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 II. rész JOGSZABÁLYOK

A Kor mány ren de le tei

A Kormány 
1/2007. (I. 9.) Korm.

rendelete

az oktatásügyi közvetítõi szolgálat, a könyvtári
intézet, a közmûvelõdési szakmai tanácsadó 

és szolgáltató szerv és a mûbíráló szerv kijelölésérõl

A Kor mány az Al kot mány 35.  § (2) be kez dé sé ben meg -
ál la pí tott ere de ti jog al ko tói ha tás kö ré ben, va la mint a köz -
ok ta tás ról  szóló 1993. évi LXXIX. tör vény 94.  § (3) be -
kez dés m) pont já ban, a tár sa sá gi adó ról és az osz ta lék adó -
ról  szóló 1996. évi LXXXI. tör vény 7.  § (1) be kez dés
l) pont já ban, a mu ze á lis in téz mé nyek rõl, a nyil vá nos
könyv tá ri el lá tás ról és a köz mû ve lõ dés rõl  szóló 1997. évi
CXL. tör vény 100.  § (1) be kez dés a) pont já ban, a kul tu rá -
lis örök ség vé del mé rõl  szóló 2001. évi LXIV. tör vény
93.  § (1) be kez dés b) pont já ban, a kül föl di bi zo nyít vá nyok
és ok le ve lek el is me ré sé rõl  szóló 2001. évi C. tör vény 67.  § 
(1) be kez dé sé ben, a moz gó kép rõl  szóló 2004. évi II. tör -
vény 37.  § (4) be kez dé sé ben, a fel sõ ok ta tás ról  szóló 2005.
évi CXXXIX. tör vény 153.  § (5) be kez dés a)–c) pont ja i -
ban ka pott fel ha tal ma zás alap ján, az Al kot mány 40.  §
(3) be kez dé sé ben fog lalt fel adat kör ében el jár va a kö vet ke -
zõ ket ren de li el:

1.  §

(1) Ok ta tás ügyi köz ve tí tõi szol gá lat ként a Kor mány az
Ok ta tás ku ta tó és Fej lesz tõ In té ze tet je lö li ki.

(2) Könyv tá ri in té zet ként a Kor mány a Könyv tá ri In té -
ze tet je lö li ki.

2.  §

Köz mû ve lõ dé si szak mai ta nács adó és szol gál ta tó szerv -
ként és mû bí rá ló szerv ként a Kor mány a Ma gyar Mû ve lõ -
dé si In té zet és Kép zõ mû vé sze ti Lek to rá tust je lö li ki.

3.  §

Az Ok ta tá si Hi va tal ról  szóló 307/2006. (XII. 23.) Korm. 
ren de let a kö vet ke zõ 4/A.  §-sal és az azt meg elõ zõ al cím -
mel egé szül ki:

„A Hivatal hatásköre

4/A.  § A kül föl di bi zo nyít vá nyok és ok le ve lek el is me ré -
sé ért fe le lõs ha tó ság ként, ok ta tá si hi va tal ként, a fel sõ ok ta -
tá si in for má ci ós rend szer mû kö dé sé ért fe le lõs szerv ként és 
a fel sõ ok ta tá si in téz mé nyek nyil ván tar tá sát ve ze tõ szerv -
ként a Kor mány a Hi va talt je lö li ki.”

4.  §

Az ok ta tá si és kul tu rá lis mi nisz ter fel adat- és ha tás kö ré -
rõl  szóló 167/2006. (VII. 28.) Korm. ren de let a kö vet ke zõ
új 7/A.  §-sal egé szül ki:

„7/A.  § Mu ze á lis in téz mé nye ket nyil ván tar tó ha tó ság ként
a Kor mány az ok ta tá si és kul tu rá lis mi nisz tert je lö li ki.”

5.  §

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

(2) E ren de let ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg a Kul tu rá -
lis Örök ség vé del mi Hi va tal ról  szóló 308/2006. (XII. 23.)
Korm. ren de let 1.  §-ában a „fel ada tok el lá tá sá ra” szö veg -
rész he lyé be a „fel ada tok el lá tá sá ra kul tu rá lis örök ség vé -
del mi ha tó ság ként és moz gó kép szak mai ha tó ság ként”
szö veg lép.

(3) E ren de let 3–4.  §-a, va la mint 5.  § (2) be kez dé se
2007. ja nu ár 31-én ha tá lyát vesz ti.

A mi nisz ter el nök he lyett:

Kiss Pé ter s. k.,
szo ci á lis és mun ka ügyi mi nisz ter
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A Kor mány tag ja i nak
ren de le tei

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési
miniszter

1/2007. (I. 9.) FVM
rendelete

az állatlétszámhoz kötött támogatási jogosultság
országos tartalékáról  szóló 

93/2005. (X. 21.) FVM rendelet módosításáról

A me zõ gaz da sá gi és vi dék fej lesz té si tá mo ga tá sok hoz
és egyéb in téz ke dé sek hez kap cso ló dó el já rás egyes kér dé -
se i rõl és az ez zel össze füg gõ tör vénymódosításokról  szóló
2003. évi LXXIII. tör vény 45.  § (2) be kez dé sé nek c) pont -
ja alap ján – a föld mû ve lés ügyi és vi dék fej lesz té si mi nisz -
ter fel adat- és ha tás kö ré rõl  szóló 162/2006. (VII. 28.)
Korm. ren de let 1.  §-ának a) és 3.  § (1) be kez dé sé nek
b) pont já ban meg ha tá ro zott fel adat kör ben el jár va – a kö -
vet ke zõ ket ren de lem el:

1.  §

Az ál lat lét szám hoz kö tött tá mo ga tá si jo go sult ság or szá -
gos tar ta lé ká ról  szóló 93/2005. (X. 21.) FVM ren de let
1.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„1.  § Az or szá gos tar ta lék 2007-es tá mo ga tá si évre
 szóló szint je

a) anya juh tar tás tá mo ga tá si jo go sult ság ese tén az or -
szá gos tá mo ga tá si fel sõ ha tár 1%-a;

b) anya te hén tar tás tá mo ga tá si jo go sult ság ese tén az or -
szá gos tá mo ga tá si fel sõ ha tár 1%-a.”

2.  §

Ez a ren de let a ki hir de té se nap ján lép ha tály ba.

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

A gazdasági és közlekedési miniszter
1/2007. (I. 9.) GKM

rendelete

a távhõ- és villamosenergia-termelõi engedélyekkel
rendelkezõ engedélyes által közvetlenül 

vagy közvetve lakossági távhõ-szolgáltatási célra
értékesített melegített víz és gõz hatósági árának

megállapításáról  szóló 
1/2006. (I. 18.) GKM rendelet módosításáról

Az árak meg ál la pí tá sá ról  szóló 1990. évi LXXXVII.
tör vény (a továb biak ban: ártör vény) 7.  §-ának (1) és
(2) be kez dé sé ben, va la mint az ártör vény mel lék le te I. Leg -
ma ga sabb ár pont já nak „A) Ter mé kek” fe je ze té ben ka pott
fel ha tal ma zás alap ján, to váb bá a táv hõ szol gál ta tás ról
 szóló 2005. évi XVIII. tör vény 57.  §-ának (2) be kez dé sé -
ben fog lal tak figye lembe véte lével – az árak meg ál la pí tá sa
te kin te té ben a pénz ügy mi nisz ter rel egyet ér tés ben –, a gaz -
da sá gi és köz le ke dé si mi nisz ter fel adat- és ha tás kö ré rõl
 szóló 163/2006. (VII. 28.) Korm. ren de let 1.  § g) pont já -
ban ne ve sí tett fel adat kör ben el jár va a kö vet ke zõ ket ren de -
lem el:

1.  §

A táv hõ- és vil la mos ener gia-ter me lõi en ge dé lyek kel
ren del ke zõ en ge dé lyes ál tal köz vet le nül vagy köz vet ve la -
kos sá gi táv hõ-szol gál ta tá si cél ra ér té ke sí tett me le gí tett víz 
és gõz ha tó sá gi árá nak meg ál la pí tá sá ról  szóló 1/2006.
(I. 18.) GKM ren de let (a továb biak ban: R.) 5.  §-ának
(9) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(9) A hõ dí ja kat e ren de let 2. mel lék le té nek 1. b) pont -
já ban fog lal tak alap ján kell meg ál la pí ta ni.”

