pont ja: ................................................................................................   

5. A költ ség ve té si meg té rí té si igény el szá mo lá si idõ sza ka:         –   
6. A PéPtv. 6. § (1) be kez dé se alap ján nyil ván tar tás ba vett költ ség ve té si

 meg té rí té si igény meg szû nik (év, hó, nap):   
7. A meg szû nés oka:

 PéPtv. 4. § (1) bekezdés a) pont
 PéPtv. 4. § (1) bekezdés b) pont
 PéPtv. 5. § (2) bekezdés
 egyéb ok ból

Fe le lõs sé gem tu da tá ban ki je len tem, hogy a vál to zás adat la pon kö zölt ada tok a va ló ság nak meg fe lel nek.

Kelt: ..................... év ...................... hó ............. nap

...................................................
cég sze rû alá írás”
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4. szá mú mel lék let a 16/2008. (V. 30.) PM ren de let hez

„5. szá mú mel lék let a 8/2005. (II. 8.) PM ren de let hez

Igény lõ lap
a PéPtv. 4. § (8), 5. § (3), 6. § (1) be kez dé sé ben fog lalt költ ség ve té si meg té rí tés fo lyó sí tá sá hoz

(he lyi ön kor mány zat, tár su lás töl ti ki)

He lyi ön kor mány zat, tár su lás meg ne ve zé se: ..................................................................
KSH kód ja: 
El szá mo lá si idõ szak:   –   

Ezer Ft-ban

1.
Sorszám

2.
Költ ség-

ve té si
szerv meg-
ne ve zé se

3.
A ki fi ze tett sze mé lyi jut ta tás össze ge

4.
Mun ka adói köz ter hek

5.
Sze mé lyi jut ta tás és mun ka adói

köz ter hek együtt
(3+4)

Pré mi um -
évek

prog ram

Kü lön le ges
foglalkoz-

 tatási
ál lo mány

Együtt
Pré mi um -

évek
prog ram

Kü lön le ges
foglalkoz -

tatási
ál lo mány

Együtt
Pré mi um -

évek
prog ram

Kü lön le ges
foglalkoz-

 tatási
ál lo mány

Együtt

He lyi 
ön kor mány zat, 
tár su lás össze sen:

Tá jé koz ta tó adat

Sor szám
Költ ség ve té si szerv

meg ne ve zé se

Pré mi um évek
prog ram ban részt ve võk

lét szá ma
(fõ)

Kü lön le ges
foglalkoz tatási
ál lo mány ban

lé võk lét szá ma
(fõ)

Vál to zás az elõ zõ igény lés idõ sza ká hoz
vi szo nyít va

(fõ)

Pré mi um évek prog ram
Kü lön le ges

foglalkoz tatási ál lo mány

He lyi ön kor mány zat, 
tár su lás össze sen:

Kelt: ..................... év ......................... hó ............. nap
.....................................................................

cég sze rû alá írás”
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 III. rész HATÁROZATOK

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

A Köztársasági Elnök
133/2008. (V. 30.) KE

határozata

nyugállományú rendõr dandártábornok hivatásos
állományba való visszavételérõl

Az Al kot mány 30/A. §-a (1) be kez dé sé nek i) pont já ra
te kin tet tel, a fegy ve res szer vek hi va tá sos ál lo má nyú tag -
jainak szol gá la ti vi szo nyá ról szó ló 1996. évi XLIII. tör -
vény 64. § (2) be kez dé se alap ján az igaz ság ügyi és ren dé -
sze ti mi nisz ter elõ ter jesz té sé re dr. Pi ros At ti la nyug ál lo -
má nyú rend õr dan dár tá bor no kot 2008. jú ni us 1-jei
 hatállyal a hi va tá sos ál lo mány ba vissza ve szem.

Bu da pest, 2008. má jus 28.

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

El len jegy zem:

Dr. Dras ko vics Ti bor s. k.,
igaz ság ügyi és ren dé sze ti mi nisz ter

KEH ügy szám: IV-6/02715/2008.

A Köztársasági Elnök
134/2008. (V. 30.) KE

határozata

rendõr vezérõrnagyi elõléptetésrõl

Az Al kot mány 30/A. §-a (1) be kez dé sé nek i) pont já ban
biz to sí tott jog kö röm ben az igaz ság ügyi és ren dé sze ti
 miniszter elõ ter jesz té sé re dr. Házi Ist ván rend õr dandár -
tábornokot 2008. jú ni us 1-jei ha tállyal rend õr ve zér õr -
naggyá elõ lép te tem.

Bu da pest, 2008. má jus 28.

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

El len jegy zem:

Dr. Dras ko vics Ti bor s. k.,
igaz ság ügyi és ren dé sze ti mi nisz ter

KEH ügy szám: IV-6/02714/2008.

A Köztársasági Elnök
135/2008. (V. 30.) KE

határozata

kitüntetés adományozásáról

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

élet út ja el is me ré se ként

Som Ist ván nak, Pócs pet ri dísz pol gá rá nak a

MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI ÉRDEMREND
LOVAGKERESZTJE

polgári tagozata

ki tün te tést ado má nyo zom.

Bu da pest, 2008. má jus 28.

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: VIII-1/02749/2008.

A Kor mány hatá ro za tai

A Kor mány
1036/2008. (V. 30.) Korm.

ha tá ro za ta

az M3 Nyír egy há za–Vá sá ros na mény kö zöt ti
sza ka sza i nak a köz- és a ma gán szfé ra

együtt mû kö dé se (PPP) ke re té ben tör té nõ
megvalósításáról

1. A Kor mány egyet ért az zal, hogy az M3 Nyíregy -
háza–Vá sá ros na mény kö zöt ti sza ka szai (a to váb bi ak ban:
be ru há zás) a köz- és a ma gán szfé ra együtt mû kö dé sé vel
valósuljanak meg.

2. A Kor mány a köz be szer zé si el já rás meg in dí tá sá hoz
az Or szág gyû lés fel ha tal ma zá sát – az ál lam ház tar tás ról
szó ló 1992. évi XXXVIII. tör vény 22. § (2) be kez dé sé re
te kin tet tel, a hosszú távú kö te le zett sé gek vál la lá sá nak
egyes sza bá lya i ról szó ló 24/2007. (II. 28.) Korm. ren de let
6/A. §-a szerint – az alábbiak szerint kéri:
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a) a köz be szer zé si el já rás aján lat ké rõ je és a kon cesszi ós 
szer zõ dést kötõ fél: a Ma gyar Ál lam kép vi se le té ben a köz -
le ke dé sért fe le lõs mi nisz ter,

b) a köz be szer zé si el já rás és a szer zõ dés tár gya: az
M3-as jelû gyors for gal mi út Nyír egy há za és Vaja (49. szá -
mú fõút) kö zöt ti 2×2 sá vos au tó pá lya, va la mint Vaja
(49. szá mú fõút) és Vá sá ros na mény kö zöt ti 2×1 sá vos
 autóút és a kap cso ló dó ki szol gá ló lé te sít mé nyek nek a
meg ter ve zé sé re, meg épí té sé re, fel újí tá sá ra, üze mel te té sé -
re, fenn tar tá sá ra, fi nan szí ro zá sá ra és hasz no sí tá sá ra vo nat -
ko zó ki zá ró la gos kon cesszi ós jog nyúj tá sa a köz be szer zé si 
el já rás ban nyer tes aján lat te võ ál tal ala pí tan dó kon cesszi ós
tár sa ság ré szé re 30 év idõ tar tam ra,

c) a szer zõ dés ha tály ba lé pé sé hez való kü lön hoz zá já ru lás -
ról a Kor mány kü lön ja vas la tot ter jeszt az Or szág gyû lés elé.

