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 II. rész JOGSZABÁLYOK

A Kor mány ren de le tei

A Kormány
183/2008. (VII. 16.) Korm.

ren de le te

az ál lam ház tar tás mû kö dé si rend jé rõl szó ló
217/1998. (XII. 30.) Korm. ren de let mó do sí tá sá ról

A Kor mány – az Al kot mány 35. §-a (1) be kez dé sé nek
b) pont já ban fog lalt fel adat kör ében el jár va – az ál lam ház -
tar tás ról szó ló – több ször mó do sí tott – 1992. évi
XXXVIII. tör vény (a to váb bi ak ban: Áht.) 124. §-a (2) be -
kez dé sé nek b) pont já ban ka pott fel ha tal ma zás alap ján az
ál lam ház tar tás mû kö dé si rend jé rõl szó ló 217/1998.
(XII. 30.) Korm. ren de le tet (a to váb bi ak ban: Ámr.) a kö -
vet ke zõk sze rint mó do sít ja:

1. §

(1) Az ál lam ház tar tás mû kö dé si rend jé rõl szó ló
217/1998. (XII. 30.) Korm. ren de let (a to váb bi ak ban:
Ámr.) 2. §-ának 2–3. pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke -
zés lép:

„2. fe je zet fel ügye le tét el lá tó szerv ve ze tõ je: a költ ség -
ve té si tör vény ál tal meg ha tá ro zott fe je zet rend hez igazo -
dóan: az I. fe je zet nél az Or szág gyû lés Hi va ta la gaz da sá gi
fõ igaz ga tó ja, a II. fe je zet nél a Köz tár sa sá gi El nö ki Hi va tal
ve ze tõ je, a III. fe je zet nél az Al kot mány bí ró ság el nö ke, a
IV. fe je zet nél az ál lam pol gá ri jo gok or szág gyû lé si biz to sa, 
az V. fe je zet nél az Ál la mi Szám ve võ szék fõ tit ká ra, a
VI. fe je zet nél az Or szá gos Igaz ság szol gál ta tá si Ta nács
 elnöke, a VIII. fe je zet nél a leg fõbb ügyész, a IX. fe je zet nél 
az ön kor mány za ti mi nisz ter, a X. fe je zet nél a Miniszter -
elnöki Hi va talt ve ze tõ mi nisz ter, a XI–XVIII. és a
XX–XXVI. fe je ze tek nél a mi nisz ter (tár ca nél kü li mi nisz -
ter), a XIX. fe je zet nél a Nem ze ti Fej lesz té si Ügy nök ség el -
nö ke, a XXX. fe je zet nél a Gaz da sá gi Ver seny hi va tal el nö -
ke, a XXXI. fe je zet nél a Köz pon ti Sta tisz ti kai Hi va tal
(a to váb bi ak ban: KSH) el nö ke, a XXXIII. fe je zet nél a Ma -
gyar Tu do má nyos Aka dé mia fõ tit ká ra, a XXXIV. fe je zet -
nél a ku ta tás-fej lesz té sért fe le lõs tár ca nél kü li mi nisz ter, a
XLI. fe je zet nél a pénz ügy mi nisz ter, a kü lön jog sza bály -
ban meg ha tá ro zott jog kör te kin te té ben a LXXI. fe je zet nél
a szo ci á lis és mun ka ügyi mi nisz ter, a LXXII. fe je zet nél az
egész ség ügyi mi nisz ter, az el kü lö ní tett ál la mi pénz ala pok
te kin te té ben az alap pal való ren del ke zés re jo go sult, a fel -
hasz ná lá sért fe le lõs mi nisz ter;

3. fel ügye le ti szerv: a költ ség ve té si fe je zet meg ha tá ro -
zott elõ irány za ta i nak ter ve zé sé ért, vég re haj tá sá ért, a fel -
hasz ná lá sá ról való el szá mo lá sá ért, a fe je zet hez tar to zó

költ ség ve té si szer vek, el kü lö ní tett ál la mi pénz ala pok, il le -
tõ leg fel ada tok fel ügye le té ért, pénz el lá tá sá ért és el len õr -
zé sé ért, il let ve mind ezek sza bá lyo zá sá ért fe le lõs szerv: az
1. pont ban meg je löl tek, va la mint az I. fe je zet nél a Köz be -
szer zé sek Ta ná csa te kin te té ben a Köz be szer zé sek Ta ná -
csa, a X. fe je zet nél a Ma gyar Sza ba dal mi Hi va tal te kin te -
té ben a Ma gyar Sza ba dal mi Hi va tal, a XVII. fe je zet nél a
Nem ze ti Hír köz lé si Ha tó ság te kin te té ben a Nem ze ti Hír -
köz lé si Ha tó ság, az Or szá gos Atom ener gia Hi va tal te kin -
te té ben az Or szá gos Atom ener gia Hi va tal, a Ma gyar Ener -
gia Hi va tal te kin te té ben a Ma gyar Ener gia Hi va tal, a
XXI. fe je zet nél az Egész ség biz to sí tá si Fel ügye let te kin te -
té ben az Egész ség biz to sí tá si Fel ügye let, a XXII. fe je zet nél 
a Kor mány za ti El len õr zé si Hi va tal te kin te té ben a Kor -
mány za ti El len õr zé si Hi va tal, a Pénz ügyi Szer ve ze tek
 Állami Fel ügye le te te kin te té ben a Pénz ügyi Szer ve ze tek
Ál la mi Fel ügye le te; va la mint a he lyi ön kor mány za ti költ -
ség ve té si szer vek te kin te té ben az ön kor mány zat köz gyû -
lé se, kép vi se lõ-tes tü le te; a he lyi ki sebb sé gi önkormány -
zati költ ség ve té si szer vek te kin te té ben a he lyi ki sebb sé gi
ön kor mány zat tes tü le te; a több cé lú kis tér sé gi tár su lás ál tal
fel ügyelt költ ség ve té si szer vek te kin te té ben a több cé lú
kis tér sé gi tár su lás ta ná csa; az or szá gos ki sebb sé gi ön kor -
mány za ti költ ség ve té si szer vek te kin te té ben az or szá gos
ki sebb sé gi ön kor mány zat; a Nyug díj biz to sí tá si Alap és az
Egész ség biz to sí tá si Alap te kin te té ben a Kor mány; az
 Országos Nyug díj biz to sí tá si Fõ igaz ga tó ság (a to váb bi ak -
ban: ONYF) te kin te té ben a Szo ci á lis és Mun ka ügyi
Miniszté rium, va la mint az Or szá gos Egész ség biz to sí tá si
Pénz tár (a to váb bi ak ban: OEP) te kin te té ben az Egész ség -
ügyi Mi nisz té ri um, az igaz ga tá si szer vek te kin te té ben az
ONYF, il let ve az OEP; az el kü lö ní tett ál la mi pénz ala pok
te kin te té ben az alap ke ze lõ je sze rin ti fel ügye le ti szerv;”

(2) Az Ámr. 2. §-ának 78. pont ja he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„78. köz pon to sí tott be vé tel: az az elõ irány zat, amely nek 
tel je sült össze gét a be sze dé sért fe le lõs költ ség ve té si szerv
kö te les nem zet gaz da sá gi szám lá ra utal ni.”

2. §

Az Ámr. 52/C. §-ának (2) bekez dé se he lyé be a követ -
kezõ ren del ke zés lép:

„(2) Ha az ön kor mány zat a fel hí vás alap ján el fo gad ja az 
Igaz ga tó ság ja vas la tát, az Igaz ga tó ság ál tal ren del ke zés re
bo csá tott ön re ví zi ós adat la pon mó do sít ja el szá mo lá sát.
Amennyi ben az ön kor mány zat év végi el szá mo lá sá nak fe -
lül vizs gá la ta so rán az Áht. 64/D. §-ának (6) be kez dé se
sze rin ti jegy zõ könyv fel vé te lé re nem ke rül sor, az Igaz ga -
tó ság a fe lül vizs gá lat meg tör tén tét kü lön nyom tat vá nyon
zá ra dék kal iga zol ja, amely nek egy pél dá nyát meg kül di az
ön kor mány zat nak. A zá ra dék nak tar tal maz nia kell, hogy
az Igaz ga tó ság a fe lül vizs gá lat so rán a ren del ke zé sé re álló
in for má ci ók alap ján az el szá mo lás ban kö zölt – ön re ví zi ós
adat lap pal mó do sí tott – ada tok hoz ké pest el té rést nem
 állapított meg.”
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3. §

(1) Az Ámr. 57. §-ának (15) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„(15) A köz pon ti költ ség ve tés ben jó vá ha gyott fe je ze ti
ke ze lé sû elõ irány za tok ter hé re az Áht. 94. §-a (5) be kez dé -
sé nek c) pont ja sze rint nyújt ha tó tá mo ga tás tá mo ga tott ala -
pít vá nyon ként éven te nem ha lad hat ja meg a 100 mil lió
 forintot.”

(2) Az Ámr. 57. §-a a kö vet ke zõ (16)–(17) be kez dé sek -
kel egé szül ki és ez zel egy ide jû leg a je len le gi
(16)–(18) be kez dés szá mo zá sa (18)–(20) be kez dés re vál -
to zik:

„(16) Ha a tá mo ga tás ked vez mé nye zett jé nek ki je lö lé sé -
hez és a tá mo ga tás mér té ké nek meg ál la pí tá sá hoz nem kell
a Kor mány jó vá ha gyá sát kér ni, a köz pon ti költ ség ve tés -
ben jó vá ha gyott fe je ze ti ke ze lé sû elõ irány za tok ter hé re
tár sa dal mi szer ve ze tek nek, ala pít vá nyok nak nyúj tan dó
 támogatásról való dön té si jo go sult ság a  mi nisz ter ha tás -
kö ré be tar to zik, aki ezt a dön té si jo go sult sá gát ki zá ró lag az 
ál lam tit kár ra ru ház hat ja át  vagy e jog kö ré ben ki zá ró lag az 
ál lam tit kár he lyet te sít he ti. A dön tés meg ho za ta lát köve -
tõen a tá mo ga tás ada ta it ha la dék ta la nul to váb bí ta ni kell a
tár sa dal mi és ci vil kap cso la tok fej lesz té sé ért fe le lõs
 miniszternek. 