2.  §

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

3.  §

(1) Ez a ren de let 2007. ja nu ár 15-én 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 R. 5.  §-ának (10)–(12) be kez dé se, va la mint

2007/2. szám M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 75



b) a táv hõ- és vil la mos ener gia-ter me lõi en ge dé lyek kel
ren del ke zõ en ge dé lyes ál tal köz vet le nül vagy köz vet ve la -
kos sá gi táv hõ-szol gál ta tá si cél ra ér té ke sí tett me le gí tett víz 
és gõz ha tó sá gi árá nak meg ál la pí tá sá ról  szóló 1/2006.

(I. 18.) GKM ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 51/2006.
(VII. 27.) GKM ren de let.

Dr. Kóka Já nos s. k.,
gaz da sá gi és köz le ke dé si mi nisz ter
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Melléklet az 1/2007. (I. 9.) GKM rendelethez

[1. melléklet az 1/2006. (I. 18.) GKM rendelethez]

A távhõ- és villamosenergia-termelõi engedélyekkel rendelkezõ engedélyes által közvetlenül vagy közvetve
lakossági távhõ-szolgáltatási célra értékesített melegített víz és gõz árának megállapítása (áfa nélkül)

A) Gõz

Táv hõ ter me lõi en ge dé lyes
Tel je sít ményle kö té si díj

E Ft/MW/év
Hõ díj 
Ft/GJ

Csa pa dékvíz díja
Ft/m3

PANNON HÕERÕMÛ ZRT. 7287 2516 281

B) Me le gí tett víz

Táv hõ ter me lõi en ge dé lyes
(hõ ter me lõ te le pe)

Tel je sít ményle kö té si díj
E Ft/MW/év

Hõ díj
Ft/GJ

Pót víz díja
Ft/m3

1. BAKONYI ERÕMÛ ZRT. 
 Aj kai Hõ erõ mû ve 4018 865 259

2. BUDAPESTI ERÕMÛ ZRT.
 a)  Új pes ti Erõ mû ve 3522
  aa)   kom bi nált cik lus ból – 2174 292
  ab)   se géd ka zán ból – 2350 292
 b)  Egyéb hõ ter me lõ te le pek 3653 2338 292
3. CSEPELI ÁRAMTERMELÕ KFT. 4857  
 a)  kom bi nált cik lus ból – 1754 261
 b)  segéd ka zán ból – 2556 261
4. DEBRECENI KOMBINÁLT CIKLUSÚ

ERÕMÛ KFT. – 1866 602
5. EMA-POWER KFT. 4922 2670 265
6. PANNON HÕERÕMÛ ZRT. 5015 2338 265

A gazdasági és közlekedési miniszter
2/2007. (I. 9.) GKM

rendelete

a belföldi közforgalmú menetrend szerinti vasúti
személyszállítás legmagasabb díjairól  szóló 

28/1996. (XII. 20.) KHVM rendelet módosításáról

A gaz da sá gi és köz le ke dé si mi nisz ter fel adat- és ha tás -
kö ré rõl  szóló 163/2006. (VII. 28.) Korm. ren de let 3.  §-a
(6) be kez dé sé nek h) pont já ban fog lalt fel adat kö röm ben el -
jár va az árak meg ál la pí tá sá ról  szóló 1990. évi LXXXVII.
tör vény 7.  §-ában fog lalt fel ha tal ma zás alap ján – a pénz -
ügy mi nisz ter rel egyet ér tés ben – a kö vet ke zõ ket rende -
lem el:

1.  §

A bel föl di köz for gal mú me net rend sze rin ti vas úti sze -
mély szál lí tás leg ma ga sabb dí ja i ról  szóló 28/1996.
(XII. 20.) KHVM ren de let (a továb biak ban: R.) 4.  §-ának
(2) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(2) Az 50 km-nél na gyobb tá vol sá gú egy sze ri uta zás ra
 szóló jegy ér vé nyes sé gi ide jén be lül an nak vissza vál tá sát,
az ér vé nyes ség idõ tar ta má nak meg vál toz ta tá sát, az út vo -
nal, il le tõ leg a cél ál lo más mó do sí tá sát – leg fel jebb az uta -
zás meg kez dé sé ig – a szol gál ta tó kö te les el vé gez ni. A mó -
do sí tá sért – vissza vál tá sért – a jegy árá nak 25%-át, de leg -
alább 100 Ft-ot és leg fel jebb 500 Ft-ot szá mít hat fel a szol -
gál ta tó. Az elõ vé tel ben meg vál tott 50 km és an nál ki sebb



tá vol sá gú me net je gyet csak az ér vé nyes ség kez de te elõtt
kö te les a szol gál ta tó vissza vál ta ni.”

2.  §

Az R. 8.  §-ának (1) be kez dé se a kö vet ke zõ d) pont tal
egé szül ki:

„d) a bel föl di for ga lom ban a pót- és hely jegy kö te les vo -
na ton ér vé nyes pót- és hely jeggyel nem ren del ke zik.”

3.  §

Az R. 1–3. szá mú mel lék le tei he lyé be e ren de let
1–3. mel lék le tei lépnek.

4.  §

(1) Ez a ren de let 2007. feb ru ár 1-jén 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 az R. 8.  §-a (2) be kez dé sé nek b) pont ja, va la mint a
bel föl di köz for gal mú me net rend sze rin ti vas úti sze mély -
szál lí tás leg ma ga sabb dí ja i ról  szóló 28/1996. (XII. 20.)
KHVM ren de let mó do sí tá sá ról ren del ke zõ 59/2006.
(VIII. 22.) GKM ren de let 2.  §-a, 3.  §-ának (3) és (4) be kez -
dé se, va la mint 1–3. mel lék le te.

(3) A ke let bé lyeg zés nél kül elõ vé tel ben vál tott me net je -
gye ket 2007. feb ru ár 1-jé tõl csak a régi és az új ár kö zöt ti
díj kü lön bö zet meg fi ze té se után ér vé nye sí ti a vas út. A fel -
hasz ná lat lan me net je gye ket azon ban a szol gál ta tó ke ze lé si 
költ ség fel szá mí tá sa nél kül 2007. má jus 1-jé ig vissza -
váltja.

(4) E ren de let ha tály ba lé pé se elõtt elõ vé tel ben meg ha tá -
ro zott nap ra vál tott, egy útra  szóló me net je gyek az ér vé -
nyes sé gi ide jü kön be lül, de leg ké sõbb 2007. áp ri lis 1-jé ig,
me net tér ti útra  szóló me net je gyek az ér vé nyes sé gi ide jü -
kön be lül, de leg ké sõbb 2007. má jus 1-jé ig hasz nál ha tók
fel uta zás ra.

Dr. Kóka Já nos s. k.,
gaz da sá gi és köz le ke dé si mi nisz ter
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1. melléklet a 2/2007. (I .9.) GKM rendelethez

„1. számú melléklet a 28/1996. (XII. 20.) KHVM rendelethez

1. Egy útra  szóló menetdíjak

Tá vol ság 
(km)

a)
Tel jes árú me net jegy

b)
A fo gyasz tói ár ki egé szí tés rõl
 szóló 2003. évi LXXXVII. 
tör vény mel lék le te sze rin ti 
1. ked vez ményka te gó ri á ba 

tar to zó jegy

c)
A fo gyasz tói ár ki egé szí tés rõl
 szóló 2003. évi LXXXVII. 
tör vény mel lék le te sze rin ti 
2. ked vez mény ka te gó ri á ba 

tar to zó jegy

d)
A fo gyasz tói ár ki egé szí tés rõl
 szóló 2003. évi LXXXVII. 
tör vény mel lék le te sze rin ti 
3. ked vez mény ka te gó ri á ba 

tar to zó jegy

Bár mely vo nat Bár mely vo nat Bár mely vo nat Bár mely vo nat

2. 1. 2. 1. 2. 1. 2. 1.

ko csi osz tály ban ko csi osz tály ban ko csi osz tály ban ko csi osz tály ban

fo rint ban fo rint ban fo rint ban fo rint ban

10 120 180 64 96 42 64 14 22

20 230 345 115 175 76 115 24 36

30 340 510 165 250 110 165 34 52

40 450 675 220 330 140 210 44 66

50 560 840 270 405 175 265 56 84

60 690 1040 345 520 225 340 68 100

70 820 1230 415 625 270 405 84 125

80 955 1430 485 730 320 480 98 145

90 1080 1620 560 840 365 550 115 175

100 1210 1820 630 945 410 615 125 190

120 1460 2190 765 1150 495 745 155 235

140 1710 2570 895 1340 580 870 180 270



Tá vol ság 
(km)

a)
Tel jes árú me net jegy

b)
A fo gyasz tói ár ki egé szí tés rõl
 szóló 2003. évi LXXXVII. 
tör vény mel lék le te sze rin ti 
1. ked vez ményka te gó ri á ba 

tar to zó jegy

c)
A fo gyasz tói ár ki egé szí tés rõl
 szóló 2003. évi LXXXVII. 
tör vény mel lék le te sze rin ti 
2. ked vez mény ka te gó ri á ba 

tar to zó jegy

d)
A fo gyasz tói ár ki egé szí tés rõl
 szóló 2003. évi LXXXVII. 
tör vény mel lék le te sze rin ti 
3. ked vez mény ka te gó ri á ba 

tar to zó jegy

Bár mely vo nat Bár mely vo nat Bár mely vo nat Bár mely vo nat

2. 1. 2. 1. 2. 1. 2. 1.