3. A Kor mány egyet ért az zal, hogy a be ru há zás ter ve zé -
sé rõl, fi nan szí ro zá sá ról, meg épí té sé rõl és üze mel te té sé rõl
szó ló hosszú távú szer zõ dés meg kö té sé re irá nyu ló köz be -
szer zé si el já rás ak kor in dul jon meg, ami kor va ló szí nû sít -
he tõ, hogy az ered mény hir de tés idõ pont já ban a meg szer -
zett és a be ru há zás hoz szük sé ges te rü le tek ará nya el éri a
90%-ot.

4. A Kor mány fel hív ja az érin tett mi nisz te re ket, hogy a
te rü let szer zés és az elõ ké szí tés le bo nyo lí tá sá hoz az il le té -
kes föld hi va ta lok ban, köz igaz ga tá si hi va ta lok ban, to váb -
bá a ré gé sze ti mun kák hoz szük sé ges ka pa ci tá so kat idõ sza -
ko san biz to sít sák, va la mint gon dos kod ja nak az elõ ké szí -
tés hez szükséges költségvetési források rendelkezésre
állásáról.

Fe le lõs: az ag rár po li ti ká ért fe le lõs mi nisz ter
a he lyi ön kor mány za to kért fe le lõs mi nisz ter
a kul tú rá ért fe le lõs mi nisz ter
az ál lam ház tar tá sért fe le lõs mi nisz ter
a köz le ke dé sért fe le lõs mi nisz ter

5. Ez a ha tá ro zat a köz zé té te le nap ján lép ha tály ba.

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
1037/2008. (V. 30.) Korm.

ha tá ro za ta

a Hosszú Távú Fejlesztések rangsorának elsõ elemérõl

1. A Kor mány egyet ért az zal, hogy a hosszú távú kö te le -
zett sé gek vál la lá sá ról szó ló 24/2007. (II. 28.) Korm. ren -
de let 2. §-a sze rin ti rang sor elsõ ele me a kö vet ke zõ:

Projekt
Be csült ma xi mum
éves díj (mil lió Ft)

Üze mel te té si
idõszak

M3-as gyors for gal mi út
Nyíregyháza–Vá sá ros-

na mény kö zöt ti szakasza
15 927 2011–2039

2. Ez a ha tá ro zat a köz zé té te le nap ján lép ha tály ba.

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 Mi nisz ter el nök ha tá ro za tai

A Miniszterelnök
40/2008. (V. 30.) ME

határozata

szakállamtitkár megbízatásának megszûnésérõl

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 60.  § (1) be kez dé se alap ján, az igaz ság -
ügyi és ren dé sze ti mi nisz ter ja vas la tá ra

dr. Pi ros At ti lát,

az Igaz ság ügyi és Ren dé sze ti Mi nisz té ri um szak ál lam -
tit ká rát e tiszt sé gé bõl

– 2008. má jus 31-i ha tállyal –

fel men tem.

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

A Miniszterelnök
41/2008. (V. 30.) ME

határozata

szakállamtitkár kinevezésérõl

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.
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évi LVII. tör vény 57.  §-ában fog lalt jog kö röm ben az ok ta -
tá si és kul tu rá lis mi nisz ter ja vas la tá ra

dr. Ba logh Gyu lát

az Ok ta tá si és Kul tu rá lis Mi nisz té ri um szak ál lam tit ká -
rá vá

– 2008. jú ni us 1-jei ha tállyal –

ki ne ve zem.

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

A Miniszterelnök
42/2008. (V. 30.) ME

határozata

szakállamtitkár kinevezésérõl

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 57.  §-ában fog lalt jog kö röm ben a nem -
ze ti fej lesz té si és gaz da sá gi mi nisz ter ja vas la tá ra

He ge düs Dó rát

a Nem ze ti Fej lesz té si és Gaz da sá gi Mi nisz té ri um szak -
ál lam tit ká rá vá

– 2008. jú ni us 1-jei ha tállyal –

ki ne ve zem.

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

A Miniszterelnök
43/2008. (V. 30.) ME

határozata

szakállamtitkár kinevezésérõl

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 57.  §-ában fog lalt jog kö röm ben a szo -
ciális és mun ka ügyi mi nisz ter ja vas la tá ra

dr. Mé szá ros Mik lóst

a Szo ci á lis és Mun ka ügyi Mi nisz té ri um szak ál lam tit ká -
rá vá

– 2008. jú ni us 1-jei ha tállyal –

ki ne ve zem.

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

A Miniszterelnök
44/2008. (V. 30.) ME

határozata

szakállamtitkár kinevezésérõl

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 57.  §-ában fog lalt jog kö röm ben az igaz -
ság ügyi és ren dé sze ti mi nisz ter ja vas la tá ra

dr. Turi And rást

az Igaz ság ügyi és Ren dé sze ti Mi nisz té ri um szak ál lam -
tit ká rá vá

– 2008. jú ni us 1-jei ha tállyal –

ki ne ve zem.

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

 VI. rész
KÖZLEMÉNYEK,
HIRDETMÉNYEK

A közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter
8001/2008. (V. 30.) KHEM

tájékoztatója
a helyi közforgalmú közlekedés normatív

támogatásának igénylése során a bevételekkel nem
fedezett indokolt költségek meghatározásáról

A Ma gyar Köz tár sa ság 2008. évi költ ség ve té sé rõl  szóló
2007. évi CLXIX. tör vény (a továb biak ban: költ ség ve té si
tör vény) 5. szá mú mel lék let 13. pont já ban ka pott fel ha tal -

5006 M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 2008/82. szám



ma zás alap ján meg al ko tott, a he lyi köz for gal mú köz le ke -
dés nor ma tív tá mo ga tá sá ról  szóló 1/2008. (V. 30.)
KHEM–ÖM együt tes ren de let (a továb biak ban: együt tes
ren de let) 3.  § (2) be kez dé se sze rin ti, a he lyi köz for gal mú
köz le ke dés nor ma tív tá mo ga tá sá nak 2008. évi igény lé sé -
vel össze füg gõ, a be vé te lek kel nem fe de zett in do kolt költ -
sé gek meg ha tá ro zá sá val kap cso la tos el já rás ról a kö vet ke -
zõ tá jé koz ta tót adom ki:

1. A be vé te lek kel nem fe de zett in do kolt költ sé gek meg -
ha tá ro zá sá nak ál ta lá nos el vei

1.1. A vas úti, köz úti és bel ví zi köz le ke dé si köz szol gál -
ta tás fo gal má ban ben ne rej lõ kö te le zett sé gek te rén a tag ál -
la mok te vé keny sé gé rõl  szóló, 1969. jú ni us 26-i
1191/69/EGK ta ná csi ren de let ben (a továb biak ban: EGK
ren de let), va la mint  a 2009. de cem ber 3-án ha tály ba lépõ, a 
vas úti és köz úti sze mély szál lí tá si köz szol gál ta tás ról, va la -
mint az 1191/69/EGK és az 1107/70/EGK ta ná csi ren de let
ha tá lyon kí vül he lye zé sé rõl  szóló, 2007. ok tó ber 23-i
1370/2007/EK eu ró pai par la men ti és ta ná csi ren de let ben
(a továb biak ban: EK ren de let) meg ha tá ro zott el vek kel
össz hang ban a he lyi köz le ke dé si köz szol gál ta tást meg ren -
de lõ ön kor mány zat (a továb biak ban: ön kor mány zat) ál tal
biz to sí tott mû kö dé si (a he lyi köz le ke dés fo lya ma tos üze -
mel te té sé hez és esz köz fenn tar tá si rá for dí tá sa i hoz nyúj -
tott) tá mo ga tá sok, va la mint a köz pon ti költ ség ve tés ter -
hére biz to sí tott nor ma tív tá mo ga tás együt tes össze ge – fi -
gye lem mel az Eu ró pai Kö zös sé gek Bí ró sá gá nak
C–280/00 sz., az Alt mark Trans GmbH ügy ben 2003. jú -
lius 24-én ho zott íté le té ben (a továb biak ban: íté let) fog lalt
fel té te lek re is – nem ha lad hat ja meg az érin tett ön kor -
mány zat te rü le tén vég zett he lyi köz le ke dé si köz szol gál ta -
tás sal a tárgy évet meg elõ zõ év ben fel me rült, a be vé te lek -
kel nem fe de zett in do kolt költ sé gek és az ága zat ban szo ká -
sos éssze rû nye re ség együt tes össze gét, a költ ség té rí tés
nem ve zet het a köz szol gál ta tást vég zõ tár sa ság túl kom -
pen zá ci ó já hoz.