(17) A (16) be kez dés alap ján nyúj tott tá mo ga tá sok ról
a szo ci á lis és mun ka ügyi mi nisz ter a Kor mány szá má ra
 negyedévente össze fog la ló je len tést ké szít.”

4. §

Az Ámr. 67. §-ának (3) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(3) A fel ügye le ti szerv nél, il let ve a fel ügye le te alá tar -
to zó költ ség ve té si szer vé nél kép zõ dött, jó vá ha gyott pénz -
ma rad vány, elõ irány zat-ma rad vány más költ ség ve té si
szerv ré szé re tör té nõ át adá sa – az eu ró pai uni ós for rás
igény be vé te lé vel meg va ló su ló prog ra mok elõ irány za ta i -
nak és a fel adat fi nan szí roz ás kö ré be tar to zó elõ irány za tok
ki vé te lé vel – csak a Fe je ze ti ma rad vány-el szá mo lá si
szám lán ke resz tül tör tén het.”

5. §

Az Ámr. 108/A. §-a (3) bekez dé sé nek g) pont ja he lyé be
a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

(Men te sek a díj fi ze tés alól a kö vet ke zõ szám lák)
„g) a kincs tá ri kör be tar to zók 98. § (1) be kez dés l) és

o) pont ja sze rin ti, a 99. § (1) be kez dés j), l), n), o) pont ja
sze rin ti, va la mint a 101. § pénz for gal mi le bo nyo lí tá si
szám lái,”

6. §

Az Ámr. 109. §-ának (8) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ 
ren del ke zés lép:

„(8) A Kincs tár a fel ügye le ti szerv adat szol gál ta tá sa
alap ján au to ma ti ku san ke re tet nyit a 13. havi il let mény
(mun ka bér, tá vol lé ti díj) és já ru lé kai össze gé re.”

7. §

Az Ámr. 109/A. §-ának (4) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„(4) A költ ség ve té si szerv az ál ta la be sze dett köz pon to -
sí tott be vé telt – ki vé ve, ha jog sza bály el té rõ en nem ren del -
ke zik – kö te les min den hó nap 27-éig a meg fe le lõ nem zet -
gaz da sá gi szám lá ra át utal ni.”

8. §

(1) Az Ámr. 114. §-ának (1) bekez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„(1) Az APEH ál tal ve ze tett, az Egész ség biz to sí tá si
Alap és a Nyug díj biz to sí tá si Alap szám lá i ra já ru lék és
 külön adó, va la mint a biz ton sá gos és gaz da sá gos gyógy -
szer- és gyó gyá sza ti se géd esz köz el lá tás, to váb bá a gyógy -
szer for gal ma zás cí mén be folyt be vé te le ket a Kincs tár
 naponta az ONYF és az OEP El szá mo lá si szám lá já ra
 átutalja.”

(2) Az Ámr. 114. §-ának (8) bekez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„(8) Az ONYF és az OEP az (1) be kez dés sze rin ti já ru -
lék cí mén ré szé re át utalt be vé te le ket – a (9) be kez dés ben
meg je lölt já ru lék be vé te lek ki vé te lé vel – ha von ta a já ru lék -
ele mek kö zött az (1) be kez dés ben sze rep lõ já ru lék be fi ze -
té sek hez tar to zó min den ko ri be val lott kö te le zett ség ará -
nyá ban meg oszt ja. Az így el szá molt össze ge ket az éves
 járulék-elszámolás ke re té ben, a hal mo zott éves be val lás
ará nyá ban kell kor ri gál ni.”

(3) Az Ámr. 114. §-a kö vet ke zõ új (9) be kez dés sel egé -
szül ki, ez zel egy ide jû leg a je len le gi (9)–(11) be kez dé sek
szá mo zá sa (10)–(12) be kez dés re vál to zik és az így át szá -
mo zott (10) be kez dés he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés
lép:

„(9) A Kincs tár a költ ség ve té si év ben az APEH szám -
lák ra be folyt START-, START PLUSZ- és START
EXTRA kár tyá val ren del ke zõ biz to sí tot tak já ru lé ka i ból,
va la mint az egy sze rû sí tett köz te her vi se lé si hoz zá já ru lás -
sal tel je sí tett já ru lé kok ból az Ny. Ala pot, az E. Ala pot és
a Mun ka erõ pi a ci Ala pot meg il le tõ be vé te lek össze gé rõl
ha von ta, a tárgy hót kö ve tõ hó 10-éig ada tot szol gál tat az
Alap ke ze lõk ré szé re.

(10) Az Egész ség biz to sí tá si Ala pot ter he lõ kár té rí té si
já ra dé kok és bal ese ti já ra dé kok, to váb bá az MNV Zrt.-t,
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a Ha di gon do zot tak Köz ala pít vá nyát ter he lõ, a Nyug díj -
biz to sí tá si Alap ál tal meg elõ le ge zett el lá tá so kat és ezek
pos ta költ sé ge i nek össze gét ha von ta, a tel je sí tés rõl szó ló
szám lát he lyet te sí tõ hi va ta los ér te sí tés alap ján a tárgy hó
utol só elõt ti mun ka nap já ig (de cem ber hó nap ban az utol só
elõt ti kincs tá ri na pig) kell meg té rí te ni úgy, hogy az még a
tárgy hó ban a Nyug díj biz to sí tá si Alap szám lá ján jó vá írás ra 
ke rül jön.”

9. §

Az Ámr. 126. §-ának (2) bekez dé se he lyé be a kö vet ke zõ 
ren del ke zés lép:

„(2) Amennyi ben a he lyi ön kor mány za tot meg il le tõ
köz pon ti költ ség ve tés bõl szár ma zó hoz zá já ru lá sok és
 támogatások év végi fe lül vizs gá la ta az ön kor mány zat ál tal 
az el szá mo lá sá ban fel tün te tett ada tok hoz ké pest el té rést
tár fel, ak kor

a) az ön kor mány zat a fe lül vizs gá lat alap ján a köz pon ti
költ ség ve tést meg il le tõ össze get az Igaz ga tó ság felhívá -
sának el fo ga dá sá tól, a ha tá ro zat jog erõ re emel ke dé sé tõl,
vagy a nem ha tá ro zat tal zá ru ló hely szí ni vizs gá lat ese tén
ké szí tett jegy zõ könyv át vé te lé tõl szá mí tott 15 na pon be lül
fi ze ti meg,

b) a köz pon ti költ ség ve tés bõl az ön kor mány za tot meg il -
le tõ össze get a Kincs tár az el fo ga dott fel hí vás nak az Igaz -
ga tó ság hoz tör té nõ meg ér ke zé sé tõl, a ha tá ro zat jog erõ re
emel ke dé sé tõl, vagy a nem ha tá ro zat tal zá ru ló hely szí ni
vizs gá lat ese tén ké szí tett jegy zõ könyv át adá sá tól szá mí -
tott 15 na pon be lül utal ja át.”

10. §

 Az Ámr. 165. §-ának (1) bekez dé se he lyé be a követ -
kezõ ren del ke zés lép:

„(1) A pénz ügy mi nisz ter és a fel ügye le ti szerv ve ze tõ je
az e ren de let ben meg ha tá ro zott jo ga it és kö te le zett sé ge it,
to váb bá a fe je zet fel ügye le tét el lá tó szerv ve ze tõ je
– a 13. § (4) bekez dés ben és az 57. § (16) bekez dé sé ben
fog lal tak fi gye lem be vé te lé vel – a ha tás kö ré be tar to zó elõ -
irány zat-mó do sí tá si, -át cso por to sí tá si és -fel hasz ná lá si
jog kö rö ket a bel sõ sza bály za tá ban meg ha tá ro zott mó don
át ru ház hat ja. A kü lön bö zõ adat szol gál ta tá sok kal kap cso -
la to san a be je len tés re, alá írás ra jo go sul tak jegy zé két – kü -
lön tá jé koz ta tó ban fog lal tak sze rint – a Kincs tár, il let ve
a Pénz ügy mi nisz té ri um ren del ke zé sé re kell bo csá ta ni.”

11. §

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

(2) E ren de let ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg ha tá lyát
vesz ti

a) az Ámr. 8. §-a (3) bekez dé se b) pont já nak bh) pont ja,

b) az Ámr. 46. §-a (6) bekez dé sé nek a) pont já ban a
„a köz pon to sí tott be vé tel lel el len té te le zett, il let ve” szö -
veg rész, 

c) az Ámr. 57. §-ának (9) bekez dé se,
d) az Ámr. 101. §-ának (5) bekez dé se.

(3) E ren de let 9. §-ával meg ál la pí tott, az Ámr. 126. §-a
(2) bekez dé sé ben fog lalt ren del ke zést az e ren de let ha tály -
ba lé pé sét kö ve tõ en ké szí tett jegy zõ köny vek re kell al kal -
maz ni.

(4) Az 1–10. §, a 11. § (2) bekez dé se az e ren de let ha -
tály ba lé pé sét kö ve tõ na pon ha tá lyát vesz ti. E be kez dés az
e ren de let ha tály ba lé pé sét kö ve tõ má so dik na pon ha tá lyát
vesz ti.