ko csi osz tály ban ko csi osz tály ban ko csi osz tály ban ko csi osz tály ban

fo rint ban fo rint ban fo rint ban fo rint ban

160 1960 2940 1020 1530 665 1000 205 310

180 2200 3300 1150 1730 750 1130 230 345

200 2440 3660 1280 1920 830 1250 255 385

220 2670 4010 1390 2090 900 1350 275 415

240 2880 4320 1490 2240 965 1450 300 450

260 3090 4640 1580 2370 1030 1550 315 475

280 3310 4970 1680 2520 1090 1640 335 505

300 3520 5280 1770 2660 1150 1730 355 535

350 3960 5940 1920 2880 1250 1880 385 580

400 4410 6620 2080 3120 1350 2030 415 625

450 4830 7250 2200 3300 1430 2150 440 660

500 5250 7880 2330 3500 1510 2270 465 700

500 fe lett 5660 8490 2460 3690 1600 2400 490 735

2. A felmutatóra érvényes bérletek ára

Éves bér let jegy ára Havi bér let jegy ára

2. 1. 2. 1.

ko csi osz tály ban, fo rint ban

a) A MÁV vo na la i ra

  – össz vo na las 1 200 000 1 800 000 120 000 180 000

  – cso por tos (ra y on) 1 050 000 1 575 000 105 000 157 500

  – vo nal bér let 200 km-es tá vol ság ra 990 000 1 485 000 99 000 148 500

b) A GYSEV vo na la in 638 000 957 000 63 800 95 700

3. A munkába járásra szolgáló bérletek ára1

a) Ha vi jegy, Ft

Km

Bár mely vo nat 2. ko csi osz tály ban Bár mely vo nat 1. ko csi osz tály ban

dol go zó mun kál ta tó
díj sza bá si ár

dol go zó mun kál ta tó
díj sza bá si ár

fi ze ti fi ze ti

fo rint ban fo rint ban

10 670 4 130 4 800 1 010 6 190 7 200
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Km

Bár mely vo nat 2. ko csi osz tály ban Bár mely vo nat 1. ko csi osz tály ban

dol go zó mun kál ta tó
díj sza bá si ár

dol go zó mun kál ta tó
díj sza bá si ár

fi ze ti fi ze ti

fo rint ban fo rint ban

20 1 290 7 910 9 200 1 930 11 870 13 800

30 1 900 11 700 13 600 2 860 17 540 20 400

40 2 520 15 480 18 000 3 780 23 220 27 000

50 3 140 19 260 22 400 4 700 28 900 33 600

60 3 860 23 740 27 600 5 820 35 780 41 600

70 4 590 28 210 32 800 6 890 42 310 49 200

80 5 350 32 850 38 200 8 010 49 190 57 200

90 6 050 37 150 43 200 9 070 55 730 64 800

100 6 780 41 620 48 400 10 200 62 600 72 800

120 8 180 50 220 58 400 12 300 75 300 87 600

140 9 580 58 820 68 400 14 400 88 600 103 000

160 11 000 67 400 78 400 16 500 101 500 118 000

180 12 300 75 700 88 000 18 500 113 500 132 000

200 13 700 83 900 97 600 20 400 125 600 146 000

b) Fél ha vi jegy, Ft

Km

Bár mely vo nat 2. ko csi osz tály ban Bár mely vo nat 1. ko csi osz tály ban

dol go zó mun kál ta tó
díj sza bá si ár

dol go zó mun kál ta tó
díj sza bá si ár

fi ze ti fi ze ti

fo rint ban fo rint ban

10 335 2 065 2 400 505 3 095 3 600

20 645 3 955 4 600 965 5 935 6 900

30 950 5 850 6 800 1 430 8 770 10 200

40 1 260 7 740 9 000 1 890 11 610 13 500

50 1 570 9 630 11 200 2 350 14 450 16 800

60 1 930 11 870 13 800 2 910 17 890 20 800

70 2 300 14 100 16 400 3 450 21 150 24 600

80 2 680 16 420 19 100 4 010 24 590 28 600

90 3 030 18 570 21 600 4 540 27 860 32 400

100 3 390 20 810 24 200 5 100 31 300 36 400

120 4 090 25 110 29 200 6 150 37 650 43 800

140 4 790 29 410 34 200 7 200 44 300 51 500

160 5 500 33 700 39 200 8 250 50 750 59 000

180 6 150 37 850 44 000 9 250 56 750 66 000

200 6 850 41 950 48 800 10 200 62 800 73 000
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4. A diákigazolvánnyal rendelkezõ tanulók és hallgatók kedvezményes havijegyének ára 
(A fogyasztói árkiegészítésrõl  szóló 2003. évi LXXXVII. tör vény melléklete szerinti 

4. kedvezménykategóriába tartozó bérlet)

Km

Bár mely vo nat

2. 1.

ko csi osz tály ban

fo rint ban

10      560     840     
20      960     1 440     
30      1 360     2 040     
40      1 760     2 640     
50      2 240     3 360     

60      2 720     4 080     
70      3 360     5 040     
80      3 920     5 880     
90      4 600     6 900     

100      5 000     7 500     

120      6 200     9 300     
140      7 200     10 800     
160      8 200     12 300     
180       9 200      13 800      
200       10 200      15 300      

220       11 000      16 500      
240       12 000      18 000      
260       12 600      18 900      
280       13 400      20 100      
300       14 200      21 300      

350       15 400      23 100      
400       16 600      24 900      
450       17 600      26 400      
500       18 600      27 900      

 
500 fe lett       19 600      29 400      

”

2. melléklet a 2/2007. (I. 9.) GKM rendelethez

„2. számú melléklet a 28/1996. (XII. 20.) KHVM rendelethez

Az útipoggyász viteldíja

Km Poggyász da ra bon ként, fo rint ban

10          300         
20          300         
30          300         
40          300         
50          300         
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Km Poggyász da ra bon ként, fo rint ban

60          380         
70          460         
80          540         
90          615         

100          695         

120          840         
140          985         
160          1130         
180          1270         
200          1410         

220          1520         
240          1640         
260           1740          
280           1850          
300           1950          

350           2110          
400           2290          
450           2430          
500           2560          

500 fe lett           2 700          
”

3. melléklet a 2/2007. (I. 9.) GKM rendelethez

„3. számú melléklet a 28/1996. (XII. 20.) KHVM rendelethez

Élõ állatok szállításának díja és a kerékpár viteldíja

a) Egy útra  szóló

Bár mely vo nat 2. ko csi osz tá lyá ban

km fo rint ban

10           135           
20           135           
30           135           
40           135           
50           135           

60           170           
70           210           
80           245           
90           285           

100           320           

120           385           
140           450           
160           515           
180           575           
200           640           

           
220           695           
240           745           
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Bár mely vo nat 2. ko csi osz tá lyá ban

km fo rint ban

260           790           
280           840           
300           885           

350           965           
400           1040           
450           1100           
500           1160           

500 fe lett           1230           

A vak ve ze tõ, a moz gás kor lá to zot ta kat se gí tõ és a rend õrségi ku tya szál lí tá sa díj ta lan.

b) Ha vi jegy

Bár mely vo nat 2. ko csi osz tá lyá ban

km fo rint ban

10           6 250           
20           6 250           
30           6 250           
40           6 250           
50           6 250           

60           7 880           
70           9 560           
80           11 200           
90           12 900           

100           14 500           

120           17 400           
140           20 300           
160           23 200           
180           26 100           
200           29 000           

A vak ve ze tõ, a moz gás kor lá to zot ta kat se gí tõ és a rend õrségi ku tya szál lí tá sa díj ta lan.”
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A gazdasági és közlekedési miniszter
3/2007. (I. 9.) GKM

rendelete

a belföldi helyközi (távolsági) menetrend szerinti
autóbusz-közlekedés, valamint a nevelési-oktatási

intézmények által rendelt belföldi autóbusz
különjáratok legmagasabb díjairól  szóló 