1.2. A túl kom pen zá ció ki zá rá sá nak biz to sí tá sá hoz, így
a költ sé gek és be vé te lek te kin te té ben szük sé ges figye -
lembe ven ni va la mennyi, a köz szol gál ta tás sal kap cso lat -
ban a tárgy évet meg elõ zõ év ben fel me rült szük sé ges és in -
do kolt költ sé get, az ága zat ban szo ká sos éssze rû nye re ség
össze gét, va la mint a köz szol gál ta tás sal kap cso lat ban a
tárgy évet meg elõ zõ év ben re a li zált – a tárgy évet meg elõ zõ 
évre a he lyi köz le ke dés nor ma tív tá mo ga tá sa ke re té ben ál -
la mi for rás ból jut ta tott tá mo ga tás ki vé te lé vel – va la -
mennyi me net díj be vé telt, ál la mi vagy ön kor mány za ti for -
rás ból mû kö dé si cél ra (a he lyi köz le ke dés fo lya ma tos üze -
mel te té sé hez és esz köz fenn tar tá si rá for dí tá sa i hoz) jut ta -
tott tá mo ga tást, kom pen zá ci ót.

1.3. A be vé te lek kel nem fe de zett in do kolt költ sé gek
meg ha tá ro zá sa so rán al kal ma zott kal ku lá ci ós mód szer tan -
nak ösz tö nöz nie kell

– a ha té kony gaz dál ko dás el ve i nek ér vé nye sü lé sét,
– a köz szol gál ta tá sok fej lesz té sét, va la mint
– a köz szol gál ta tá sok fenn tart ha tó sá gá nak biz to sí tá sát.

2. A tisz tes sé ges és egyen lõ ver se nyez te té si el já rás ban
oda ítélt pá lyá za tok ra vo nat ko zó kü lö nös sza bá lyok

Az au tó busszal vég zett me net rend sze rin ti sze mély szál -
lí tás ról  szóló 2004. évi XXXIII. tör vény 6.  §-a alap ján le -
foly ta tott el já rás ban oda ítélt pá lyá za tok ese té ben az ön -
kor mány zat ál tal igé nyel he tõ nor ma tív tá mo ga tás leg fel sõ
össze ge az ilyen el já rás ban oda ítélt szol gál ta tás tárgy évet
meg elõ zõ évi el len ér té ke, amely eset ben a be vé te lek kel
nem fe de zett in do kolt költ sé gek vizs gá la ta nem szük sé ges.

3. A be vé te lek kel nem fe de zett in do kolt költ sé gek szá -
mí tá sa so rán figye lembe ve en dõ be vé te li és költ ségté te lek,
va la mint a nye re ség meg ha tá ro zá sa

Be vé te lek:
– a köz szol gál ta tás tel je sí té sé vel össze füg gés ben a

tárgy évet meg elõ zõ év ben re a li zált me net díj be vé te lek
(jegy, bér let, pót díj), va la mint a ked vez mé nyes bér le tek és
az in gye nes uta zá sok után igény be vett fo gyasz tói ár ki egé -
szí tés,

– a köz le ke dé si köz szol gál ta tás tel je sí té sé vel össze füg -
gés ben a tárgy évet meg elõ zõ év ben re a li zált egyéb be vé te -
lek (az ál la mi és az ön kor mány za ti for rás ból szár ma zó mû -
kö dé si célú tá mo ga tás vagy kom pen zá ció ki vé te lé vel), va -
la mint

– a tárgy évet meg elõ zõ év ben biz to sí tott ál la mi, ön kor -
mány za ti és egyéb mû kö dé si célú (a he lyi köz le ke dés fo -
lya ma tos üze mel te té sé hez és esz köz fenn tar tá si rá for dí tá -
sa i hoz nyúj tott) tá mo ga tás, kom pen zá ció (a he lyi köz le ke -
dés nor ma tív tá mo ga tá sa ke re té ben ál la mi for rás ból jut ta -
tott tá mo ga tás ki vé te lé vel).

Költ sé gek:
– va la mennyi, a he lyi köz le ke dé si köz szol gál ta tás tel -

je sí té sé vel össze füg gés ben a tárgy évet meg elõ zõ év ben
fel me rült, a ha tá lyos szám vi te li jog sza bá lyok nak meg fele -
lõen el kü lö nít ve nyil ván tar tott szük sé ges és in do kolt költ -
ség.

Nye re ség:
– az ága zat ban szo ká sos éssze rû nye re ség fo gal ma alatt 

az in do kolt költ ség 1–5%-a ér ten dõ.
A be vé te lek, a költ sé gek, va la mint a nye re ség pon tos

meg ha tá ro zá sát a tá jé koz ta tó mel lék le te tar tal maz za.

Be vé te lek Költ sé gek és nye re ség

Me net díj be vé te lek Üze mel te tés köz vet len sze mé lyi
jel le gû költ sé ge

Fo gyasz tói ár ki egé szí tés Üze mel te tés köz vet len
üzem anyag költ sé ge

Pót díj be vé tel Üze mel te tés köz vet len egyéb
anyag költ sé ge
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Be vé te lek Költ sé gek és nye re ség

Egyéb hoz zá já ru lá sok,
mû kö dés célú
tá mo ga tá sok

Üze mel te tés egyéb köz vet len költ sé ge

Kar ban tar tás köz vet len költ sé ge

Inf ra struk tú ra költ sé ge

Esz köz pót lás/fi nan szí ro zás költ sé ge

Al vál lal ko zás ba ki adott te vé keny ség
költ sé ge

Ér té ke sí tés hez kap cso ló dó költ sé gek

Te vé keny ség el lá tá sá hoz kap cso ló dó
köz ve tett költ sé gek

Tár sa sá gi ál ta lá nos költ sé gek

Nye re ség

Be vé te lek ösze sen Költ sé gek és nye re ség össze sen

4. A be vé te lek kel nem fe de zett in do kolt költ sé gek és a
nye re ség kal ku lá ci ó ja

A be vé te lek kel nem fe de zett in do kolt költ sé gek alatt a
tá jé koz ta tó mel lék le té ben meg ha tá ro zot tak sze rint szá mí -
tott be vé te li, költ ség és az ága zat ban szo ká sos éssze rû nye -
re ség té te lek össze sí té sét köve tõen az összes be vé tel, az
összes in do kolt költ ség és nye re ség ne ga tív egyen le gét
kell ér te ni.

4.1. Az au tó bu szok üzem anyagkölt sé gé nek szá mí tá sá -
val kap cso la tos sza bá lyok

A he lyi köz for gal mú köz le ke dés be vé tel lel nem fe de -
zett in do kolt költ sé ge i nek szá mí tá sa so rán az au tó bu szok
üzem anyag-fo gyasz tá sa a köz úti gép jár mû vek, az egyes
me zõ gaz da sá gi, er dé sze ti és ha lá sza ti erõ gé pek üzem -
anyag- és ke nõ anyag-fo gyasz tá sá nak iga zo lás nél kül el -
szá mol ha tó mér té ké rõl  szóló 60/1992. (IV. 1.) Korm. ren -
de let alap ján ke rül meg ha tá ro zás ra.