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

A Kor mány tag ja i nak
ren de le tei

A Miniszterelnök
8/2008. (VII. 16.) ME

rendelete

a miniszterelnök eseti helyettesítésérõl

A Ma gyar Köz tár sa ság Al kot má nyá ról  szóló 1949. évi
XX. tör vény 33. § (2) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott ere de ti
jog al ko tó ha tás kö röm ben el jár va a kö vet ke zõ ket ren -
delem:

1. §

A mi nisz ter el nö köt – a mi nisz ter el nök he lyet te sí té sé rõl
 szóló 3/2007. (VI. 28.) ME ren de let ren del ke zé sé tõl el té -
rõ en – a pénz ügy mi nisz ter he lyet te sí ti.

2. §

(1) Ez a ren de let 2008. jú li us 28-án lép ha tály ba.

(2) Ez a ren de let 2008. au gusz tus 3-án ha tá lyát vesz ti.

Gyur csány Fe renc s. k.,
mi nisz ter el nök
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Az egészségügyi miniszter
29/2008. (VII. 16.) EüM

rendelete

az emberi reprodukcióra irányuló különleges
eljárások végzésére vonatkozó,

valamint az ivarsejtekkel és embriókkal való
rendelkezésre és azok fagyasztva tárolására

vonatkozó részletes szabályokról szóló
30/1998. (VI. 24.) NM rendelet módosításáról

Az egész ség ügy rõl szó ló 1997. évi CLIV. tör vény
247. § (2) be kez dés p) 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 -
jában fog lalt fel adat kö röm ben el jár va a kö vet ke zõ ket ren -
de lem el:

1. §

Az em ber i rep ro duk ci ó ra irá nyu ló kü lön le ges el já rá sok
vég zé sé re vo nat ko zó, va la mint az ivar sej tek kel és emb -
riókkal való ren del ke zés re és azok fa gyaszt va tá ro lá sá ra
vo nat ko zó rész le tes sza bá lyok ról szó ló 30/1998. (VI. 24.)
NM ren de let (a to váb bi ak ban: R.) 6. §-a he lyé be az aláb bi
ren del ke zés lép:

„6. § (1) A prog ram do ku men tá ció alap ján az egész ség -
ügyi szol gál ta tó a – kö te le zõ egész ség biz to sí tás ter hé re
igény be vett és fi nan szí ro zott, va la mint a nem fi nan szí ro -
zott – rep ro duk ci ós el já rás so rán el vég zett beavatkozás -
ról – fi gye lem mel a (6) be kez dés re is –, a 11. szá mú mel -
lék let ben meg ha tá ro zott, a rep ro duk ci ós el já rás adott fá zi -
sá hoz tar to zó ada to kat a ké rel me zõ sze mély azo no sí tá sá ra
al kal mat lan mó don he ten te elekt ro ni kus for má ban je len ti
az Egész ség ügyi Mi nõ ség fej lesz té si és Kór ház tech ni kai
In té zet (a to váb bi ak ban: EMKI) ré szé re. A je len tés el kül -
dé se az EMKI hon lap já ról in gye ne sen el ér he tõ szoft ver
fel hasz ná lá sá val tör té nik.

(2) Az egész ség ügyi szol gál ta tó a ké rel me zõ sze mély -
azo no sí tó ada ta it he lyet te sí tõ kap cso la ti kód dal je len t az
EM KI-nek, fi gye lem mel a (6) be kez dés ben fog lal tak ra.

(3) Az EMKI mû köd te ti a Rep ro duk ci ós El já rá sok
Adat bá zi sát (a to váb bi ak ban: Adat bá zis), és en nek ke re té -
ben az (1) be kez dés sze rint be kül dött je len té se ket egész -
ség ügyi szol gál ta tón kén ti bon tás ban dol goz za fel.

(4) Az EMKI az Adat bá zis alap ján éven te el ké szí ti a
rep ro duk ci ós el já rá sok sta tisz ti kai össze sí té sét or szá gos
és az egyes egész ség ügyi szol gál ta tók sze rin ti bon tás ban
(a to váb bi ak ban: éves je len tés). Az EMKI az éves je len tést 
a tárgy évet kö ve tõ év feb ru ár 20-áig meg kül di a Hu mán
Rep ro duk ci ós Bi zott ság el nö ke, to váb bá az Or szá gos
Egész ség biz to sí tá si Pénz tár (a to váb bi ak ban: OEP) ré szé -
re. Az EMKI az éves je len tést hon lap ján te szi köz zé.

(5) A Hu mán Rep ro duk ci ós Bi zott ság el nö ke a je len tés
alap ján gon dos ko dik a nem zet kö zi adat szol gál ta tás ról.

(6) Az Adat bá zis mû kö dé sé nek szük sé ges sé gé rõl és
cél já ról a ké rel me zõt a rep ro duk ci ós el já rás meg kez dé sét
meg elõ zõ en a be avat ko zást vég zõ egész ség ügyi szolgál -
tató tá jé koz tat ja. Amennyi ben a rep ro duk ci ós el já rás nem
fi nan szí ro zott nak mi nõ sül, ak kor a ké rel me zõ a 12. szá mú
mel lék let sze rin ti for ma nyom tat vá nyon nyi lat ko zik ar ról,
hogy hoz zá já rul-e rep ro duk ci ós el já rá sa 11. szá mú mel -
lék let sze rin ti ada ta i nak kap cso la ti kó don az Adat bá zis ba
tör té nõ to váb bí tá sá hoz, va la mint a (7) be kez dés sze rin ti
adat kül dés hez. A hoz zá já ru lás meg adá sa nem fel té te le a
rep ro duk ci ós el já rás el vég zé sé nek. A ren del ke zõ nyilat -
kozat az egész ség ügyi do ku men tá ció ré sze.

(7) Az egész ség ügyi szol gál ta tó az adott rep ro duk ci ós
el já rás be fe je zé sét kö ve tõ hó nap ra vo nat ko zó tel je sít -
mény je len té sé vel egy ide jû leg, kü lön ál lo mány ban meg -
kül di az OEP ré szé re a ké rel me zõ TAJ szá mát és az ah hoz
tar to zó kap cso la ti kó dot.

(8) Az OEP az EMKI ré szé re a kap cso la ti kód fel hasz -
ná lá sá val a szü lé sze ti ese mény té nyé re vo nat ko zó ada tot
szol gál tat a szü lé sze ti ese mény hó nap ját kö ve tõ má so dik
hó nap 15. nap já ig, és az adat szol gál ta tást kö ve tõ en ha la -
dék ta la nul – szü lé sze ti ese mény hi á nyá ban a kap cso la ti
kód OEP ré szé re tör té nõ meg kül dé sét kö ve tõ egy év el tel -
té vel – meg sem mi sí ti a kap cso la ti kó dot, to váb bá a nem
 finanszírozott rep ro duk ci ós el já rás ra vo nat ko zó egyéb
ada to kat.

(9) Az egész ség ügyi szol gál ta tó az adott ké rel me zõ höz
tar to zó kap cso la ti kó dot a (7) be kez dés sze rint el kül dött,
az adott rep ro duk ci ós el já rás sal össze füg gõ utol só je len -
tést kö ve tõ 3 na pon be lül meg sem mi sí ti. Az EMKI a kap -
cso la ti kó dot a (8) be kez dés sze rin ti adat szol gál ta tást
 követõen ha la dék ta la nul – adat szol gál ta tás hi á nyá ban a
rep ro duk ci ós el já rás meg kez dé sét kö ve tõ egy év el tel té -
vel – meg sem mi sí ti.

(10) A szak fel ügye lõ fõ or vos éven te szak fel ügye le ti
vizs gá la tot tart az egész ség ügyi szol gál ta tók nál és köz re -
mû kö dik az éves je len tés el ké szí té sé ben.”

2. §

(1) Az R. 11. szá mú mel lék le te he lyé be e ren de let
1. szá mú mel lék le te lép.

(2) Az R. e ren de let 2. szá mú mel lék le te sze rin ti 12. szá -
mú mel lék let tel egé szül ki.

3. §

(1) Ez a ren de let 2008. au gusz tus 1-jén lép ha tály ba az -
zal, hogy az R. e ren de let tel meg ál la pí tott ren del ke zé se it
az e ren de let ha tály ba lé pé se kor fo lya mat ban levõ, va la -
mint a ha tály ba lé pé sét kö ve tõ en el kez dett rep ro duk ci ós
 eljárások vo nat ko zá sá ban kell al kal maz ni.
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(2) Az R. alap ján a Hu mán Rep ro duk ci ós Bi zott ság ál tal 
ke zelt egész ség ügyi és sze mély azo no sí tó ada to kat e ren -
de let ha tály ba lé pé sé tõl szá mí tott 30 na pon be lül sze mély -
azo no sí tás ra al kal mat lan ná kell ten ni, és ezt kö ve tõ en az
EMKI ré szé re át kell adni.

(3) Ha tá lyát vesz ti az R. 1. § (1) be kez dés g) pont ja.

(4) Ez a ren de let 2008. szep tem ber 15-én ha tá lyát vesz ti.