39/1999. (XII. 20.) KHVM rendelet módosításáról

A gaz da sá gi és köz le ke dé si mi nisz ter fel adat- és ha tás -
kö ré rõl  szóló 163/2006. (VII. 28.) Korm. ren de let 3.  §-a
(6) be kez dé sé nek h) pont já ban fog lalt fel adat kö röm ben el -

jár va az árak meg ál la pí tá sá ról  szóló 1990. évi LXXXVII.
tör vény 7.  §-ában fog lalt fel ha tal ma zás alap ján – a pénz -
ügy mi nisz ter rel egyet ér tés ben – a kö vet ke zõ ket rende -
lem el:

1.  §

A bel föl di hely kö zi (tá vol sá gi) me net rend sze rin ti au tó -
busz-köz le ke dés, va la mint a ne ve lé si-ok ta tá si in téz mé -
nyek ál tal ren delt bel föl di au tó busz kü lön já ra tok leg ma ga -
sabb dí ja i ról  szóló 39/1999. (XII. 20.) KHVM ren de let
(a továb biak ban: R.) 3.  §-ának (3) be kez dé se he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:



„(3) A szol gál ta tó az utas ké ré sé re az uta zás meg kez dé -
se elõtt az egy sze ri uta zás ra  szóló jegy vissza vál tá sát, az
ér vé nyes ség idõ pont já nak meg vál toz ta tá sát, az út vo nal,
 illetõleg a cél ál lo más mó do sí tá sát kö te les el fo gad ni. Ezért
a jegy árá nak 10%-át, de leg alább 25, leg fel jebb 300 Ft-ot
szá mít hat fel.”

2.  §

Az R. 1–3. szá mú mel lék le te he lyé be e ren de let 1–3.
mel lék le te lép.

3.  §

(1) E ren de let 2007. feb ru ár 1-jén 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 bel föl di hely kö zi (tá vol sá gi) me net rend sze rin ti
au tó busz-köz le ke dés, va la mint a ne ve lé si-ok ta tá si in téz -
mé nyek ál tal ren delt bel föl di au tó busz kü lön já ra tok leg -
ma ga sabb dí ja i ról  szóló 39/1999. (XII. 20.) KHVM ren de -
let mó do sí tá sá ról  szóló 60/2006. (VIII. 22.) GKM ren de let 
2.  §-a és 1–3. mel lék le te.

Dr. Kóka Já nos s. k.,

gaz da sá gi és köz le ke dé si mi nisz ter
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1. melléklet a 3/2007. (I. 9.) GKM rendelethez

„1. szá mú mel lék let a 39/1999. (XII. 20.) KHVM ren de let hez

A menetrend szerinti távolsági (helyközi) autóbusszal végzett személyszállításért járó menetdíj

1. Egy útra szó ló je gyek ára (fo rint ban)

Tá vol ság
(km)

a)
Tel jes árú me net jegy

b)
A fo gyasz tói ár ki egé szí tés rõl
szó ló 2003. évi LXXXVII.
tör vény mel lék le te sze rin ti 
5. ked vez mény ka te gó ri á ba

tar to zó jegy

c)
A fo gyasz tói ár ki egé szí tés rõl
szó ló 2003. évi LXXXVII.
tör vény mel lék le te sze rin ti 
6. ked vez mény ka te gó ri á ba

tar to zó jegy

d)
A fo gyasz tói ár ki egé szí tés rõl
szó ló 2003. évi LXXXVII.
tör vény mel lék le te sze rin ti 
7. ked vez ményka te gó ri á ba

tar to zó jegy

0–5 117 59 38 12 
5,1–10 160 80 52 16 

10,1–15 218 109 71 22 
15,1–20 292 146 95 29 
20,1–25 365 183 119 37 
25,1–30 437 219 142 43 
30,1–35 510 255 166 51 
35,1–40 582 291 189 58 
40,1–45 655  328 213 66 
45,1–50 727 364 236 73 
50,1–55 801 401 260 80 
55,1–60 873 437 284 87 
60,1–65 947 474 308 95 
65,1–70 1 020 510 332 102 
70,1–75 1 090 545 354 109 
75,1–80 1 170 585 380 117 
80,1–85 1 240 620 403 124 
85,1–90 1 300 650 423 130 
90,1–95 1 390 695 452 139 

95,1–100 1 450 725 471 145 
100,1–110 1 600 800 520 160 
110,1–120 1 740 870 566  174 
120,1–130 1 890 945 614 189 
130,1–140 2 040 1 020 663 204 
140,1–150 2 180 1 090 709 218 
150,1–160 2 320 1 160 754 232 



Tá vol ság
(km)

a)
Tel jes árú me net jegy

b)
A fo gyasz tói ár ki egé szí tés rõl
szó ló 2003. évi LXXXVII.
tör vény mel lék le te sze rin ti 
5. ked vez mény ka te gó ri á ba

tar to zó jegy

c)
A fo gyasz tói ár ki egé szí tés rõl
szó ló 2003. évi LXXXVII.
tör vény mel lék le te sze rin ti 
6. ked vez mény ka te gó ri á ba

tar to zó jegy

d)
A fo gyasz tói ár ki egé szí tés rõl
szó ló 2003. évi LXXXVII.
tör vény mel lék le te sze rin ti 
7. ked vez ményka te gó ri á ba

tar to zó jegy

160,1–170 2 470 1 240 803 247 
170,1–180 2 630 1 320 855 263 
180,1–190 2 770 1 390 900 277 
190,1–200 2 920 1 460 949 292 
200,1–210 3 060 1 530 995 306 
210,1–220 3 200 1 600 1 040 320 
220,1–230 3 350 1 680 1 090 335 
230,1–240 3 500 1 750 1 140 350 
240,1–250 3 650 1 830 1 190 365 
250,1–260 3 780 1 890 1 230 378 
260,1–270 3 930 1 970 1 280 393 
270,1–280 4 080 2 040 1 330 408 
280,1–290 4 220 2 110 1 370 422 
290,1–300 4 370 2 190 1 420 437 
300,1–310 4 520 2 260 1 470 452 
310,1–320 4 660 2 330 1 510 466 
320,1–330 4 800 2 400 1 560 480 
330,1–340 4 950 2 480 1 610 495 
340,1–350 5 100 2 550 1 660 510 
350,1–360 5 240 2 620 1 700 524 
360,1–370 5 380 2 690 1 750 538 
370,1–380 5 530 2 770 1 800 553 
380,1–390 5 670 2 840 1 840 567 
390,1–400 5 820 2 910 1 890 582 

2. Mun ká ba já rást szol gá ló bér le tek ára (fo rint ban)1

a)  Ha vi bér let

Km
Mun ka vál la ló Mun kál ta tó

Díj sza bá si ár
ál tal fi ze ten dõ

0–5 935 3 745 4 680
5,1–10 1 280 5 120 6 400

10,1–15 1 740 6 980 8 720
15,1–20 2 340 9 360 11 700
20,1–25 2 920 11 680 14 600
25,1–30 3 500 14 000 17 500
30,1–35 4 080 16 320 20 400
35,1–40 4 660 18 640 23 300
40,1–45 5 240 20 960 26 200
45,1–50 5 820 23 280 29 100
50,1–55 6 400 25 600 32 000
55,1–60 6 980 27 920 34 900
60,1–65 7 580 30 320 37 900
65,1–70 8 160 32 640 40 800
70,1–75 8 720 34 880 43 600
75,1–80 9 360 37 440 46 800
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1 A mun ká ba já rás ra szol gá ló bér le tek nél a mun kál ta tó ál tal fi ze ten dõ költ ség té rí tés rõl a mun ká ba já rás sal kap cso la tos uta zá si költ ség té rí tés rõl szó ló
78/1993. (V. 12.) Korm. ren de let ren del ke zik.