4.2. Az esz köz pót lás/fi nan szí ro zás költ sé gé nek szá mí -
tá sá val kap cso la tos sza bá lyok

Az ön kor mány zat ál tal a szol gál ta tó esz köz pót lá si költ -
sé gei kö zül az a költ ség fo gad ha tó el in do kolt nak, amely
össz hang ban áll a meg ren delt köz szol gál ta tás mi nõ sé gi
mu ta tó i val, va la mint biz to sít ja a fenn tart ha tó köz szol gál -
ta tást.

Az ön kor mány za tok a köz szol gál ta tá si kö te le zett ség gel
kap cso la tos kom pen zá ció so rán a be vé te lek kel nem fe de -
zett in do kolt költ sé gek te kin te té ben figye lembe ve he tik
azo kat a fej lesz té sek kel fel me rü lõ esz köz pót lá si költ -
ségnö ve ke dé se ket, ame lyek a jár mû ál lo mány mi nõ sé gi
fel té te le i vel össze füg gõ, az ön kor mány zat ál tal meg ha tá -
ro zott kö ve tel mé nyek bõl adód nak. Az ön kor mány zat ál tal
meg ha tá ro zott jö võ be li több let kö ve tel mé nyek kel össze -
füg gés ben az in do kolt költ sé gek meg ál la pí tá sa so rán biz -
to sí tott az el té rés le he tõ sé ge az esz köz pót lás sal fel me rü lõ
tény költ sé gek tõl.

A köz szol gál ta tás tel je sí té sé vel kap cso la tos jö võ be li
több let kö ve tel mé nyek re te kin tet tel az esz köz pót lá si költ -
ség sem ha lad hat ja meg:

a) busszal vég zett sze mély szál lí tás ese tén 50 Ft/hasz -
nos ki lo mé tert vagy 0,7 Ft/fé rõ hely ki lo mé tert,

b) kö tött pá lyás jár mû vek kel vég zett sze mély szál lí tás
ese tén 80 Ft/hasz nos ki lo mé tert vagy 0,9 Ft/fé rõ hely ki lo -
mé tert.

4.3. A te vé keny ség el lá tá sá hoz kap cso ló dó köz ve tett
költ sé gek, va la mint a tár sa sá gi ál ta lá nos költ sé gek szá mí -
tá sá val kap cso la tos sza bá lyok

Az EGK ren de let ben, az EK ren de let ben és az íté let ben
fog lal tak nak meg fele lõen a he lyi kö zös sé gi köz le ke dés
tel je sí té sé re vo nat ko zó köz szol gál ta tá si szer zõ dés, il let ve
e te vé keny ség fi nan szí ro zá sa a köz le ke dé si szol gál ta tók
ha té kony mû kö dé sé nek, va la mint a köz szol gál ta tá sok fej -
lesz té sé nek ösz tön zé sét is biz to sít ja.

A fen ti kö ve tel ménnyel össz hang ban a he lyi nor ma tív
tá mo ga tás sal kap cso la tos igé nyek össze ál lí tá sa kor a be vé -
te lek kel nem fe de zett in do kolt költ sé gek kal ku lá ci ó ja so -
rán 2008. év ben az aláb bi ha té kony sá gi kri té ri u mo kat kell
figye lembe ven ni:

A be vé te lek kel nem fe de zett in do kolt költ sé gek kal ku -
lá ci ó ja so rán a 2007. év ben a he lyi köz szol gál ta tás sal fel -
me rült, a te vé keny ség hez kap cso ló dó köz ve tett költ sé gek,
il let ve a tár sa sá gi ál ta lá nos költ sé gek együt tes össze ge a
tár sa ság he lyi köz le ke dé si köz szol gál ta tás sal össze füg gés -
ben fel me rü lõ összes köz vet len költ sé gé nek 60%-áig ve -
he tõ figye lembe. A tá mo ga tá si igé nyek össze ál lí tá sa kor a
be vé te lek kel nem fe de zett in do kolt költ sé gek kal ku lá ci ó -
já nál en nél ma ga sabb köz ve tett és tár sa sá gi ál ta lá nos költ -
ség nem je le nít he tõ meg. Ha en nél ala cso nyabb az ér ték,
ak kor a tényada to kat szük sé ges figye lembe ven ni.

5. A be vé te lek kel nem fe de zett in do kolt költ sé gek meg -
ha tá ro zá sá val kap cso la tos egyéb sza bá lyok

Ha az ön kor mány zat a be vé tel lel nem fe de zett in do kolt
költ sé gek meg ha tá ro zá sát a szol gál ta tó adat szol gál ta tá sá -
ra ala poz za, a szol gál ta tó adat szol gál ta tá sa ként a tár sa ság
könyv vizs gá ló ja ál tal el len jegy zett olyan ada tok fo gad ha -
tó ak el, ame lye ket a könyv vizs gá ló iga zo lá sa alap ján a
szám vi te li po li ti ka sze rint vet te szá mí tás ba a tár sa ság.

Dr. Sza bó Pál s. k.,

köz le ke dé si, hír köz lé si és ener gia ügyi mi nisz ter
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Melléklet a 8001/2008. (V. 30.) KHEM tájékoztatóhoz

Köz le ke dé si be vé te lek Ma gya rá zat Fi gye lem be ve he tõ té tel

Me net díj be vé tel Uta sok ál tal fi ze tett me net je gyek és bér let je gyek be vé te le Té nya dat

Fo gyasz tói ár ki egé szí tés Az in gye nes uta zá sok, va la mint a ked vez mé nyes bér le tek
után igény be vett fo gyasz tói ár ki egé szí tés bõl szár ma zó
be vé tel

Té nya dat

A he lyi ön kor mány zat ál tal nyúj tott
mû kö dé si tá mo ga tás

A nor ma tív tá mo ga tás hoz a he lyi ön kor mány za tok ál tal
ön kor mány za ti ön rész ként vagy egyéb jog cí men nyúj tott
mû kö dé si célú (a he lyi köz le ke dés fo lya ma tos
üze mel te té sé hez és esz köz fenn tar tá si rá for dí tá sa i hoz
biz to sí tott) tá mo ga tás

Té nya dat

Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tás Egyéb, a he lyi ön kor mány zat vagy más szer ve zet ál tal a he lyi 
köz for gal mú köz le ke dés fenn tar tá sa ér de ké ben nyúj tott
mû kö dé si célú tá mo ga tás (át cso por to sí tott be vé te lek,
Bu da pes ti Köz le ke dé si Szö vet ség tag ja ként ka pott
kom pen zá ci ós be vé tel stb.)

Té nya dat

Pót díj be vé tel Az uta sok tól be sze dett pót dí jak be vé te le Té nya dat

Egyéb hoz zá já ru lá sok, mû kö dé si
célú tá mo ga tá sok

Egyéb, a fen ti ek ben ki nem emelt be vé te lek, ame lyek a
sze mély szál lí tá si te vé keny ség el lá tá sá val kap cso lat ban
je lent kez nek (pél dá ul az út fel újí tá sok  miatti te re lõ út vo nal
több let költ sé gé nek kom pen zá ci ó ja)

Té nya dat

Egyéb, a köz szol gál ta tás
tel je sí té sé hez szo ro san kap cso ló dó,
pi a ci ala pú te vé keny ség be vé te le
(pél dá ul in gat lan hasz no sí tás,
rek lám te vé keny ség, egyéb ha son ló
gaz da sá gi te vé keny ség)

Ak kor szük sé ges ki töl te ni, ha a
te vé keny ség bõl szár ma zó be vé tel
az összes, köz szol gál ta tás sal
kap cso lat ban fel me rü lõ be vé tel
1%-át meg ha lad ja. Eh hez
kap cso ló dó an a be vé tel hez
ren del he tõ költ sé get is fel kell
tün tet ni a meg fe le lõ sor ban.