Dr. Szé kely Ta más s. k.,
egész ség ügyi mi nisz ter
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1. számú melléklet a 29/2008. (VII. 16.) EüM rendelethez

„11. szá mú mel lék let a 30/1998. (VI. 24.) NM ren de let hez

Adatszolgáltatás reprodukciós eljárás során elvégzett beavatkozásról

1. Részt ve võ cent rum ÁNTSZ kód ja:
2. Kap cso la ti kód:
3. Az adott in té zet bõl je len tett cik lus (nap ló) szá ma (x/év):
4. Pa ci ens élet ko ra:
5. Férj/élet társ élet ko ra:

6. Anam né zis:
 6.1. há nya dik IVF lesz az in té zet ben:
 6.2. ko ráb bi emb ri ót ransz fe rek szá ma az in té zet ben:
 6.3. ko ráb bi más tí pu sú ke ze lés szá ma az adott in té zet ben:
 6.4. össze sen há nya dik IVF ke ze lé si cik lus kez dõ dik most:

7. Ke ze lés ja val la ta:
 7.1. ki zá ró lag kürt ere de tû
 7.2. egyéb nõi med dõ sé gi ok
 7.3. and ro ló gi ai ere de tû
 7.4. össze tett ja val lat
 7.5. is me ret len ere de tû

8. Be avat ko zás tí pu sa:
 8.1. IVF
 8.2. Do nor-IVF
 8.3. ICSI
 8.4. Do nor-ICSI
 8.5. TESA
 8.6. Fa gyasz tott-fel ol vasz tott emb ri ó val vég zett transz fer
 8.7. Pe te sejt ado má nyo zás sal vég zett IVF/ICSI + ET
 8.8. Ado má nyo zott emb ri ó val vég zett transz fer

9. Ovu lá ció in duk ci ós ke ze lés kez de te (idõ pont):

10. Sti mu lá ció tí pu sa:
 10.1. nem tör tént sti mu lá ció
 10.2. tisz ta CC és/vagy go na dot ro pin sti mu lá ció
 10.3. GnRH-ago nis ta-ana lóg + go na dot ro pin sti mu lá ció
 10.4. GnRH-an ta go nis ta-ana lóg + go na dot ro pin sti mu lá ció
 10.5. egyéb

11. Pe te sejt le szí vás tör tént: igen – nem
 11.1. Pe te sejt le szí vás idõ pont ja:
 11.2. Le szí vott pe te sej tek szá ma:
 11.3. Fa gyasz tott pe te sej tek szá ma:
 11.4. Ado má nyo zás ra szánt pe te sej tek szá ma:

12. Pe te sej tek meg ter mé ke nyí té se:
 12.1. Sa ját sper mi u mok kal
 12.1.1. friss



 12.1.2. fa gyasz tott
 12.1.2.1. spon tán nyert
 12.1.2.2. mû tét tel nyert
 12.1.2.2.1. he ré bõl
 12.1.2.2.2. mel lék he ré bõl
 12.2. Ide gen (do nor) sper mi u mok kal

13. Pre imp lan tá ci ós ge ne ti kai vizs gá lat:
 13.1. tör tént
 13.2. di ag nó zis:
 13.3. nem tör tént

14. Emb rió vissza ül te tés idõ pont ja:
 14.1. Be ül te tett emb ri ók szá ma:
 14.2. Fa gyasz tott emb ri ók szá ma:
 14.3. Ado má nyo zott emb ri ók szá ma:

15. A ke ze lé sek szö võd mé nyei (14 na pon be lül – kór há zi fel vé tel lel járó szö võd mé nyek)
 15.1. hi pers ti mu lá ci ós szind ró ma
 15.2. pe te sejt nye rés szö võd mé nyei (összes)
 15.3. hü ve lyi vér zés
 15.4. has ûri vér zés
 15.5. bél sé rü lés
 15.6. pe ri to ni tis
 15.7. lá zas ál la pot
 15.8. egyéb mû té ti be vat ko zás ról
 15.9. anyai ha lá lo zás (do ku men tált)
 15.10. egyéb

16. Kli ni kai ter hes ség:
 16.1. igen
  – mé hen be lül
  – mé hen kí vül
  – mind ket tõ
 16.2. nem

17. Emb ri ók szá ma
 – egy
 – ket tõ
 – há rom
 – re duk ció
  = igen
  = nem
 – négy
 – re duk ció
  = igen
  = nem
 – több”
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2. számú melléklet a 29/2008. (VII. 16.) EüM rendelethez

„12. szá mú mel lék let a 30/1998. (VI. 24.) NM ren de let hez

Rendelkezõ nyilatkozat a nem finanszírozott reprodukciós eljárás során keletkezett adatokról

Alul írott ........................................ (név) a ........................................-n (egész ség ügyi szol gál ta tó neve) a .......... sor -
szá mon nyil ván tar tott rep ro duk ci ós el já rás so rán fel vett sze mély azo no sí tás ra al kal mat lan ada ta im nak – az em ber i rep -
rodukcióra irá nyu ló kü lön le ges el já rá sok vég zé sé re vo nat ko zó, va la mint az ivar sej tek kel és emb ri ók kal való rendel -
kezésre és azok fa gyaszt va tá ro lá sá ra vo nat ko zó rész le tes sza bá lyok ról szó ló 30/1998. (VI. 24.) NM ren de let ben meg -
határozott – Rep ro duk ci ós El já rá sok Adat bá zi sa szá má ra tör té nõ to váb bí tá sá hoz, és az ada tok ke ze lé sé hez hoz zá já ru lok, 
va la mint tu do má sul ve szem, hogy az Or szá gos Egész ség biz to sí tá si Pénz tár a rep ro duk ci ós el já rás té nyé rõl tu do mást
 szerez.

Igen Nem

(A meg fe le lõ rész alá hú zan dó.)

Kelt: .............................. (hely ség) .............................. (dá tum)

........................................
ké rel me zõ”
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 III. rész HATÁROZATOK

A Kor mány ha tá ro za tai

A Kormány
1047/2008. (VII. 16.) Korm.

határozata

a Magyarországi Református Egyház
és a Magyarországi Evangélikus Egyház számára

a 2008. évben rendezésre javasolt ingatlanok
rendezésérõl, az e célra elkülönített költségvetési

keret elosztásáról

A Kor mány

1. a volt egy há zi in gat la nok tu laj do ni hely ze té nek ren -
de zé sé rõl  szóló 1991. évi XXXII. tör vény ér tel mé ben ala -
kí tott egyez te tõ bi zott ság ál tal ren de zés re ja va solt in gat la -
nok jegy zé két jó vá hagy ja, és el ren de li, hogy az ok ta tá si és
kul tu rá lis mi nisz ter gon dos kod jon az 1. szá mú mel lék let

sze rin ti jegy zék ben fel so rolt in gat la nok nak a Magyar -
országi Re for má tus Egy ház és a Ma gyar or szá gi Evangé -
likus Egy ház tu laj do ná ba adá sá ról és a kár ta la ní tás ki fi ze -
té sé rõl a 2. szá mú mel lék let ben csa tolt pénz el lá tá si terv
alap ján;

Fe le lõs: ok ta tá si és kul tu rá lis mi nisz ter
Ha tár idõ: a ha tá ro zat köz zé té te lét kö ve tõ

 30 na pon belül

2. egyet ért az zal, hogy a volt egy há zi in gat la nok tu laj -
do ni hely ze té nek ren de zé sé re biz to sí tott 2008. évi költ ség -
ve té si elõ irány zat ter hé re 2 mil lió Ft az egyez te tõ bizott -
ságok fo lya ma tos mû kö dé sé hez, szak ér tõi és meg bí zá si
dí jak, il let ve az egy há zi in gat lan ren de zés sel kap cso la tos
be szer zé sek cél já ra ke rül jön fel hasz ná lás ra.

Fe le lõs: ok ta tá si és kul tu rá lis mi nisz ter
Ha tár idõ: 2008. de cem ber 31.

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



1. szá mú mel lék let az 1047/2008. (VII. 16.) Korm. határozathoz

JEGYZÉK
a Magyarországi Református Egyház és a Magyarországi Evangélikus Egyház számára

2008-ban rendezésre javasolt ingatlanokról

2008. június hó

Magyarországi Evangélikus Egyház

Sor -
szám

Az in gat lan címe Az in gat lan hasz ná la tá nak cél ja
Az in gat lan
tu laj do no sa,

il let ve ke ze lõ je

Az ál la mi
tu laj don ba -

vé tel
jog cí me

Ön kor mány za ti,
ill. egyéb szerv

kár ta la ní tá sa
Egy há zi kár ta la ní tás Birtokba -

adás
ter ve zett

ide je

Meg jegy-
zé sek

hely raj zi szá ma
te rü le te

m2
1948.

I. 1. elõtt
ál la mo sí tást 

köve tõen
ter ve zett

ál la mo sí tás -
kor

je len leg év M Ft év
kártala nítás

M Ft

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.

1. Sop ron,
Szín ház u. 27.
239/1
239/2

799
1448

evangé -
likus
 iskola

bí ró ság,
ügyész ség

hit élet,
közös ségi
cél

Evan gé li -
kus Egy -
ház

239/1:
Gyõr-
Mo son-
Sop ron
 Megyei
Bí ró ság
239/2:
Ma gyar
Nem ze ti
Va gyon -
ke ze lõ
Zrt.

1948. évi
XXXIII.
tc.

2008.
VIII. 31.
2009.
II. 28.
2010.
II. 28.

550,0

550,0

300,0
OITH
funk ció-
ki vál tás
cí mén

2011.
XII. 31.

2
0

0
8

/1
0

4
. szám
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Magyarországi Református Egyház

Sor -
szám

Az in gat lan címe Az in gat lan hasz ná la tá nak cél ja
Az in gat lan tu laj do no sa,

il let ve ke ze lõ je
Az ál la mi

tu laj don ba -
vé tel jog cí -

me

Ön kor mány za ti, ill.
egyéb szerv kár ta la ní tá sa

Egy há zi kár ta la ní tás Birtokba -
adás

 tervezett
ide je

Megjegy -
zések

hely raj zi szá ma
te rü le te

m2
1948.

I. 1. elõtt
ál la mo sí tást 

köve tõen
ter ve zett

ál la mo sí tás -
kor

je len leg év M Ft év M Ft

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.