Km
Mun ka vál la ló Mun kál ta tó

Díj sza bá si ár
ál tal fi ze ten dõ

80,1–85 9 920 39 680 49 600
85,1–90 10 400 41 600 52 000
90,1–95 11 100 44 500 55 600

95,1–100 11 600 46 400 58 000
100,1–110 12 800 51 200 64 000
110,1–120 13 900 55 700 69 600
120,1–130 15 100 60 500 75 600
130,1–140 16 300 65 300 81 600
140,1–150 17 400 69 800 87 200
150,1–160 18 600 74 200 92 800
160,1–170 19 800 79 000 98 800
170,1–180 21 000 84 000 105 000
180,1–190 22 200 88 800 111 000
190,1–200 23 400 93 600 117 000

b) Fél ha vi bér let

Km
Mun ka vál la ló Mun kál ta tó

Díj sza bá si ár
ál tal fi ze ten dõ

0–5 470 1 870 2 340
5,1–10 640 2 560 3 200

10,1–15 870 3 490 4 360
15,1–20 1 170 4 680 5 850
20,1–25 1 460 5 840 7 300
25,1–30 1 750 7 000 8 750
30,1–35 2 040 8 160 10 200
35,1–40 2 330 9 370 11 700
40,1–45 2 620 10 480 13 100
45,1–50 2 910 11 690 14 600
50,1–55 3 200 12 800 16 000
55,1–60 3 490 14 010 17 500
60,1–65 3 790 15 210 19 000
65,1–70 4 080 16 320 20 400
70,1–75 4 360 17 440 21 800
75,1–80 4 680 18 720 23 400
80,1–85 4 960 19 840 24 800
85,1–90 5 200 20 800 26 000
90,1–95 5 550 22 250 27 800

95,1–100 5 800 23 200 29 000
100,1–110 6 400 25 600 32 000
110,1–120 6 950 27 850 34 800
120,1–130 7 550 30 250 37 800
130,1–140 8 150 32 650 40 800
140,1–150 8 700 34 900 43 600
150,1–160 9 300 37 100 46 400
160,1–170 9 900 39 500 49 400
170,1–180 10 500 42 000 52 500
180,1–190 11 100 44 400 55 500
190,1–200 11 700 46 800 58 500
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3. A ta nu lók is ko lá ba já rá sá ra szol gá ló ked vez mé nyes havi bér le te i nek ára (A fo gyasz tói ár ki egé szí tés rõl szó ló 2003.
évi LXXXVII. tör vény mel lék le te sze rin ti 8. ked vez mény ka te gó ri á ba tar to zó bér le tek)2

Km Ft

0–5         610         

5,1–10         880         

10,1–15         1 230         

15,1–20         1 650         

20,1–25         2 030         

25,1–30         2 400         

30,1–35         2 780         

35,1–40         3 100         

40,1–45         3 420         

45,1–50         3 730         

50,1–55         3 990         

55,1–60         4 240         

60,1–65         4 480         

65,1–70         4 800         

70,1–75         5 150         

75,1–80         5 490         

80,1–85         5 820         

85,1–90         6 170         

90,1–95         6 510         

95,1–100         6 850         

100,1–110         7 550         

110,1–120         8 170         

120,1–130         8 790         

130,1–140         9 410         

140,1–150         10 000         

150,1–160         10 600         

160,1–170         11 400         

170,1–180         12 000         

180,1–190         12 600         

190,1–200         13 400         

2 A fél ha vi ta nu ló bér let ára a ha vi bér let árá nak fele.
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4. A VOLÁN tár sa sá gok tá vol sá gi (hely kö zi) au tó busz já ra ta in fel mu ta tó ra ér vé nyes te rü le ti ér vé nyes sé gû bér le tek
ára (fo rint ban)

a)  or szá gos
   – éves 1 019 000   
   – havi 101 900   
b) ke le ti vagy nyu ga ti or szág rész re szó ló
   – éves 815 000   
   – havi 81 500   
c) me gyei
   – éves 699 000   
   – havi 69 500   

5. A VOLÁN tár sa sá gok tá vol sá gi (hely kö zi) au tó busz já ra ta in fel mu ta tó ra ér vé nyes vi szony la ti ér vé nyes sé gû bér le -
tek ára (fo rint ban)

Km Havi Éves

0–5  6 340  63 400
5,1–10  9 380  93 800

10,1–15 13 000 130 000
15,1–20 17 400 174 000
20,1–25 21 800 218 000
25,1–30 26 300 263 000
30,1–35 30 600 306 000
35,1–40 35 000 350 000
40,1–45 39 300 393 000
45,1–50 43 700 437 000
50,1–55 48 000 480 000
55,1–60 52 400 524 000
60,1–65 56 700 567 000
65,1–70 61 200 612 000
70,1–75 65 500 655 000
75,1–80 69 900 699 000
80,1–85 74 200 742 000
85,1–90 78 700 787 000
90,1–95 83 000 830 000

95,1–100 87 300 873 000
100,1– 96 000 960 000

”

2. melléklet a 3/2007. (I. 9.) GKM rendelethez

„2. számú melléklet a 39/1999. (XII. 20.) KHVM rendelethez

Útipoggyász fuvarozásának díja

Km Ft

1–50 135
51–100 170

100 fe lett 235

Ku tya szál lí tá sért és az au tó busz ba be vitt, a ké zi poggyász nál na gyobb tö me gû vagy ter je del mû cso ma gok továbbítá -
sáért az úti poggyász fu va ro zá sá ra meg ha tá ro zott dí jat kell fi zet ni.

Díj men tes a vak ve ze tõ, moz gás kor lá to zot ta kat se gí tõ és a rend õr sé gi ku tya szál lí tá sa.”
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3. melléklet a 3/2007. (I. 9.) GKM rendelethez

„3. számú melléklet a 39/1999. (XII. 20.) KHVM rendelethez

A nevelési-oktatási intézmények által rendelt autóbusz különjáratának díja

1. A dí jak az au tó bu szok ülõ he lye i tõl és kom fort fo ko za tá tól füg gõ en a kö vet ke zõk (fo rint ban):

Díj cso port
Ülõ hely

[fõ]
Alap kom fort Kom fort Ki emelt kom fort

I. 9–20 fõ Ft/km 189 247 320

Ft/óra 2 360 3 090 4 000

leg cse ké lyebb díj (Ft) 11 800 15 450 20 000

II. 21–40 fõ Ft/km 247 320 378

Ft/óra 3 090 4 000 4 730

leg cse ké lyebb díj (Ft) 15 450 20 000 23 650

III. 41–54 fõ Ft/km 320 378 452

Ft/óra 4 000 4 730 5 650

leg cse ké lyebb díj (Ft) 20 000 23 650 28 250

IV. 55 fõ fe lett Ft/km 378 452 524

Ft/óra 4 730 5 650 6 550

leg cse ké lyebb díj (Ft) 23 650 28 250 32 750

V. Csuk lós
au tó busz3

Ft/km 480

Ft/óra 6 000

leg cse ké lyebb díj (Ft) 30 000

3 Ülõ he lyek szá má tól és kom fort fo ko zat tól füg get le nül.

Az ülõ he lyek szá má nak meg ha tá ro zá sá nál a köz úti jár mû vek for ga lom ba he lye zé sé nek és for ga lom ban tar tá sá nak
mû sza ki fel té te le i rõl  szóló 6/1990. (IV. 12.) Kö HÉM ren de let 8. mel lék le te 7.3.1. pont ja sze rin ti be so ro lást kell al kal -
maz ni.

2. a) Az „alap kom fort” fo ko zat ba tar toz nak azon au tó bu szok, ame lyek nem fe lel nek meg leg alább a „kom for tos” ka -
te gó ri á ban elõ írt jel lem zõk mind egyi ké nek.

b) A „kom fort” ka te gó ri á ba tar to zó au tó bu szok nak leg alább a kö vet ke zõ fel sze relt ség gel kell ren del kez ni ük:

– nap vé dõ ro let ta vagy füg göny az utas ab lak nál,

– mik ro fon és hang erõ sí tõ az au tó busz-ve ze tõ vagy utas kí sé rõ szá má ra (ki vé ve a 20 fõ alat ti be fo ga dó ké pes sé gû)
utas té ri hang szó rók kal,

– az utas tér tõl el kü lö ní tett, kü lön zár ha tó poggyász tér vagy után fu tó (ki vé ve a 20 fõ alat ti be fo ga dó ké pes ség),

– lég kon di ci o ná lás.

c) A „ki emelt kom fort” ka te gó ri á jú au tó bu szok nak a „kom for tos” ka te gó ria kö ve tel mé nye in fe lül ren del kez ni ük kell:

– vi de ó val (41 fõ fe let ti be fo ga dó ké pes ség ese tén leg alább 2 kép er nyõ vel),

– for ró ital-au to ma tá val,

– víz öb lí té ses vagy ké mi ai mû köd te té sû WC-vel,

– az át já ró felé ki moz dít ha tó ülés sel,

– 20 fõ alat ti be fo ga dó ké pes ség ese tén is mik ro fon nal és hang erõ sí tõ vel az au tó busz ve ze tõ vagy utas kí sé rõ szá má ra
utas té ri hang szó rók kal.