Költségek Magyarázat Figyelembe vehetõ tétel

Üze mel te tés köz vet len sze mé lyi
jel legû költ sé ge
– Bér költ ség
– Bér já ru lé kok
– Bé ren kí vü li jut ta tá sok költ sé ge

– Jár mû ve ze tõi ál lo mány bér költ sé ge
– Jár mû ve ze tõi ál lo mány bé rét, il let ve egyéb sze mé lyi
jel le gû jut ta tá sa it ter he lõ já ru lé kok
– Jár mû ve ze tõi ál lo mány bé ren kí vü li jut ta tá sa i nak költ sé ge

Té nya dat

Üze mel te tés köz vet len
üzem anyag költ sé ge
– Üzem anyag
– Von ta tá si áram

A he lyi köz for gal mú köz le ke dés tel je sí té se so rán fel hasz nált
üzem anyag, va la mint von ta tá si áram költ sé ge

Az üzem anyag és a von ta tá si áram 
költ sé ge a szol gál ta tó ál tal
be je len tett té nya dat. Az
au tó bu szok üzem anyag- 
fo gyasz tá sát a szol gál ta tó a köz úti 
gép jár mû vek, az egyes
me zõ gaz da sá gi, er dé sze ti és
ha lá sza ti erõ gé pek üzem anyag- és
ke nõ anyag-fo gyasz tá sá nak
iga zo lás nél kül el szá mol ha tó
mér té ké rõl  szóló 60/1992. (IV. 1.) 
Korm. ren de let alap ján ha tá roz za
meg.

Üze mel te tés köz vet len egyéb anyag-
költ sé ge
– Ke nõ anyag
– Mo tor olaj
– Gu mi költ ség
– Egyéb anyag költ ség

– Fel hasz nált ke nõ anyag költ sé ge
– Fel hasz nált mo tor olaj költ sé ge
– Fel hasz nált gu mi ab ron csok sa ját költ sé ge, kül sõ
szol gál ta tó nak fi ze tett díj
– Fen ti e ken kí vül fel hasz nált közvetlen anyagköltség

Té nya dat. Az au tó bu szok
ke nõ anyag-fo gyasz tá sát a
szol gál ta tó a köz úti gép jár mû vek,
az egyes me zõ gaz da sá gi, er dé sze ti 
és ha lá sza ti erõ gé pek üzem anyag-
és ke nõ anyag-fo gyasz tá sá nak
iga zo lás nél kül el szá mol ha tó
mér té ké rõl  szóló 60/1992. (IV. 1.) 
Korm. rendelet alapján határozza
meg.
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Üze mel te tés egyéb köz vet len
költ sé ge
– KGFB
– Utas biz to sí tás
– Gép jár mû vizs gáz ta tá sa
– Va gyon vé del mi szol gál ta tás
– In no vá ci ós já ru lék
– For ma ru ha, munkaruha, védõruha
– Egyéb

– Kö te le zõ gép jár mû fe le lõs ség biz to sí tás költ sé ge
– Utas biz to sí tás költ sé ge
– Gép jár mû vek vizs gáz ta tá sá nak költ sé ge
– Üze mel te tés hez kap cso ló dó va gyon vé del mi szol gál ta tás
költ sé ge
– In no vá ci ós já ru lék költ sé ge
– For ma ru ha, mun ka ru ha, vé dõ ru ha füg get le nül an nak
szám vi te li elszámolásától
– Fentieken kívül felmerülõ egyéb közvetlen költség

Té nya dat

Kar ban tar tás köz vet len költ sé ge
– Kar ban tar tás köz vet len anyag-,
anyag jel le gû és egyéb költ sé ge
– Kar ban tar tás köz vet len sze mé lyi
jel le gû költ sé ge
– Har ma dik fél által végzett
karbantartás

– A jár mû vek kar ban tar tá sa so rán fel me rü lõ anyag- és
mû hely költ sé gek
– A jár mû vek kar ban tar tá sát vég zõ dol go zók sze mé lyi
jel le gû költ sé gei (bér, an nak já ru lé kai és a bé ren kí vü li
jut ta tá sok)
Kül sõ fél ál tal vég zett jár mû kar ban tar tás számla szerinti
költsége

Té nya dat

Inf ra struk tú ra költ sé ge
– Tá ro ló te lep
– Pá lya ud var, meg ál ló hely

– Tá ro ló te lep, pá lya ud var, meg ál ló hely fenn tar tá si,
üze mel te té si költ sé gei, to váb bá a tá ro ló te lep re való be-,
il let ve az on nan történõ kiállás költségei

Té nya dat

Esz köz pót lás/fi nan szí ro zás költ sé ge
– Gör dü lõ ál lo mány
ér ték csök ke né se
– Gör dü lõ ál lo mány egyéb
fi nan szí ro zá si költ sé ge
– Egyéb eszköz értékcsökkenése

– Gör dü lõ ál lo mány tárgy idõ sza ki ér ték csök ke né se
– Gör dü lõ ál lo mány hi tel, lí zing, bér le ti stb. költ sé gei
– Egyéb, a te vé keny ség el lá tá sá hoz köz vet le nül hasz nált
eszközök értékcsökkenése

A köz szol gál ta tás tel je sí té sé vel
kap cso la tos jö võ be li
több let kö ve tel mé nyek re
te kin tet tel po zi tív irány ban
el té rí tett esz köz pót lá si költ ség
sem ha lad hat ja meg:
a) busszal vég zett
sze mély szál lí tás ese tén 
50 Ft/hasz nos ki lo mé tert vagy 
0,7 Ft/fé rõ hely ki lo mé tert,
b) busszal és kö tött pá lyás
jár mû vek kel vég zett
sze mély szál lí tás esetén 
80 Ft/hasznoskilométert vagy 
0,9 Ft/férõhelykilométert.

Al vál lal ko zás ba ki adott te vé keny ség 
költ sé ge

Al vál lal ko zó ál tal vég zett sze mély szál lí tá si te vé keny ség
költsége

Té nya dat

Ér té ke sí tés hez kap cso ló dó költ sé gek
– Utas tá jé koz ta tás
– Ér té ke sí tés
– El szá mol ta tás
– Forgalomellenõrzés

– In for má ci ós szol gá lat, utas tá jé koz ta tó esz kö zök (pél dá ul
me net rend, meg ál ló he lyi tá jé koz ta tás, in ter ne tes tá jé koz ta tás,
pá lya ud va ri ki jel zõ be ren de zé sek) üze mel te té si, elõ ál lí tá si
költ sé gei, ér ték csök ke né se
– Jegy- és bér let ér té ke sí té si te vé keny sé get foly ta tó pénz tá rak 
üze mel te té sé hez kap cso ló dó va la mennyi költ ség, az
ér té ke sí tés sel fog lal ko zó mun ka tár sak költ sé gei, a jegy ki adó
au to ma ták üze mel te té se, ja ví tá sa, ér ték csök ke né se,
fi nan szí ro zá si költ sé ge
– Elszámoltatói, leszedõ pénztárosi és bevétel ellenõrzési
tevékenység költségei
– Jegy- és bérletellenõrzés költsége

Té nya dat
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Te vé keny ség el lá tá sá hoz
kap cso ló dó köz ve tett költ sé gek
– For ga lom ve ze tés
– Ope ra tív for ga lom irá nyí tás
– Me net rend ké szí tés
– Egyéb for gal mi költ ség
– Üzem ve ze tés
– Ope ra tív üzem irá nyí tás
– Anyag be szer zés, raktározás
– Egyéb mûszaki költség

– For gal mi te rü let ve ze té sé nek költ sé ge
– A for ga lom irá nyí tás ban köz vet le nül részt vevõ
mun ka tár sak (pl. au tó busz ál lo más-ve ze tõ, ve zény lés,
for gal mi szol gá lat te võ) sze mé lyi jel le gû költ sé ge, va la mint a
fel adat el lát ásuk hoz szük sé ges inf ra struk tú ra üze mel te té sé nek
költ sé ge
– Me net rend szer kesz tés költ sé gei (a nyom da költ sé gek nem
ide, ha nem az utas tá jé koz ta tás ba tar toz nak)
– Egyéb for gal mi te vé keny ség hez kap cso ló dó (pél dá ul
flot ta kö ve tõ rend sze rek) költ sé gek
– Mû sza ki te rü let, üzem ve ze té sé nek költ sé gei
– A kar ban tar tá si te vé keny ség ope ra tív irá nyí tá sá nak
(mû ve ze tõ, rész leg ve ze tõ, csoportvezetõ) költségei
– Anyagbeszerzési és raktározási tevékenység költsége
függetlenül szervezeti hovatartozástól
– Egyéb, a mû sza ki te vé keny ség hez kap cso ló dó költ sé gek

A tevékenységhez kapcsolódó
közvetett költségek, illetve a
társasági általános költségek
együttes összege a társaság helyi
közlekedési közszolgáltatással
összefüggésben felmerülõ összes
közvetlen költségének 60%-áig
vehetõ figyelembe. A támogatási
igények összeállításakor a
bevételekkel nem fedezett
indokolt költségek kalkulációja
során ennél magasabb összegû, a
tevékenységhez kapcsolódó
közvetett és társasági általános
költség nem jeleníthetõ meg. Ha
ennél alacsonyabb az érték, akkor
a tényadatokat szükséges
figyelembe venni.