2. Al só va dász,
Fõ út 62.
2 1390

re for má -
tus ta ní tói 
la kás

szol gá la ti
la kás

szol gá la ti
la kás,
 ifjúsági
ház

Re for má -
tus Egy -
ház

Köz sé gi
Ön kor -
mány zat

1948. évi
XXXIII.
tc.

2008.
VIII. 31.
2009.
II. 28.

2,0

2,0
funk ció-
ki vál tás
cí mén

meg tör -
tént

3. Ba la ton al má di,
Veszp ré mi u. 103.
18/1 3295

re for má -
tus is ko la, 
szol gá la ti
 lakás

ál ta lá nos
is ko la

gyü le ke -
ze ti ház

Re for má -
tus Egy -
ház

Vá ro si
Ön kor -
mány zat

1948. évi
XXXIII.
tc.

2008.
VIII. 31.
2009.
II. 28.
2010.
II. 28.

40,0

40,0

20,0
funk ció-
ki vál tás
cí mén

2008.
VIII. 31.

4. Ba racs ka,
Kos suth L. u. 16.
875 2751

re for má -
tus is ko la, 
szol gá la ti
 lakás

ál ta lá nos
is ko la
szol gá la ti
la kás

ok ta tás,
cser kész-
ott hon

Re for má -
tus Egy -
ház

Köz sé gi
Ön kor -
mány zat

2472/1950.
sz. hat.

2009.
II. 28.

4,0
funk ció-
ki vál tás
cí mén

2009.
III. 31.

5. Ba racs ka,
Kos suth L. u. 20.
874/1 2555

re for má -
tus is ko la

ál ta lá nos
is ko la

szo ci á lis,
hit élet

Re for má -
tus Egy -
ház

Re for má -
tus Egy -
ház köz ség

1905/1953.
sz. hat.

2008.
VIII. 31.

5,0
ér ték nö -
ve lõ be ru -
há zás

2009.
III. 31.

6. Bo dajk,
Pe tõ fi u. 1.
490 1751

re for má -
tus is ko la

ál ta lá nos
is ko la,
szol gá la ti
la kás

gyü le ke -
ze ti te rem 
és szol gá -
la ti la kás

Re for má -
tus Egy -
ház

Re for má -
tus Egy -
ház

1948. évi
XXXIII.
tc.

2008.
VIII. 31.
2009.
II. 28.

10,0

15,0
funk ció-
ki vál tás
cí mén

meg tör -
tént
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Sor -
szám

Az in gat lan címe Az in gat lan hasz ná la tá nak cél ja
Az in gat lan tu laj do no sa,

il let ve ke ze lõ je
Az ál la mi

tu laj don ba -
vé tel jog cí -

me

Ön kor mány za ti, ill.
egyéb szerv kár ta la ní tá sa

Egy há zi kár ta la ní tás Birtokba -
adás

 tervezett
ide je

Megjegy -
zések

hely raj zi szá ma
te rü le te

m2
1948.

I. 1. elõtt
ál la mo sí tást 

köve tõen
ter ve zett

ál la mo sí tás -
kor

je len leg év M Ft év M Ft

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.

7. Bod rog ha lom,
Sza bad ság út 125.
469 3141

re for má -
tus is ko la, 
szol gá la ti
 lakás

ál ta lá nos
is ko la,
szol gá la ti
la kás

gyü le ke -
ze ti ház

Re for má -
tus Egy -
ház

Re for má -
tus Egy -
ház köz ség 
(1994 óta)

1948. évi
XXXIII.
tc.

2008.
VIII. 31.
2009.
IV. 30.

5,0

4,0
funk ció-
ki vál tás
cí mén

2008.
VIII. 20.

Vé dett
épü let.
Az is ko la -
rész rõl a
Kor mány
már
1994-ben
dön tött,
most csak
a szol gá -
la ti la kás -
ról kell
ha tá roz ni.

8. Bu da pest XV.,
Kos suth L. u. 10.
89948 2222

re for má -
tus is ko la, 
szol gá la ti
 lakás

szo ci á lis
fog lal koz -
ta tó,
ABC, var -
ro da, pa -
pír üzem

hit élet,
szol gá la ti
la kás

Re for má -
tus Egy -
ház

Ma gyar
Ál lam

1948. évi
XXXIII.
tc.

2008.
VIII. 31.
2009.
II. 28.

108,0

108,0
funk ció-
ki vál tás
cí mén

2009.
VI. 30.

9. Csár da szál lás,
Fel sza ba du lás u. 9.
52 7063

re for má -
tus is ko la, 
szol gá la ti
 lakás

ál ta lá nos
is ko la

ká pol na
létesíté -
sére

Re for má -
tus Egy -
ház

Ma gán tu -
laj don

1948. évi
XXXIII.
tc.

2008.
VIII. 31.
2009.
IV. 30.

8,0

4,0
egyház -
kerület
 részére

10. Cse rép fa lu,
Kos suth L. u. 93.
608 1822

re for má -
tus is ko la

var ro da gyü le ke -
ze ti ház

Re for má -
tus Egy -
ház

Köz sé gi
Ön kor -
mány zat

3305/1950.
sz. hat.

2008.
VIII. 31.
2009.
IV. 30.

10,0

6,0

11. De recs ke,
Szo vá ti u. 2.
1519 3168

re for má -
tus is ko la

ál ta lá nos
is ko la

sze re tet -
ott hon

Re for má -
tus Egy -
ház

Vá ro si
Ön kor -
mány zat

1948. évi
XXXIII.
tc.

2008.
VIII. 31.
2009.
IV. 30.

90,0

49,0
egyház -
kerület
 részére

12. Döm söd,
Pe tõ fi u. 12.
804 2037

re for má -
tus is ko la, 
szol gá la ti
 lakás

ál ta lá nos
is ko la,
 lakások

cser kész -
ott hon

Re for má -
tus Egy -
ház

Re for má -
tus Egy -
ház köz ség 
(1995 óta)

3207/1950.
sz. hat.

2008.
VIII. 31.

5,3
funk ció-
ki vál tás
cí mén

meg tör -
tént
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Sor -
szám

Az in gat lan címe Az in gat lan hasz ná la tá nak cél ja
Az in gat lan tu laj do no sa,

il let ve ke ze lõ je
Az ál la mi

tu laj don ba -
vé tel jog cí -

me

Ön kor mány za ti, ill.
egyéb szerv kár ta la ní tá sa

Egy há zi kár ta la ní tás Birtokba -
adás

 tervezett
ide je

Megjegy -
zések

hely raj zi szá ma
te rü le te

m2
1948.

I. 1. elõtt
ál la mo sí tást 

köve tõen
ter ve zett

ál la mo sí tás -
kor

je len leg év M Ft év M Ft

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.

13. Fur ta,
Temp lom u. 10–12.
1 2770

re for má -
tus is ko la, 
szol gá la ti
 lakás

ál ta lá nos
is ko la,
szol gá la ti
la kás

lel ké szi
hi va tal

Re for má -
tus Egy -
ház

Köz sé gi
Ön kor -
mány zat

1948. évi
XXXIII.
tc.

2008.
VIII. 31.

10,0
egyház -
kerület
 részére

14. Fur ta,
Temp lom u. 3.
738 2815

re for má -
tus is ko la, 
szol gá la ti
 lakás

ál ta lá nos
is ko la,
szol gá la ti
la kás

lel ké szi
hi va tal lé -
te sí té sé re

Re for má -
tus Egy -
ház

Köz sé gi
Ön kor -
mány zat

1948. évi
XXXIII.
tc.

2009.
IV. 30.

7,0
egyház -
kerület
 részére

15. Haj dú ba gos,
Nagy u. 114.
185/2 1438

re for má -
tus is ko la, 
szol gá la ti
 lakás

ál ta lá nos
is ko la,
szol gá la ti
la kás

if jú sá gi
köz pont

Re for má -
tus Egy -
ház

Köz sé gi
Ön kor -
mány zat

1948. évi
XXXIII.
tc.

2008.
VIII. 31.

2,9
Ér ték nö -
ve lõ be ru -
há zás
 címén

2008.
VIII. 31.

16. Ke me cse,
Kos suth L. u. 4.
89 5524

re for má -
tus is ko la, 
szol gá la ti
 lakás

ál ta lá nos
is ko la,
szol gá la ti
la kás

gyü le ke -
ze ti ház
lé te sí té sé -
re

Re for má -
tus Egy -
ház

Vá ro si
Ön kor -
mány zat

1948. évi
XXXIII.
tc.

2008.
VIII. 31.
2009.
IV. 30.

50,0

7,3
egyház -
kerület
 részére

17. Ma ros le le,
Hu nya di u. 12.
220/1 3020

re for má -
tus is ko la, 
szol gá la ti
 lakás

ál ta lá nos
is ko la,
szol gá la ti
la kás

gyü le ke -
ze ti te rem

Re for má -
tus Egy -
ház

Köz sé gi
Ön kor -
mány zat

1948. évi
XXXIII.
tc.

2008.
VIII. 31.
2009.
IV. 30.

14,0

9,0
egy ház -
köz ség
 részére

18. Me zõ túr,
Kos suth L. u. 2.
171 1.3823

refor -
mátus
fõgimná -
zium,
szol gá la ti
la ká sok

gimná -
zium szol -
gá la ti
 lakások

re for má -
tus gim -
ná zi um,
szol gá la ti
la ká sok

Re for má -
tus Egy -
ház

Re for má -
tus Egy -
ház

1948. évi
XXXIII.
tc.