A „kom for tos” és a „ki emelt kom for tú” fo ko zat ba ak kor so rol ha tó va la mely au tó busz, ha a fo ko zat ra meg ha tá ro zott
fel té te lek mind egyi ké nek meg fe lel.
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3. A díj szá mí tás mód ját az ha tá roz za meg, hogy a kü lön já rat idõ tar ta ma leg fel jebb 72 óra vagy azt meg ha lad ja.
a) A 72 óra vagy en nél rö vi debb idõ tar ta mú kü lön já ra tért a dí jat vagy la gos szá mí tás sal úgy kell meg ál la pí ta ni, hogy

az au tó busz ülõ hely szá má ra, il let ve tí pu sá ra és kom fort fo ko za tá ra ér vé nyes óra-, il let ve ki lo mé ter dí jat meg kell szo roz ni 
a díj szá mí tá si idõ vel, il le tõ leg a díj szá mí tá si tá vol ság gal.

A két ered mény kö zül a ma ga sabb dí jat kell fel szá mí ta ni. Ha az így szá mí tott díj nem éri el au tó bu szon ként a leg cse ké -
lyebb dí jat, úgy meg ál la po dás sze rin ti, de leg fel jebb a leg cse ké lyebb díj nak meg fe le lõ a fi ze ten dõ díj. Ha a kü lön já ra tot
– ugyan azon sze mé lyek bõl álló cso port szál lí tá sa cél já ból – egy nap fo lya mán több ször kell ki ál lí ta ni, a leg cse ké lyebb
dí jat a napi szál lí tá sok be fe je zé se után, egy szer le het fel szá mí ta ni.

A díj szá mí tá si idõ: a ga rázs ból (te lep hely rõl) in du lás tól, a ga rázs ba (te lep hely re) vissza ér ke zé sig el telt idõ, az ál ta lá -
nos ke re kí té si sza bá lyok sze rint egész órá ra ke re kít ve.

A díj szá mí tá si tá vol ság: a ga rázs ból (te lep hely rõl) in du lás tól a ga rázs ba (te lep hely re) vissza ér ke zé sig meg tett ki lo mé -
ter, az ál ta lá nos ke re kí té si sza bá lyok sze rint egész ki lo mé ter re ke re kít ve.

b) A 72 órát meg ha la dó kü lön já ra tok dí ját – az au tó busz ülõ hely szá má ra és kom fort fo ko za tá ra fi gye lem mel – a meg -
tett tá vol ság alap ján kell meg ál la pí ta ni.

A díj szá mí tá si tá vol sá got az a) pont ban elõ ír tak sze rint kell meg ha tá roz ni, ha azon ban au tó bu szon ként és nap tá ri na -
pon ként a tel je sít mény nem éri el a 100 km-t, meg egye zés sze rin ti, de leg fel jebb 100 km ve he tõ szá mí tás ba. Min den
meg kez dett 24 óra tel jes nap nak szá mít.

c) A kü lön já rat ál tal meg tett ki lo mé ter-tá vol sá got az au tó busz me net író ké szü lé ke, an nak hi á nyá ban a ki lo mé -
ter-szám lá ló szer ke zet ál lá sa alap ján kell meg ál la pí ta ni. Ha a ki lo mé ter-szám lá ló szer ke zet út köz ben meg hi bá so dik, a
ki lo mé ter tá vol sá got a min den ko ri leg újabb ki adá sú út há ló za ti tér kép alap ján kell ki szá mí ta ni.

4. Ha a szol gál ta tó a meg ren de lés vissza iga zo lá sá ban sze rep lõ nél ma ga sabb vagy ala cso nyabb ka te gó ri á ba tar to zó
au tó buszt ál lít ki, mind két eset ben az ala cso nyabb ka te gó ria sze rin ti dí jat kell fel szá mí ta ni.

5. A dí jak al kal ma zá sá ra vo nat ko zó jo go sult sá got a meg ren de lõ kö te les iga zol ni.

6. A kü lön já rat tel je sí té se so rán fel me rü lõ au tó pá lya-hasz ná la ti, par ko lá si és komp dí jak a meg ren de lõt ter he lik.”
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A Miniszterelnöki Hivatalt vezetõ miniszter, 
valamint a gazdasági és közlekedési miniszter

1/2007. (I. 9.) MeHVM–GKM
együttes rendelete

a Gazdasági Versenyképesség Operatív Program
végrehajtásában közremûködõ szervezetek

kijelölésérõl  szóló 
15/2004. (II. 16.) GKM–IHM–OM–PM–TNM

együttes rendelet módosításáról

Az Eu ró pai Unió struk tu rá lis alap ja i ból és a Ko hé zi ós
Alap já ból szár ma zó tá mo ga tá sok ha zai fel hasz ná lá sá ért
fe le lõs in téz mé nyek rõl  szóló 1/2004. (I. 5.) Korm. ren de let 
(a továb biak ban: Korm. ren de let) 33.  § (3) be kez dé sé nek
b) pont já ban ka pott fel ha tal ma zás alap ján – fi gye lem mel a
Korm. ren de let 20.  §-ának (5) be kez dé sé ben foglaltakra –
a következõket rendeljük el:

1.  §

A Gaz da sá gi Ver seny ké pes ség Ope ra tív Prog ram vég -
re haj tá sá ban köz re mû kö dõ szer ve ze tek ki je lö lé sé rõl  szóló 

15/2004. (II. 16.) GKM–IHM–OM–PM–TNM együt tes
ren de let (a továb biak ban: R.) 1.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„1.  § A Mi nisz ter el nö ki Hi va talt ve ze tõ mi nisz ter mint a 
Gaz da sá gi Ver seny ké pes ség Ope ra tív Prog ram (a továb -
biak ban: GVOP) fel ügye le té ért fe le lõs mi nisz ter a Vál lal -
ko zói Tá mo ga tás köz ve tí tõ Zrt.-t a GVOP vég re haj tá sá ra
struk tu rá lis ala pok köz re mû kö dõ szer ve ze te ként (a továb -
biak ban: SA köz re mû kö dõ szer ve zet) je lö li ki.”

2.  §

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

„(1) Az SA köz re mû kö dõ szer ve zet kö te le zett sé ge it a
(2)–(8) be kez dé sek ha tá roz zák meg.”

3.  §

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

„(8) A GVOP Irá nyí tó Ha tó ság kü lön jog sza bály ban
fog lal tak nak meg fele lõen e ren de let 3.  §-ának (1) be kez -



dé sé ben meg ha tá ro zott meg ál la po dás ke re té ben a pénz -
ügyi le bo nyo lí tás sal és szám vi tel lel kap cso la tos fel ada to -
kat az SA köz re mû kö dõ szer ve zet re ru ház za át. En nek ke -
re té ben az SA köz re mû kö dõ szer ve zet be fo gad ja a ki fi ze -
tés-igény lé si ké rel me ket, a tel je sí tést iga zo ló szám lá kat, a
szám lák hoz kap cso ló dó do ku men tu mo kat, iga zol ja a
teljesítést, továbbá megküldi az átutalási megbízásokat a
Magyar Államkincstár részére.”

4.  §

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

„(1) A GVOP vég re haj tá sá val kap cso la tos fel ada ta i ról,
va la mint azok vég re haj tá sá ról az SA köz re mû kö dõ szer -
ve zet, a Nem ze ti Fej lesz té si Ügy nök ség és a köz re mû kö -
dõi fel ada tok el lá tá sá hoz szük sé ges pénz ügyi esz kö zö ket
az 5.  § sze rint biz to sí tó mi nisz té ri um meg ál la po dást köt. A 
GVOP vég re haj tá sa so rán al kal ma zan dó el já rá si sza bá lyo -
kat a megállapodás mellékletét képezõ eljárásrend
tartalmazza.”

5.  §

Az R. 5.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:
„5.  § (1) A köz re mû kö dõi fel ada tok el lá tá sá hoz szük sé -

ges pénz ügyi esz kö zö ket az SA köz re mû kö dõ szer ve zet
szá má ra a Gaz da sá gi és Köz le ke dé si Mi nisz té ri um fe je ze -
té bõl kell biz to sí ta ni.

(2) A GVOP Irá nyí tó Ha tó ság a GVOP tech ni kai se gít -
ség nyúj tás elõ irány zat ból az SA köz re mû kö dõ szer ve zet
szá má ra ki egé szí tõ for rást bo csát hat ren del ke zés re.”

6.  §

(1) Az R. 2.  §-ában fog lalt fel ada tok hoz kap cso ló dó jo -
gok és kö te le zett sé gek, va la mint az R. 3.  § (1) be kez dé se
alap ján kö tött meg ál la po dás te kin te té ben a Vál lal ko zói
Tá mo ga tás köz ve tí tõ Zrt. a Ma gyar Fej lesz té si Bank Rész -
vény tár sa ság, a Re gi o ná lis Tá mo ga tás-köz ve tí tõ Kht., a
Ma gyar Vál lal ko zás fej lesz té si Kht., az IT In for má ci ós
Tár sa da lom Kht., va la mint a Ku ta tás-fej lesz té si Pá lyá za ti
és Ku ta tás hasz no sí tá si Iro da jogutódja.