Tár sa sá gi ál ta lá nos költ sé gek A tár sa ság ál ta lá nos irá nyí tá sá hoz kap cso ló dó te vé keny sé gek
költ sé gei füg get le nül a szer ve ze ti fel épí tés tõl,
ho va tar to zás tól. Ezek ma guk ban fog lal ják a kö vet ke zõ ket:
for gal mi, ke res ke del mi, sze mély szál lí tá si, mû sza ki
szak te rü let irá nyí tá sa; em be ri erõ for rás-gaz dál ko dás,
ad mi niszt rá ció, pénz ügy, szám vi tel, kont roll ing te vé keny ség;
ve zér igaz ga tó és törzs ka ra, ka bi net, bel sõ el len õr zé si osz tály,
ér dek kép vi se le tek, igazgatóság, felügyelõ bizottság, jogi
tevékenység, stratégiai tevékenység

Egyéb, a köz szol gál ta tás
tel je sí té sé hez szo ro san kap cso ló dó,
pi a ci ala pú te vé keny ség költ sé ge
(pél dá ul in gat lan hasz no sí tás,
rek lám te vé keny ség, egyéb hasonló
gazdasági tevékenység)

Ak kor szük sé ges ki töl te ni, ha a
te vé keny ség bõl szár ma zó költ ség
az összes, köz szol gál ta tás sal
kap cso lat ban fel me rü lõ költ ség
1%-át meg ha lad ja. Eh hez
kap cso ló dó an a költ ség hez
ren del he tõ be vé telt is fel kell
tüntetni a megfelelõ sorban.

Nye re ség Ma gya rá zat Fi gye lem be ve he tõ té tel

Az ága zat ban szo ká sos éssze rû
nye re ség

Köz szol gál ta tás tel je sí té sé hez kap cso ló dó, az ága zat ban
szo ká sos éssze rû nye re ség szint

Az indokolt költség 1–5%-ának
megfelelõ összeg.
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A Magyar Nemzeti Vagyonkezelõ 
Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság 

Részvényesi Jogok Gyakorlójának
10/2008. (V. 23.) sz. határozata

a Magyar Nemzeti Vagyonkezelõ Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság 
Szervezeti és Mûködési Szabályzata módosításának jóváhagyásáról

Az ál la mi va gyon ról szó ló 2007. évi CVI. tör vény 21. § (4) be kez dé se alap ján – mint a rész vény esi jo gok gya kor ló ja –
a Ma gyar Nem ze ti Va gyon ke ze lõ Zárt kö rû en Mû kö dõ Rész vény tár sa ság Szer ve ze ti és Mû kö dé si Sza bály za tá nak mó -
do sí tá sát az aláb bi ak sze rint jó vá ha gyom.

A Ma gyar Nem ze ti Va gyon ke ze lõ Zárt kö rû en Mû kö dõ Rész vény tár sa ság – a 4/2007. (XI. 28.) sz. RJGY ha tá ro zat tal
jó vá ha gyott – Szer ve ze ti és Mû kö dé si Sza bály za ta 32. § (6) be kez dés e) pont já nak 5. al pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren -
del ke zés lép, és ez zel egy ide jû leg a 32. § (6) be kez dés e) pont ja az aláb bi 6. al pont tal egé szül ki:

[e) az irá nyí tá sa alá tar to zó port fo lió ren del te tés sze rû ke ze lé sé vel, hasz no sí tá sá val, el ide ge ní té sé vel kap cso la tos fel -
ada to kat a jogi és va gyon hasz no sí tá si igaz ga tó val, va la mint az ér té ke sí té si igaz ga tó val együtt mû kö dés ben, kü lö nö sen
az aláb bi te rü le te ken:]

„5. a me zõ- és er dõ gaz da sá gi te vé keny sé get foly ta tó tár sa sá gok va gyon ke ze lé se,
6. az ér té ke sí té si igaz ga tó val együtt mû kö dés ben az ag rár tár sa sá gok ér té ke sí té sé nek elõ ké szí té se és lebonyolí tása.”

Dr. Ve res Já nos s. k.,
pénz ügy mi nisz ter
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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 el-
ren del te, 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 Köz löny Lap- és Könyv ki adó cí mén (Bu da pest VIII., So mo gyi Bé la
u. 6.; pos tacím: 1394 Bu dapest 62, Pf: 357) vagy a 318-6668 fax számán.
Éves elõ fizetési dí ja 2008. év re: 26 460 Ft áfával.
Példányonként meg vásárolható a Bu dapest VII., Rá kóczi út 30. ( bejárat a Dohány u. és Nyár u. sar kán) szám alat ti
Köz löny Cent rum ban (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 lapot .................  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 Köz löny Lap- és Könyv ki adó nak a szám lán fel tün te tett pénz for gal mi jel zõ szá má ra
 átutaljuk.

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

                         ......................................................................
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ELÕFIZETÉSI  FELHÍVÁS

A Mi nisz ter el nö ki Hi va tal és az Ön kor mány za ti és Területfejlesztési Mi nisz té ri um 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 rész e az ön kor mány za to kat érin tõ, új on nan ki hir de tett jog sza bá lyo kat (tör vények, rende-
letek – 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 Köz löny Lap- és Könyv ki adó (1085 Bu-
dapest, Somo gyi Bé la u. 6.) cí mén (pos tacím: 1394 Bu dapest 62., Pf. 357) vagy a 318-6669 fax számán.
2008. évi éves elõ fizetés dí ja: 6552 Ft áfával; féléves elõ fizetés: 3276 Ft áfával.

Példányonként meg vásárolható a Bu dapest VII., Rá kóczi út 30. ( bejárat a Dohány u. és Nyár u. sar kán) szám alat ti
Köz löny Cent rum ban (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
 internetcímen.

MEGRENDELÕLAP

Meg ren del jük az Ön kor mány za tok Köz lö nye címû lapot .................  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  napon be lül a Ma gyar Köz löny Lap- és Könyv ki adó nak a szám lán fel tün te tett pénz for gal mi jel zõ szá má ra
 átutaljuk.

Kel te zés: ………………………………………

                         ……………………………………………
     cég szerû aláírás
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A Ma gyar Köz löny Lap- és Könyvki 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
c. 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 ál lam pol-
gár 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 Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Jo gi Köny ves bolt já ban (1085
Budapest, So mogyi B. 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-ma il:
koz lony cent rum@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 Közlöny Lap- és Könyvkiadónak a számlán fel tüntetett pénz forgalmi
jel zõ szá má ra át uta lom.