2008.
VIII. 31.
2009.
IV. 30.

30,0

10,9
ér ték nö -
ve lõ be ru -
há zás
 címén

meg tör -
tént

Mû em lék

19. Mo hács,
Jó kai Mór u. 28.
2170 722

re for má -
tus ol va -
só kör

haj lék ta -
lan el lá tó

haj lék ta -
lan el lá tó

Re for má -
tus Egy -
ház

Re for má -
tus
Társ egy -
ház köz ség 
(1992 óta)

3652/1950. 
sz. hat.

2008.
VIII. 31.

6,0
ér ték nö -
ve lõ be ru -
há zás

meg tör -
tént
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Sor -
szám

Az in gat lan címe Az in gat lan hasz ná la tá nak cél ja
Az in gat lan tu laj do no sa,

il let ve ke ze lõ je
Az ál la mi

tu laj don ba -
vé tel jog cí -

me

Ön kor mány za ti, ill.
egyéb szerv kár ta la ní tá sa

Egy há zi kár ta la ní tás Birtokba -
adás

 tervezett
ide je

Megjegy -
zések

hely raj zi szá ma
te rü le te

m2
1948.

I. 1. elõtt
ál la mo sí tást 

köve tõen
ter ve zett

ál la mo sí tás -
kor

je len leg év M Ft év M Ft

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.

20. Nyír já kó,
Fõ u. 20.
24 2236

re for má -
tus is ko la

óvo da gyü le ke -
ze ti ház
cél já ra

Re for má -
tus Egy -
ház

Köz sé gi
Ön kor -
mány zat

1948. évi
XXXIII.
tc.

2008.
VIII. 31.

5,2
egyház -
kerület
 részére

21. Nyír pa rasz nya,
Rá kó czi u. 88.
266 1.5529

re for má -
tus is ko la, 
gyü le ke -
ze ti
 terem,
szol gá la ti
la kás

ál ta lá nos
is ko la, ki -
se gí tõ is -
ko la

pa ró kia,
kö zös sé gi
ház bõ ví -
té se

Re for má -
tus Egy -
ház

Köz sé gi
Ön kor -
mány zat

1948. évi
XXXIII.
tc.

2008.
VIII. 31.
2009.
IV. 30.

7,0

4,0
egyház -
kerület
 részére

22. Sá ros pa tak,
Kos suth L. u. 8.
469 1655

szol gá la ti
la ká sok

la ká sok szol gá la ti
la ká sok

Re for má -
tus Egy -
ház

Re for má -
tus Egy -
ház ke rü let
(1994 óta)

645/1952. 
sz. hat.

2008.
VIII. 31.
2009.
IV. 30.

25,0

19,0
funk ció-
ki vál tás
cí mén

2009.
V. 20.

23. Sá ros pa tak,
Kos suth L. u. 17.
521 1766

szol gá la ti
la ká sok

la ká sok szol gá la ti
la ká sok

Re for má -
tus Egy -
ház

Re for má -
tus Egy -
ház ke rü let 
(1994 óta)

645/1952. 
sz. hat.

funk ció-
ki vál tás
cí mén

2009.
V. 20.

Mû em lék.
A kár ta la -
ní tás
össze ge a
Kos suth
L. u. 8.
szám nál
sze re pel.

24. So mogy visz ló,
Kos suth L. u. 32.
92/2 1716

re for má -
tus is ko la, 
szol gá la ti
 lakás

ál ta lá nos
is ko la,
pol gár -
mes te ri
hi va tal,
or vo si
ren de lõ

hit élet Re for má -
tus Egy -
ház

Re for má -
tus Társ -
egy ház -
köz ség

1068/1950. 
sz. hat.

2008.
VIII. 31.

6,3
funk ció-
ki vál tás
cí mén

2009.
XII. 31.

25. Sza bad szál lás,
te me tõ
2163/2 80433

re for má -
tus te me tõ

re for má -
tus te me tõ

re for má -
tus te me tõ

Re for má -
tus Egy -
ház

Re for má -
tus Egy -
ház

nem ál la -
mo sí-tot -
ták

2008.
VIII. 31.
2009.
II. 28.

5,0

3,3
Ér ték nö -
ve lõ be ru -
há zás
 címén

meg tör -
tént
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Sor -
szám

Az in gat lan címe Az in gat lan hasz ná la tá nak cél ja
Az in gat lan tu laj do no sa,

il let ve ke ze lõ je
Az ál la mi

tu laj don ba -
vé tel jog cí -

me

Ön kor mány za ti, ill.
egyéb szerv kár ta la ní tá sa

Egy há zi kár ta la ní tás Birtokba -
adás

 tervezett
ide je

Megjegy -
zések

hely raj zi szá ma
te rü le te

m2
1948.

I. 1. elõtt
ál la mo sí tást 

köve tõen
ter ve zett

ál la mo sí tás -
kor

je len leg év M Ft év M Ft

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.

26. Sza bolcs,
Pe tõ fi S. u. 16.
23/1 2133

re for má -
tus is ko la

ál ta lá nos
is ko la
(majd le -
bont va)

pa ró kia
épí té sé re

Re for má -
tus Egy -
ház

Re for má -
tus Egy -
ház köz ség 
1829/2133
Ma gyar
Ál lam
304/2133

1948. évi
XXXIII.
tc.

2008.
VIII. 31.

3,6
egyház -
kerület
 részére

27. Szeg ha lom,
Bocs kai u. 5.
1089/2 1.1597

re for má -
tus is ko la

ál ta lá nos
is ko la
(majd le -
bont va)

pa ró kia
lé te sí té se

Re for má -
tus Egy -
ház

Vá ro si
Ön kor -
mány zat

1948. évi
XXXIII.
tc.

2008.
VIII. 31.
2009.
IV. 30.

6,0

3,6
egyház -
kerület
 részére

Cse re in -
gat lan:
Szeg ha -
lom, Til -
dy u. 26.
(hrsz.
464)

28. Szeg ha lom,
Kos suth L. tér 7.
975/2 7583

re for má -
tus is ko la

ál ta lá nos
is ko la

pa ró kia
lé te sí té se

Re for má -
tus Egy -
ház

Vá ro si
Ön kor -
mány zat

1948. évi
XXXIII.
tc.

2008.
VIII. 31.
2009.
IV. 30.

5,0

2,6
egyház -
kerület
 részére

Cse re in -
gat lan:
Szeg ha -
lom 511
hrsz.

29. Szeg ha lom,
Új te lep, XIII. u. 1.
2736/1
2736/4

899
2167

re for má -
tus is ko la, 
szol gá la ti
 lakások

ál ta lá nos
is ko la

ima ház
épí té sé re

Re for má -
tus Egy -
ház

Vá ro si
Ön kor -
mány zat

1948. évi
XXXIII.
tc.

2008.
VIII. 31.
2009.
IV. 30.

5,1

3,0
egyház -
kerület
 részére

30. Szeg ha lom,
VIII. kül te rü let
( Koplalókert)
6104 4165

re for má -
tus is ko la, 
szol gá la ti
 lakás

pol gár vé -
del mi bá -
zis

hit éle ti
célú épít -
mény lé -
te sí té sé re

Re for má -
tus Egy -
ház

Vá ro si
Ön kor -
mány zat

1948. évi
XXXIII.
tc.

2008.
VIII. 31.

5,0
egyház -
kerület
 részére

31. Sze me re,
Arany J. u. 12.
80/1 4090

re for má -
tus is ko la, 
szol gá la ti
 lakás

ál ta lá nos
is ko la,
szol gá la ti
la kás

gyü le ke -
ze ti ház,
szol gá la ti
la kás

Re for má -
tus Egy -
ház

Re for má -
tus Egy -
ház köz ség 
(1996 óta)

1948. évi
XXXIII.
tc.

2008.
VIII. 31.
2009.
IV. 30.

14,0

9,8
funk ció-
ki vál tás
cí mén

2009.
V. 20.

32. Szen tes-Cse re bö kény,
Ve res há za u. 21.
0724/2 3946

re for má -
tus is ko la, 
szol gá la ti
 lakás

bér la kás if jú sá gi
köz pont

Re for má -
tus Egy -
ház

Vá ro si
Ön kor -
mány zat

1948. évi
XXXIII.
tc.

2008.
VIII. 31.

3,0
egy ház -
köz ség
 részére
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Sor -
szám

Az in gat lan címe Az in gat lan hasz ná la tá nak cél ja
Az in gat lan tu laj do no sa,

il let ve ke ze lõ je
Az ál la mi

tu laj don ba -
vé tel jog cí -

me

Ön kor mány za ti, ill.
egyéb szerv kár ta la ní tá sa

Egy há zi kár ta la ní tás Birtokba -
adás

 tervezett
ide je

Megjegy -
zések

hely raj zi szá ma
te rü le te

m2
1948.

I. 1. elõtt
ál la mo sí tást 

köve tõen
ter ve zett

ál la mo sí tás -
kor

je len leg év M Ft év M Ft

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.

33. Ta ká csi,
Pe tõ fi S. u. 15.
139 5053

re for má -
tus is ko la, 
szol gá la ti
 lakás

óvo da ima te rem
lé te sí té sé -
re

Re for má -
tus Egy -
ház

Köz sé gi
Ön kor -
mány zat

1948. évi
XXXIII.
tc.

2008.
VIII. 31.
2009.
IV. 30.

10,0

14,0
egyház -
kerület
 részére

34. Ti sza la dány,
Kos suth L. u. 38.
309/1 1170

re for má -
tus is ko la, 
szol gá la ti
 lakás

ál ta lá nos
is ko la,
szol gá la ti
la kás

gyü le ke -
ze ti te -
rem, szol -
gá la ti la -
kás

Re for má -
tus Egy -
ház

Re for má -
tus Egy -
ház köz ség 
(1992 óta)

1948. évi
XXXIII.
tc.