(2) A GVOP ke re té ben meg hir de tett pá lyá za tok ked -
vez mé nye zett je i vel kö tött tá mo ga tá si szer zõ dé sek ben a
Ma gyar Fej lesz té si Bank Rész vény tár sa ság, a Re gi o ná lis
Tá mo ga tás-köz ve tí tõ Kht., a Ma gyar Vál lal ko zás fej lesz té -
si Kht., az IT In for má ci ós Tár sa da lom Kht., va la mint a
Ku ta tás-fej lesz té si Pá lyá za ti és Ku ta tás hasz no sí tá si Iro da
jog utód ja a Vál lal ko zói Tá mo ga tás köz ve tí tõ Zrt.

7.  §

(1) Ez a ren de let a ki hir de té se nap ján lép ha tály ba.

(2) E ren de let ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg a Gaz da sá -
gi Ver seny ké pes ség Ope ra tív Prog ram vég re haj tá sá ban
köz re mû kö dõ szer ve ze tek ki je lö lé sé rõl  szóló 15/2004.
(II. 16.) GKM–IHM–OM–PM–TNM együt tes ren de let
mó do sí tá sá ról  szóló 11/2006. (XI. 3.) MeHVM–GKM
együttes rendelet 1–5.  §-a hatályát veszti.

Dr. Szil vá sy György s. k., Dr. Kóka Já nos s. k.,
a Mi nisz ter el nö ki Hi va talt  gaz da sá gi és köz le ke dé si

ve ze tõ mi nisz ter  mi nisz ter

 III. rész HATÁROZATOK

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

A Köztársasági Elnök
1/2007. (I. 9.) KE

határozata

államtitkári kinevezésekrõl

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 46.  § (2) be kez dé se, va la mint a kor -
mány za ti szer ke zet át ala kí tás sal össze füg gõ tör vény -
módosításokról  szóló 2006. évi CIX. tör vény 2.  § (2) be -
kez dé sének r) pont ja alap ján a mi nisz ter el nök tá vol lé té ben 
el já ró szo ci á lis és mun ka ügyi mi nisz ter elõterjeszté sére

dr. Baja Fe ren cet,
Bu rány Sán dort,
dr. Kol ber Ist vánt,
dr. Ma gyar Bál in tot,
dr. Né meth Im rét

a Mi nisz ter el nö ki Hi va tal ál lam tit ká rá vá 2007. ja nu ár
1-jei ha tállyal kinevezem.

Bu da pest, 2006. de cem ber 29.

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

El len jegy zem:

Kiss Pé ter s. k.,
szo ci á lis és mun ka ügyi mi nisz ter

KEH ügy szám: V-1/6011/2006.
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A Köztársasági Elnök
2/2007. (I. 9.) KE

határozata

vezérõrnagy altábornagyi elõléptetésérõl

Az Al kot mány 30/A.  § (1) be kez désének i) pont já ban
biz to sí tott jog kö röm ben, a hon vé de lem rõl és a Ma gyar
Hon véd ség rõl  szóló 2004. évi CV. tör vény 49.  § (2) be kez -
dé sé nek a) pont ja alap ján a hon vé del mi mi nisz ter elõ ter -
jesz té sé re Töm böl Lász ló ve zér õr na gyot 2007. ja nu ár 1-jei 
hatállyal altábornaggyá elõléptetem.

Bu da pest, 2006. de cem ber 20.

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

El len jegy zem:

Bu da pest, 2006. de cem ber 22.

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

KEH ügy szám: V-5/5939/2006.

A Köztársasági Elnök
3/2007. (I. 9.) KE

határozata

dandártábornok vezérõrnagyi elõléptetésérõl

Az Al kot mány 30/A.  § (1) be kez désének i) pont já ban
biz to sí tott jog kö röm ben, a hon vé de lem rõl és a Ma gyar
Hon véd ség rõl  szóló 2004. évi CV. tör vény 49.  § (2) be kez -
dé sé nek a) pont ja alap ján a hon vé del mi mi nisz ter elõ ter -
jesz té sé re Ben kõ Ti bor dan dár tá bor no kot 2007. ja nu ár
1-jei hatállyal vezérõrnaggyá elõléptetem.

Bu da pest, 2006. de cem ber 20.

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

El len jegy zem:

Bu da pest, 2006. de cem ber 22.

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

KEH ügy szám: V-5/5937/2006.

A Köztársasági Elnök
4/2007. (I. 9.) KE

határozata

dandártábornok vezérõrnagyi elõléptetésérõl

Az Al kot mány 30/A.  § (1) be kez désének i) pont já ban
biz to sí tott jog kö röm ben, a hon vé de lem rõl és a Ma gyar
Hon véd ség rõl  szóló 2004. évi CV. tör vény 49.  § (2) be kez -
dé sé nek a) pont ja alap ján a hon vé del mi mi nisz ter elõ ter -
jesz té sé re Ha zu ga Ká roly dan dár tá bor no kot 2007. ja nu ár
1-jei hatállyal vezérõrnaggyá elõléptetem.

Bu da pest, 2006. de cem ber 20.

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

El len jegy zem:

Bu da pest, 2006. de cem ber 22.

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

KEH ügy szám: V-5/5940/2006.

A Köztársasági Elnök
5/2007. (I. 9.) KE

határozata

dandártábornok vezérõrnagyi elõléptetésérõl

Az Al kot mány 30/A. § (1) be kez désének i) pont já ban
biz to sí tott jog kö röm ben, a hon vé de lem rõl és a Ma gyar
Hon véd ség rõl szó ló 2004. évi CV. tör vény 49. § (2) be kez -
dé sé nek a) pont ja alap ján a hon vé del mi mi nisz ter elõ ter -
jesz té sé re Tán czos Lász ló dan dár tá bor no kot 2007. ja nu ár
1-jei hatállyal vezérõrnaggyá elõléptetem.

Bu da pest, 2006. de cem ber 20.

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

El len jegy zem:

Bu da pest, 2006. december 22.

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

KEH ügy szám: V-5/5936/2006.
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A Köztársasági Elnök
6/2007. (I. 9.) KE

határozata

dandártábornok vezérõrnagyi elõléptetésérõl

Az Al kot mány 30/A. § (1) be kez désének i) pont já ban
biz to sí tott jog kö röm ben, a hon vé de lem rõl és a Ma gyar
Hon véd ség rõl szó ló 2004. évi CV. tör vény 49. § (2) be kez -
dé sé nek a) pont ja alap ján a hon vé del mi mi nisz ter elõ ter -
jesz té sé re Var ga Já nos dan dár tá bor no kot 2007. ja nu ár
1-jei hatállyal vezérõrnaggyá elõléptetem.

Bu da pest, 2006. de cem ber 20.

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

El len jegy zem:

Bu da pest, 2006. december 22.

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

KEH ügy szám: V-5/5938/2006.

A Köztársasági Elnök
7/2007. (I. 9.) KE

határozata

ezredes dandártábornoki kinevezésérõl

Az Al kot mány 30/A. § (1) be kez désének i) pont já ban
biz to sí tott jog kö röm ben, a hon vé de lem rõl és a Ma gyar
Hon véd ség rõl szó ló 2004. évi CV. tör vény 49. § (2) be kez -
dé sé nek a) pont ja alap ján a hon vé del mi mi nisz ter elõ ter -
jesz té sé re Ko vács Jó zsef ez re dest 2007. ja nu ár 1-jei
hatállyal dandártábornokká kinevezem.

Bu da pest, 2006. de cem ber 20.

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

El len jegy zem:

Bu da pest, 2006. december 22.

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

KEH ügy szám: V-5/5935/2006.

A Köztársasági Elnök
8/2007. (I. 9.) KE

határozata

dandártábornok szolgálati viszonyának
megszüntetésérõl és nyugállományba helyezésérõl

Az Al kot mány 30/A. § (1) be kez dé sé nek i) pont já ra te -
kin tet tel, a hon vé de lem rõl és a Ma gyar Hon véd ség rõl
 szóló 2004. évi CV. tör vény 49. § (2) be kez dé sé nek
b) pont ja alap ján a hon vé del mi mi nisz ter elõ ter jesz té sé re
dr. Göndic s Béla dan dár tá bor nok szol gá la ti vi szo nyát
2007. feb ru ár 14-én meg szün te tem és 2007. feb ru ár 15-ei
ha tállyal nyug ál lo mány ba he lye zem.