Kel te zés: ………………………………………

                         ………………………………………
cégszerû aláírás
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A Ma gyar Köz löny Lap- és Könyvkiadó
ki adá sá ban meg je le nik a

MAGYAR HIVATALOS JOGSZABÁLYTÁR DVD

Tar ta lom
On li ne adat bá zis és nap i adat fris sí té si szol gál ta tás
A MAGYAR HIVATALOS JOGSZABÁLYTÁR DVD ha vi fris sí té sû le me ze kö zel 150 000 jog sza bály szö ve get tar tal maz.
Az alap szövegek mel lett egy sé ges szer ke zet ben köz li azok min den ko ri ha tá lyos vál to za tát, ko ráb bi szö veg vál to za ta it, il let ve a
már ha tá lyon kí vül he lye zett jog sza bá lyo kat is, to váb bá az Or szág gyû lés, a köz tár sa sá gi el nök, a Kor mány, a mi nisz ter el nök,
a mi nisz te rek, az  Alkotmánybíróság, a Leg fel sõbb Bí ró ság, az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság stb. ha tá ro za ta it,  állásfoglalásait,
a kü lön bö zõ irány el ve ket és irány mu ta tá so kat, ne ves szer zõk ál tal ké szí tett kommen tárokat, nem zet kö zi szer zõ dé se ket,
 tájékoztatókat, hir det mé nye ket, pá lyá za ti fel hí vá so kat, tör vény ja vas la to kat és  törvényin do ko lá so kat. A szö ve gek és adat-
bázisok köz vet len for rá sai a hi va ta los la pok, így a Ma gyar Köz löny, az ága za ti köz lö nyök, az Al kot mány bí ró ság Határo zatai,
a Ha tá ro za tok Tá ra, to váb bá a Bí ró sá gi Ha tá ro za tok, a Ver seny fel ügye le ti Ér te sí tõ, az Adó és El len õr zé si Ér te sí tõ és a
Verseny bírósági Ha tá ro za tok.

A HIVATALOS JOGSZABÁLYTÁR elõ fi ze tõi szá má ra a jog sza bá lyok na pon ta ak tu a li zált on li ne adat bá zi sa in gye ne sen ér he tõ
el, to váb bá le he tõ ség van a ha von ta meg kül dött DVD-adat bá zis nap i rend sze res sé gû ak tu a li zá lá sá ra, in ter net rõl le töl tött adat-
cso mag se gít sé gé vel. E két szol gál ta tás se gít sé gé vel a jogszabály- változások fo lya ma to san nyo mon kö vet he tõk.

Sok ol da lú ság
A HIVATALOS JOGSZABÁLYTÁR jog sza bály-szol gál ta tá sát többféle  keresési le he tõ ség te szi tel jes sé. A ké nyel mes el iga zo -
dást tá mo gat ja a szö veg be épí tett hi vat ko zá sok rend szer e ( tartalmilag kap cso ló dó más jog sza bá lyok, jog egy sé gi ha tá ro za tok,
bí ró sá gi és ver seny ta ná csi ha tá ro za tok, APEH- irány mutatások) és a jog anya gok bel sõ fel épí té sé nek és kül sõ kap cso la ta i nak
in ter ak tív áb rá zo lá sa is.
A HIVATALOS JOGSZABÁLYTÁR és az EU-Jog sza bály tár kö zött az át jár ha tó ság biz to sí tott, vagy is ha a ma gyar jog sza bály-
ban hi vat ko zás ta lál ha tó uni ós jog sza bály ra, ak kor azt köz vet le nül meg le het nyit ni a HIVATALOS JOGSZABÁLYTÁRBÓL.
Az alap prog ra mot ki egé szí tõ DVD-JOGSZABÁLYTÁR Asszisz tens a kü lön bö zõ adat ál lo má nyok (Szol gál ta tá sok  Jegyzéke,
ma gyar és an gol nyel vû TEÁOR, Ke res ke del mi Vám tarifa Jegy zék stb.) adat bá zis sze rû ke ze lé sé nek se gí tõ je, új don ság- és
vál to zás fi gye lõ szol gál ta tá sa pe dig le he tõ vé te szi a jog sza bály vál to zá sok ha té kony kö ve té sét. Iratminta tárunkat fo lya ma to san
fris sít jük és bõ vít jük. Ûr lap ki töl tõ prog ra munk a gaz da sá gi tár sa sá gok ala pí tá sá val, mû kö dé sé vel kap cso la tos forma-
nyomtatványok ki töl té sé re és tá ro lá sá ra alkalmas.
(A Jog sza bály tár bár mely szö veg rész le te ki nyom tat ha tó vagy szö veg szer kesz tõ be át emel he tõ.)

Éves elõ fi ze té si dí jak

Ön ál ló vál to zat 81 000 Ft + áfa �

5 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 143 000 Ft + áfa �

10 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 180 000 Ft + áfa �

25 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 292 500 Ft + áfa �

50 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 382 500 Ft + áfa �

100 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 650 000 Ft + áfa �

MEGRENDELÕLAP

Meg ren del jük a MAGYAR HIVATALOS JOGSZABÁLYTÁR DVD vál to za tát .................  példány ban, 2008. ............................... hó naptól.

A meg ren de lõ ne ve: ....................................................................................................................................................................

A meg ren de lõ cí me: ....................................................................................................................................................................

Ügy in té zõ neve: ..........................................................................................................................................................................

Telefonszá ma: .............................................................................................................................................................................

Kül dé si név, cím: .........................................................................................................................................................................

Kel te zés: ………………………………………
                         ………………………………………

                                        cég szerû aláírás
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ELÕFIZETÉSI FELHÍVÁS

A Ma gyar Köz löny Lap- és Könyvki adó út já ra in dí tot ta a KÖZIGAZGATÁSI SZEMLE cí mû ne gyed éves fo lyó ira tot.
A KÖZIGAZGATÁSI SZEMLE a ha zai köz igaz ga tás-tu do mány kép vi se lõi, köz igaz ga tá si szak em be rek szá má ra kí ván olyan fó rum má 
vál ni, amely igé nyes pe ri o di ka sze re pét töl ti be a jö võ ben. A lap te ret biz to sít a köz igaz ga tás-tu do mány te rü le tén szü le tõ ta nul má nyok, 
ku ta tá si ered mé nyek köz zé té te lé re, ugyan ak kor fel ada tá nak te kin ti, hogy a köz igaz ga tás ban vég be me nõ vál to zá sok ról, vál toz ta tá -
sok ról, új meg ol dá sok ról, kí sér le tek rõl is szá mot ad jon; szak mai hát tér anya go kat, elem zé se ket mu tas son be a kor mány za ti in téz ke -
dé sek jobb meg ér té se ér de ké ben. Egy út tal he lyet ad a nem zet kö zi ki te kin té sek szá má ra, il let ve a köz igaz ga tá si szak má ban köz ér -
dek lõ dés re szá mot tar tó ese mé nyek rõl, ren dez vé nyek rõl szó ló ér de kes és hasz nos pub li ká ci ók, könyv is mer te té sek megjelenteté-
sére. Ezen át fo gó is me ret anyag te szi a fo lyó ira tot a köz igaz ga tás-tu do mány, va la mint a köz igaz ga tá si szak ma gya kor la ta iránt ér dek -
lõ dõ ol va só kö zön ség szá má ra egy aránt hasz nos ol vas mánnyá.
A Köz igaz ga tá si Szem le a Mi nisz ter el nö ki Hi va tal és az Ön kor mány za ti és Te rü let fej lesz té si Mi nisz té rium ala pí tá sá ban, a 2008. év tõl
kez dõ dõ en negyedévente jelenik meg.

A Köz igazgatási Szemle elõ fizetési díja a 2008. év re: 7400 Ft (áfával) vagy 30 eu ró.
Pél dá nyon kén ti vá sár lás ese tén a Köz igaz ga tá si Szem le ára: 1990 Ft (áfá val) vagy 8 eu ró.