2008.
VIII. 31.
2009.
IV. 30.

4,0

3,0
funk ció-
ki vál tás
cí mén

meg tör -
tént

35. Ti sza vas vá ri,
Ady E. u. 6.
2866 4333

re for má -
tus is ko la

ál ta lá nos
is ko la

if jú sá gi és 
szo ci á lis
célú épü -
let lé te sí -
té sé re

Re for má -
tus Egy -
ház

Vá ro si
Ön kor -
mány zat

1948. évi
XXXIII.
tc.

2008.
VIII. 31.
2009.
IV. 30.

40,0

52,0
egyház -
kerület
 részére

36. Üllõ,
Gyöm rõi u. 3.
657 281

re for má -
tus is ko la

szol gá la ti
la kás

hit élet Re for má -
tus Egy -
ház

Vá ro si
Ön kor -
mány zat

19/1951.
sz. hat.

2008.
VIII. 31.

6,0
funk ció-
ki vál tás
cí mén

2008.
VII. 31.

37. Vas me gyer,
Kos suth L. u. 104.
284 2114

re for má -
tus is ko la, 
szol gá la ti
 lakás

öre gek
klub ja

gyü le ke -
ze ti ház

Re for má -
tus Egy -
ház

Köz sé gi
Ön kor -
mány zat

1948. évi
XXXIII
tc.

2009.
IV. 30.

9,0
egyház -
kerület
 részére

38. Vas me gyer,
Kos suth L. u. 106.
14/1 635

re for má -
tus is ko la

szol gá la ti
la kás

gyü le ke -
ze ti ház

Re for má -
tus Egy -
ház

Köz sé gi
Ön kor -
mány zat
1/2
Ma gán tu -
laj don 1/2

1948. évi
XXXIII
tc.

2009.
IV. 30.

6,5
egyház -
kerület
 részére

39. Vas me gyer,
Kos suth L. u. 139.
500 1.3750

re for má -
tus is ko la, 
szol gá la ti
 lakás

ál ta lá nos
is ko la

gyü le ke -
ze ti ház

Re for má -
tus Egy -
ház

Köz sé gi
Ön kor -
mány zat

1948. évi
XXXIII
tc.

2008.
VIII. 31.

13,0
egyház -
kerület
 részére
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2. számú melléklet
az 1047/2008. (VII. 16.) Korm. határozathoz

Pénzellátási terv

Át uta lás idõ pont ja, össze ge:

2008. au gusz tus 31. 1109,400 mil lió Ft

2009. feb ru ár 28. 722,300 mil lió Ft

2009. áp ri lis 30. 223,700 mil lió Ft

2010. feb ru ár 28. 320,000 mil lió Ft

össze sen: 2375,400 mil lió Ft

A ko ráb bi kor mány ha tá ro za tok ban el fo ga dott és meg -
állapított kár ta la ní tá si össze gek ki fi ze té se vál to zat lan
 marad.

A Kor mány
1048/2008. (VII. 16.) Korm.

ha tá ro za ta

a Mezõ Fe renc Sport köz ala pít vány ala pí tó
ok ira tá nak mó do sí tá sá ról

A Kor mány a Pol gá ri Tör vény könyv rõl szó ló 1959. évi
IV. tör vény 74/B. §-ának (5) be kez dé se alap ján – fi gye -
lem mel az ál lam ház tar tás ról szó ló 1992. évi XXVIII. tör -
vény és egyes kap cso ló dó tör vé nyek mó do sí tá sá ról szó ló
2006. évi LXV. tör vény 1. §-ának (2) be kez dé sé ben fog -
lal tak ra –

1. mó do sít ja a Mezõ Fe renc Sport köz ala pít vány (a to -
váb bi ak ban: sport köz ala pít vány) ala pí tó ok ira tát (a to váb -
bi ak ban: ala pí tó ok irat);

2. fel ha tal maz za az ön kor mány za ti mi nisz tert, hogy az
egy sé ges szer ke zet be fog lalt ala pí tó ok irat nak a Kor mány
ne vé ben tör té nõ alá írá sa tár gyá ban, va la mint az ala pí tó
ok irat mó do sí tá sá nak bí ró sá gi nyil ván tar tás ba vé te le irán ti 
el já rás ban az ala pí tó Kor mány ne vé ben és kép vi se le té ben
el jár jon;

3. fel hív ja az ön kor mány za ti mi nisz tert és a Mi nisz ter -
el nö ki Hi va talt ve ze tõ mi nisz tert, hogy a sport köz ala pít -
vány egy sé ges szer ke zet be fog lalt ala pí tó ok ira tát – a bí ró -
sá gi nyil ván tar tás ba vé tel rõl szó ló ha tá ro zat jog erõ re
emel ke dé sét kö ve tõ en azon nal – te gyék köz zé a Ma gyar
Köz löny ben.

4. Ez a ha tá ro zat a köz zé té te le nap ján lép ha tály ba; egy -
ide jû leg az Ezüst ge rely Ala pít vány jog utód nél kü li meg -
szün te té sé rõl, va la mint a Mezõ Fe renc Sport köz ala pít vány 
és a Wes se lé nyi Mik lós Sport köz ala pít vány ala pí tó ok ira -
ta i nak mó do sí tá sá ról szó ló 1060/2004. (VI. 12.) Korm. ha -

tá ro zat, to váb bá a Mezõ Fe renc Sport köz ala pít vány Ala -
pító Ok ira tá nak mó do sí tá sá ról szó ló 1004/2006. (I. 13.)
Korm. ha tá ro zat a 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 Mi nisz ter el nök ha tá ro za tai

A Miniszterelnök
54/2008. (VII. 16.) ME

határozata

szakállamtitkár kinevezésérõl

A köz pon ti ál lam igaz ga tá si szer vek rõl, va la mint a
 Kormány 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 ci á lis és mun ka ügyi mi nisz ter ja vas la tá ra

dr. Ko vá rik Er zsé be tet

a Szo ci á lis és Mun ka ügyi Mi nisz té ri um szakállamtit -
kárává

– 2008. jú li us 14-ei ha tállyal –

ki ne ve zem.

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

A Mi nisz ter el nök
55/2008. (VII. 16.) ME

ha tá ro za ta

a Mezõ Fe renc Sport köz ala pít vány ku ra tó ri u mi
tag já nak ki ne ve zé sé rõl

A sport ról szó ló 2004. évi I. tör vény 48. §-ának (4) be -
kez dé se alap ján, a sport po li ti ká ért fe le lõs mi nisz ter ja vas -
la tá ra

Rán ky Má tyás né Né meth An gé lát, a Mezõ Fe renc Sport -
köz ala pít vány ku ra tó ri u mi tag já nak – e ha tá ro zat köz zé té -
te lé nek nap já val, öt éves idõ tar tam ra –

ki ne ve zem.

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
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A kül ügy mi nisz ter
ha tá ro za tai

A külügyminiszter
31/2008. (VII. 16.) KüM

határozata

a Magyar Köztársaság Kormánya
és az Amerikai Egyesült Államok Kormánya
között az ismert vagy feltételezett terroristák

kiszûrésére szolgáló információk cseréjérõl  szóló
Megállapodás kihirdetésérõl  szóló

2008. évi XXXV. tör vény 2–3.  §-a hatálybalépésérõl

A 2008. évi XXXV. tör vénnyel, a Ma gyar Köz löny
2008.  jú ni us 20-ai szá má ban ki hir de tett, a Ma gyar Köz -
társaság Kor mánya és az Ame ri kai Egye sült Ál la mok
 Kormánya kö zött az is mert vagy fel té te le zett ter ro ris ták
ki szû ré sé re szol gá ló in for má ci ók cse ré jé rõl  szóló Meg -
állapodás IX. cikk 1. pont ja sze rint a Meg ál la po dás a Fe lek 
kö zöt ti utol só, a Meg ál la po dás hatályba lépéséhez szük -
séges va la mennyi bel sõ el já rás tel je sí té sét iga zo ló, írás be li 
ér te sí tés kel te zé sé nek nap ján lép ha tály ba.

A Meg ál la po dás IX. cikk 1. pont ja sze rin ti ér te sí tés kel -
te zé sé re 2008. jú li us 2-án ke rült sor.

A fen ti ek re te kin tet tel, össz hang ban a 2008. évi XXXV. 
tör vény 4.  § (3) be kez dé sé vel meg ál la pí tom, hogy a
 Magyar Köz tár sa ság Kor má nya és az Ame ri kai Egye sült
Ál la mok Kor má nya kö zött az is mert vagy fel té te le zett ter -
ro ris ták ki szû ré sé re szolgáló  in for má ci ók cse ré jé rõl  szóló
Meg ál la po dás ki hir de té sé rõl  szóló  2008. évi XXXV. tör -
vény 2–3.  §-a 2008. jú li us 2-án, azaz ket tõ ezer-nyolc
 július másodikán  ha tály ba lép tek.

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

A külügyminiszter
32/2008. (VII. 16.) KüM

határozata

a Magyar Köztársaság Kormánya
és az Amerikai Egyesült Államok Kormánya között

a kutatóreaktor kiégett fûtõelemeinek
az Oroszországi Föderációba történõ

visszaszállításának támogatásáról és annak
finanszírozásáról  szóló  Megállapodás kihirdetésérõl

 szóló 179/2008. (VII. 5.) Korm. rendelet 2–3.  §-a
hatálybalépésérõl

A 179/2008. (VII. 5.) Korm. ren de let tel a Ma gyar Köz -
löny 2008. jú li us 5-i, 100. szá má ban ki hir de tett, a Ma gyar
Közt ársaság Kor má nya és az Ame ri kai Egye sült Ál la mok
Kor má nya kö zött a ku ta tó re ak tor ki égett fû tõ ele me i nek az
Orosz or szá gi Fö de rá ci ó ba tör té nõ vissza szál lí tá sá nak
 támogatásáról és an nak fi nan szí ro zá sá ról  szóló Meg ál la -
po dás záró ren del ke zé se ér tel mé ben a Meg ál la po dás ak kor 
lép ha tály ba, ami kor a Kül ügy mi nisz té ri um meg erõ sí ti,
hogy a Ma gyar Köz tár sa ság a ha tály ba lép te tés hez szük -
séges bel sõ jogi kö te le zett sé gek nek ele get tett.