* * *
Az an gol és ma gyar nyel vû NEMZETKÖZI KÖZLÖNY – Kö zép-Ke let-Eu ró pai Köz igaz ga tá si Fo lyó irat – In ter na ti o nal Jo ur nal of
Pub lic Ad mi nist ra ti on in Cent ral and Eas tern Eu ro pe meg je len te té sé vel a Ma gyar Köz löny Lap- és Könyv ki adó ere jé hez mér ten
hoz zá kí ván já rul ni, hogy lé pé se ket te gyünk ré gi ónk or szá gai köz igaz ga tá si rend sze re i nek köl csön ös meg is me ré se te rén. Az új sze rû
és  hiánypótló kez de mé nye zés sel a Ki adó cél ja, hogy tér sé günk több mint más fél tu cat or szá gá ból ér ke zõ cik kek, ta nul má nyok, köz-
érdekû in for má ci ók szí ne sít sék mi nél szé le sebb kör ben a la pot – ugyan ak kor te ret ad ván a vi lág tá vo lab bi ré sze i bõl ér ke zõ, a köz igaz-
ga tá si szak mát fog lal koz ta tó té mák nak is. A kö zép-ke let-eu ró pai tér ség köz igaz ga tá si szer ve zet rend sze re i be, az ott zaj ló fo lya ma tok -
ba és ott ér vé nye sü lõ ten den ci ák ba tör té nõ be te kin tés hasz nos esz kö ze le het az egy más tól va ló ta nu lás fo lya ma tá nak, a ren del ke -
zés re ál ló ta pasz ta la tok meg is me ré sé nek, va la mint az ér dek lõ dõ tu do má nyos és szak mai ol va só kö zön ség szá má ra ala pot szol gál tat -
hat össze ha son lí tá sok vég zé sé hez is. A Nem zet kö zi Köz löny a 2008. év tõl kez dõ dõ en ne gyed éven te ke rül ki adás ra.

A Nem zetközi Köz löny elõ fizetési díja a 2008. év re 7400 Ft (áfával) vagy 30 eu ró.
Pél dá nyon kén ti vá sár lás ese tén a Nem zet kö zi Köz löny ára: 1990 Ft (áfá val) vagy 8 eu ró.

* * *
A Köz igaz ga tá si Szem le és a Nem zet kö zi Köz löny együt tes elõ fizetési ára: 14 000 Ft vagy 54 eu ró.

MEGRENDELÕLAP

Meg ren de lem a 2008. év re a KÖZIGAZGATÁSI SZEMLE cí mû ne gyed éves fo lyó ira tot …………………. pél dány ban, ame lyet
kérem, jut tassanak el cí münkre. Éves elõ fizetési dí ja: 7400 Ft (áfával) vagy 30 euró.

Meg ren de lem a 2008. év re a NEMZETKÖZI KÖZLÖNY Kö zép-Ke let-Eu ró pai Köz igaz ga tá si Fo lyó irat cí mû negyedéves la pot
…………………. pél dány ban, ame lyet ké rem, jut tas sa nak el cí münk re. Éves elõ fi ze té si dí ja: 7400 Ft (áfá val) vagy 30 eu ró.

Meg ren de lem a 2008. év re a KÖZIGAZGATÁSI SZEMLE, va la mint az an gol–ma gyar nyel vû NEMZETKÖZI KÖZLÖNY Közép-
 Kelet-Európai Köz igaz ga tá si Fo lyó irat cí mû ne gyed éves la po kat ….......... pél dány ban, ame lye ket ké rem,  juttassanak el cí münk re.
Az együt tes elõ fizetés éves dí ja: 14 000 Ft (áfá val) vagy 54 eu ró.

A meg ren de lé se ket kér jük, a kö vet ke zõ fax szám ra: (1) 338-4746, vagy e-ma il cím re: er dei.bea@mhk.hu szí ves ked je nek kül de ni!

Kér jük, a négy zet be tör té nõ X be je lö lés sel je lez ze elõ fi ze té si igé nyét!

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

Cí me (vá ros/köz ség, 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 kéz hez vé te le után, 8 na pon be lül a Ma gyar
Köz löny Lap- és Könyv 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



5018 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2008/82. szám

A Magyar Közlönyt szerkeszti a Miniszterelnöki Hivatal, a Szerkesztõbizottság közremûködésével. A Szerkesztõbizottság
elnöke: dr. Petrétei József. A szerkesztésért felelõs: dr. Tordai Csaba. Budapest V., Kossuth tér 1–3.
Kiadja a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó. Felelõs kiadó: dr. Kodela László elnök-vezérigazgató.
Budapest VIII., Somogyi Béla u. 6., www.mhk.hu. Telefon: 266-9290.

Elõfizetésben megrendelhetõ a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadónál
Budapest VIII., Somogyi Béla u. 6., 1394 Budapest 62. Pf. 357, vagy faxon 318-6668.
Elõfizetésben terjeszti a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó a FÁMA ZRt. közremûködésével.
Telefon: 235-4554, 266-9290/240, 241 mellék. Terjesztés: tel.: 317-9999, 266-9290/245 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 ügyfélszolgá-
latán (fax: 318-6668, 338-4746, e-mail: kozlonybolt@mhk.hu) vagy a www.mhk.hu/kozlonybolt internetcímen.
2008. évi éves elõfizetési díj: 121 212 Ft. Egy példány ára: 250 Ft 16 oldal terjedelemig, utána +8 oldalanként +215 Ft.

HU ISSN 0076—2407

08.1634 – Nyomja a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Lajosmizsei Nyomdája. Felelõs vezetõ: Burján Norbert igazgató.

Elõfizetési bankszámlaszám: MKB Bank 10300002–20377199–70213285



A Ma gyar Köz lönyt szer kesz ti a Mi nisz ter el nö ki Hi va tal, a Szer kesz tõ bi zott ság köz re mû kö dé sé vel. A Szer kesz tõ bi zott ság
 elnöke: dr. Pet ré tei Jó zsef. A szer kesz té sért fe le lõs: dr. Tor dai Csa ba. Bu da pest V., Kos suth tér 1–3.
Ki ad ja a Ma gyar Köz löny Lap- és Könyv ki adó. Fe le lõs ki adó: dr. Ko de la Lász ló el nök-ve zér igaz ga tó.
Bu da pest VIII., So mo gyi Bé la u. 6., www.mhk.hu. Te le fon: 266-9290.

Elõ fi ze tés ben meg ren del he tõ a Ma gyar Köz löny Lap- és Könyv ki adó nál
Bu da pest VIII., So mo gyi Bé la u. 6., 1394 Bu da pest 62. Pf. 357, vagy fa xon 318-6668.
Elõ fi ze tés ben ter jesz ti a Ma gyar Köz löny Lap- és Könyv ki adó a FÁMA ZRt. köz re mû kö dé sé vel.
Te le fon: 235-4554, 266-9290/240, 241 mel lék. Ter jesz tés: tel.: 317-9999, 266-9290/245 mel lék.
Pél dá nyon ként meg vá sá rol ha tó a Bu da pest VII., Rá kó czi út 30. (be já rat a Do hány u. és Nyár u. sar kán) szám alat ti Köz löny
 Centrumban (tel.: 321-5971, fax: 321-5275, e-ma il: koz lony cent rum@mhk.hu), il let ve meg ren del he tõ a ki adó ügy fél szol gá -
la tán (fax: 318-6668, 338-4746, e-ma il: koz lony bolt@mhk.hu) vagy a www.mhk.hu/koz lony bolt in ter net cí men.
2008. évi éves elõ fi ze té si díj: 121 212 Ft. Egy pél dány ára: 250 Ft 16 ol dal ter je de le mig, utá na +8 ol da lan ként +215 Ft.

HU ISSN 0076—2407
08.1634 – Nyom ja a Ma gyar Köz löny Lap- és Könyv ki adó La jos mi zsei Nyom dá ja. Fe le lõs ve ze tõ: Bur ján Nor bert igaz ga tó.

Elõ fi ze té si bank szám la szám: MKB Bank 10300002–20377199–70213285