A Külügyminisztérium  2008. jú li us 7-i kel te zé sû jegy -
zé ké ben tá jé koz tat ta az Ame ri kai Fe let ar ról, hogy a
 Magyar Köz tár sa ság a ha tály ba lép te tés bez szük sé ges bel -
sõ jogi kö te le zett sé gek nek ele get tett. A Meg ál la po dás
a záró ren del ke zés nek meg fele lõen a ha tály ba lép te tés hez
szük sé ges bel sõ jogi el já rá sok meg tör tén té rõl  szóló
 magyar jegy zék kel té nek nap ján, azaz 2008. jú li us 7-én lép 
ha tály ba.

A fen ti ek re te kin tet tel és össz hang ban a 179/2008.
(VII. 5.) Korm. ren de let 4.  § (3) be kez dé sé vel meg ál la pí -
tom, hogy a Ma gyar Köz tár sa ság Kor má nya és az Ame ri -
kai Egye sült Ál la mok Kor má nya kö zött a ku ta tó re ak tor
 kiégett fû tõ ele me i nek az Orosz or szá gi Fö de rá ci ó ba tör -
ténõ vissza szál lí tá sá nak tá mo ga tá sá ról és an nak finan -
szírozásáról  szóló Meg ál la po dás ki hir de té sé rõl  szóló
179/2008. (VII. 5.) Korm. ren de let 2–3.  §-a 2008. jú li us
7-én, azaz ket tõ ezer-nyolc jú li us he te di kén lé pett ha tály ba.

Dr. Göncz Kin ga s. k.,
kül ügy mi nisz ter
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 VI. rész
KÖZLEMÉNYEK,
HIRDETMÉNYEK

A Fidesz – Magyar Polgári Szövetség 2006. évi módosított pénzügyi beszámolója

Ezer fo rint ban

Bevételek

1. Tag dí jak 94 830
2. Ál la mi költ ség ve tés bõl szár ma zó tá mo ga tás 826 601
3. Kép vi se lõ cso port nak nyúj tott ál la mi tá mo ga tás –
4. Egyéb hoz zá já ru lá sok, ado má nyok 269 594

4.1. Jogi sze mé lyek tõl 22 771
4.1.1. a) Bel föl di ek tõl (500 000 Ft alatt)* 9 779
4.1.1. b) Bel föl di ek tõl (500 000 Ft fe lett)* 12 981

– Bp. V., Bel vá ros-Li pót vá ros Va gyon ke ze lõ Rt. 1 029
– Bp. Fõ vá ros XI. Új bu da Ön kor mány za ta 714
– Pa lo ta Hol ding Rt. (Bp. XV. Ön kor mány zat) 524
– Bp. Fõ vá ros Kis pest Ön kor mány zat Pol gár mes te ri Hi va tal 731
– Bp. Pes ter zsé be ti Vá ros üze mel te té si Rt. 593
– Po li ce Press Kft. 1 140
– Ger mán Rt. 1 000
– Heti Vá lasz Ki adó Kft. 7 250

4.1.2. a) Kül föl di ek tõl (100 000 Ft alatt) 11
4.2. Jogi sze mé lyi ség gel nem ren del ke zõk tõl 2 178

4.2.1. a) Bel föl di ek tõl (500 000 Ft alatt) 2 178
4.3. Ma gán sze mé lyek tõl 244 645

4.3.1. a) Bel föl di ek tõl (500 000 Ft alatt) 225 105
4.3.1. b) Bel föl di ek tõl (500 000 Ft fe lett) 19 282

– Ágo ta Gá bor 1 400
– Be csey Zsolt 660
– Bra unn Már ton 572
– Gere At ti la 1 000
– Gyi me si End re 557
– Hoff mann J. Hen rik 1 485
– Já ró ka Lí via 569
– Knapp J. Pál 944
– Meggyes Ta más 1 070
– Szar vas Ká roly né 10 025
– Tóth Já nos 1 000

4.3.2. a) Kül föl di ek tõl (100 000 Ft alatt) 40
4.3.2. b) Kül föl di ek tõl (100 000 Ft fe lett) 218

– Ste fan A. Ste i ner 218
5. A párt ál tal ala pí tott vál la lat és kft. nye re sé gé bõl szár ma zó be vé tel –
6. Egyéb be vé tel 1 680 007

– eb bõl hi tel fel vé tel 1 650 007
Összes be vé tel a gaz da sá gi év ben 2 871 032

* Meg jegy zés: A Szö vet ség be szá mo ló já nak *-gal jel zett so rai szá mí tott ada tot is tar tal maz nak, 5307 E Ft [4.1.1. a) sor ból] és 11 981 E Ft [4.1. b) sor ból]
összeg ben.
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Kiadások

1. Tá mo ga tás a párt or szág gyû lé si cso port ja szá má ra –
2. Tá mo ga tás egyéb szer ve zet nek 5 525
3. Vál lal ko zás ala pí tá sá ra for dí tott összeg –
4. Mû kö dé si ki adá sok 474 064
5. Esz köz be szer zés 26 815
6. Po li ti kai te vé keny ség ki adá sai 2 052 749
7. Egyéb ki adá sok 131 409

– eb bõl hi tel-vissza fi ze tés 1 946
Összes ki adás a gaz da sá gi év ben 2 690 562

Tóth Jó zsef né s. k., Prisz ter Er zsé bet s. k.,
gaz da sá gi ve ze tõ fõ köny ve lõ

A Fidesz – Magyar Polgári Szövetség 2007. évi módosított pénzügyi beszámolója

Ezer fo rint ban

Bevételek

1. Tag dí jak 116 954
2. Ál la mi költ ség ve tés bõl szár ma zó tá mo ga tás 833 200
3. Kép vi se lõ cso port nak nyúj tott ál la mi tá mo ga tás –
4. Egyéb hoz zá já ru lá sok, ado má nyok 87 235

4.1. Jogi sze mé lyek tõl 17 955
4.1.1. a) Bel föl di ek tõl (500 000 Ft alatt)* 8 258
4.1.1. b) Bel föl di ek tõl (500 000 Ft fe lett)* 9 697

– Bp. V., Bel vá ros-Li pót vá ros Va gyon ke ze lõ Rt. 1 046
– Buda Hold Kft., (Bp. XI. Ön kor mány zat) 537
– Pa lo ta Hol ding Zrt. (Bp. XV. Ön kor mány zat) 529
– Bp. XIX. ker. Ön kor mány zat Pol gár mes te ri Hi va tal 739
– In teg rit – XX. Kft. (Bp. XX. Ön kor mány zat) 622
– Heti Vá lasz Ki adó Kft. 6 224

4.1.2. a) Kül föl di ek tõl (100 000 Ft alatt) –
4.2. Jogi sze mé lyi ség gel nem ren del ke zõk tõl 100

4.2.1. a) Bel föl di ek tõl (500 000 Ft alatt) 100
4.3. Ma gán sze mé lyek tõl 69 180

4.3.1. a) Bel föl di ek tõl (500 000 Ft alatt) 45 274
4.3.1. b) Bel föl di ek tõl (500 000 Ft fe lett) 23 866

– Be csey Zsolt 740
– Had há zy Sán dor 1 105
– Já ró ka Lí via 541
– Ke ré nyi Já nos 880
– Kis Ist ván 900
– Kósa La jos 510
– Mol nár Ág nes 1 010
– Nav ra csics Ti bor 810
– Nyit rai Zsolt 1 200
– Pa lo tai György 1 000
– Pap csák Fe renc 2 110

2008/104. szám M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 6389



– Rácz Ró bert 600

– Schmitt Pál 800

– Si mon Ist ván 1 000

– Szar vas Ká roly né 10 000

– Var ga Mi hály 660

4.3.2. a) Kül föl di ek tõl (100 000 Ft alatt) 40

4.3.2. b) Kül föl di ek tõl (100 000 Ft fe lett) –

5. A párt ál tal ala pí tott vál la lat és kft. nye re sé gé bõl szár ma zó be vé tel –

6. Egyéb be vé tel 475 743

– eb bõl hi tel fel vé tel 252 833

Összes be vé tel a gaz da sá gi év ben 1 513 132

Kiadások

1. Tá mo ga tás a párt or szág gyû lé si cso port ja szá má ra –

2. Tá mo ga tás egyéb szer ve zet nek 1 600

3. Vál lal ko zás ala pí tá sá ra for dí tott összeg –

4. Mû kö dé si ki adá sok 295 635

5. Esz köz be szer zés 5 813

6. Po li ti kai te vé keny ség ki adá sai 517 207

7. Egyéb ki adá sok 389 737

– eb bõl hi tel-vissza fi ze tés 113 850

Összes ki adás a gaz da sá gi év ben 1 209 992

Tóth Jó zsef né s. k., Prisz ter Er zsé bet s. k.,

gaz da sá gi ve ze tõ fõ köny ve lõ

* Meg jegy zés: A Szö vet ség be szá mo ló já nak *-gal jel zett so rai szá mí tott ada tot is tar tal maz nak, 8108 E Ft [4.1.1. a) sor ból] és 9697 E Ft [4.1. b) sor ból]
összeg ben.
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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



6394 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2008/104. 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.
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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.
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08.2100 – 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