Bu da pest, 2006. de cem ber 15.

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

El len jegy zem:

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

KEH ügy szám: V-5/5752/2006.

A Köztársasági Elnök
9/2007. (I. 9.) KE

határozata

egyetemi tanári kinevezésrõl

Az ok ta tá si és kul tu rá lis mi nisz ter elõ ter jesz té sé re, az
Al kot mány 30/A. § (1) be kez désének i) pont já ban meg ál -
la pí tott jog kö röm ben, te kin tet tel a fel sõ ok ta tás ról szó ló
2005. évi CXXXIX. tör vény 100. §-ának b) pontjára

dr. Nagy Pé ter Ti bort, a Wes ley Já nos Lel kész kép zõ
Fõ is ko la tanárát

2007. ja nu ár hó 1. nap já val ki ne ve zem egye te mi ta nár rá.

Bu da pest, 2006. de cem ber 15.

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

El len jegy zem:

Bu da pest, 2006. de cem ber 15.

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

KEH ügy szám: V-2/5745/2006.
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 VI. rész
KÖZLEMÉNYEK,
HIRDETMÉNYEK

A Kormány tör vényalkotási programja 
az Országgyûlés 2007. évi tavaszi ülésszakára

Az ál la mot meg il le tõ sza va zat el sõbb sé gi rész vény jog -
in téz mé nyé nek meg szün te té sé rõl és egyes tör vényeknek a
meg szün te tés sel össze füg gõ mó do sí tá sá ról  szóló tör -
vényjavaslat (T/1101. szám)

A 2012. évi UEFA EURO 2012 Lab da rú gó Eu ró pa-baj -
nok ság dön tõ for du ló já hoz kap cso ló dó an az ipar jog vé de -
lem re és a tisz tes ség te len pi a ci ma ga tar tás ti lal má ra vo nat -
ko zó kü lön sza bá lyok ról  szóló tör vényjavaslat
(T/1206. szám)

A pá lya kez dõ fi a ta lok, az öt ven év fe let ti munkanélkü -
liek, va la mint a gyer mek gon do zá sát, il let ve a csa lád tag
ápo lá sát köve tõen mun kát ke re sõk fog lal koz ta tá sá nak elõ -
se gí té sé rõl, to váb bá az ösz tön dí jas fog lal koz ta tás ról  szóló
2004. évi CXXIII. tör vény mó do sí tá sá ra vonatkozó tör -
vényjavaslat (T/1371. szám)

A kon zu li vé de lem rõl  szóló 2001. évi XLVI. tör vény
mó do sí tá sá ra vo nat ko zó tör vényjavaslat (T/1743. szám)

A nem zet kö zi bûn ügyi jog se gély rõl  szóló 1996. évi
XXXVIII. tör vény és az Eu ró pai Unió tag ál la ma i val foly -
ta tott bûn ügyi együtt mû kö dés rõl  szóló 1996. évi CXXX.
tör vény mó do sí tá sá ra vo nat ko zó tör vényjavaslat
(T/1746. szám)

Egyes ag rár tár gyú tör vények mó do sí tá sá ról  szóló tör -
vényjavaslat

A Ma gyar Köz tár sa ság gyors for gal mi út há ló za tá nak
köz ér de kû sé gé rõl és fej lesz té sé rõl  szóló 2003. évi
CXXVIII. tör vény mó do sí tá sá ra vo nat ko zó tör -
vényjavaslat

A Bün te tõ Tör vény könyv rõl  szóló 1978. évi IV. tör -
vény és más bün te tõ jo gi tár gyú tör vények mó do sí tá sá ra
vo nat ko zó tör vényjavaslat

A cégtör vény mó do sí tá sá ra vo nat ko zó tör vényjavaslat

A ter mõ föld hasz no sí tá sá ról és a föld vé de lem rõl, va la -
mint a ter mõ föld ta laj vé del mé rõl  szóló tör vényjavaslat

Az elekt ro ni kus hír köz lés rõl  szóló 2003. évi C. tör vény
mó do sí tá sá ra vo nat ko zó tör vényjavaslat

Egyes ipar jog vé del mi tör vények mó do sí tá sá ról  szóló
tör vényjavaslat

A sza bály sér té si jog se gély rõl  szóló tör vényjavaslat

A jog ügy le tek biz ton sá gá nak erõ sí té se ér de ké ben szük -
sé ges tör vénymódosításokra vo nat ko zó tör vényjavaslat

A kör nye zet vé del mé rõl  szóló 1995. évi LIII. tör vény
mó do sí tá sá ra vo nat ko zó tör vényjavaslat

A mi nõ sí tett adat vé del mé rõl  szóló tör vényjavaslat

Egyes pénz ügyi szol gál ta tá sok kal össze füg gõ tör -
vények mó do sí tá sá ról  szóló tör vényjavaslat

A já ra dék szol gál ta tá si te vé keny ség rõl  szóló tör -
vényjavaslat

Az ér ték pa pí ro sí tás ról  szóló tör vényjavaslat

Az ál la mi va gyon ról  szóló tör vényjavaslat

A Kö zös ség te rü le té re be lé põ, il let ve az azt el ha gyó
kész pénz el len õr zé sé rõl, va la mint a pénz át uta lá so kat kí sé -
rõ meg bí zói ada tok ról  szóló tör vényjavaslat

Egyes tör vények és tör vényerejû ren de le tek ha tá lyon
kí vül he lye zé sé rõl  szóló tör vényjavaslat

Az ENSZ Ég haj lat vál to zá si Ke ret egyez mény Ki o tói
Jegy zõ köny vé vel kap cso la tos ke ret rend szer fel ál lí tá sá ról
 szóló tör vényjavaslat

A re giszt rá ci ós adó ról  szóló 2003. évi CX. tör vény mó -
do sí tá sá ra vo nat ko zó tör vényjavaslat

A Ma gyar Könyv vizs gá ló Ka ma rá ról és a könyv vizs gá -
lói te vé keny ség rõl  szóló tör vényjavaslat

A 2012. évi UEFA EURO 2012 Lab da rú gó Eu ró pa-baj -
nok ság dön tõ for du ló já hoz kap cso ló dó an az adótör -
vényeket érin tõ kü lön sza bá lyok ról  szóló tör vényjavaslat

Az elekt ro ni kus ke res ke del mi szol gál ta tá sok, va la mint
az in for má ci ós tár sa da lom mal össze füg gõ szol gál ta tá sok
egyes kér dé se i rõl  szóló 2001. évi CVIII. tör vény mó do sí -
tá sá ra vo nat ko zó tör vényjavaslat

A vil la mos ener gi á ról  szóló tör vényjavaslat

A tisz tes ség te len ke res ke del mi gya kor la tok el le ni sza -
bá lyok ról  szóló tör vényjavaslat

Az egy sé ges nuk le á ris- és su gár biz ton sá gi és biz to sí té ki 
ha tó ság ról  szóló tör vényjavaslat

A ví zi köz mû vek rõl és a ví zi köz mû szol gál ta tás ról  szóló 
tör vényjavaslat

Egyes ok ta tá si tár gyú tör vények mó do sí tá sá ról  szóló
tör vényjavaslat

Az eu ró pai te rü le ti együtt mû kö dé si cso por to su lás ról
 szóló tör vényjavaslat

A la ká sok és he lyi sé gek bér le té re, va la mint az el ide ge -
ní té sük re vo nat ko zó egyes sza bá lyok ról  szóló 1993. évi
LXXVIII. tör vény mó do sí tá sá ra vo nat ko zó tör -
vényjavaslat
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A tu riz mus ról  szóló tör vényjavaslat

Az ada tok hoz való ku ta tá si célú hoz zá fé rést és az ál lam -
ház tar tás mû kö dé si ha té kony sá gát érin tõ tör vények mó do -
sí tá sá ra vo nat ko zó tör vényjavaslat

Az egy sé ges in gat lan adó ról  szóló tör vényjavaslat

A költ ség ve té si szer vek rõl, a köz tes tü le tek rõl, va la mint
az ál lam ház tar tás ról  szóló 1992. évi XXXVIII. tör vény
mó do sí tá sá ra vo nat ko zó tör vényjavaslat

A re ha bi li tá ci ós já ra dék be ve ze té sé rõl  szóló tör -
vényjavaslat

A szo ci á lis igaz ga tás ról és szo ci á lis el lá tá sok ról  szóló
1993. évi III. tör vény mó do sí tá sá ra vo nat ko zó tör -
vényjavaslat

A köz tiszt vi se lõk jog ál lá sá ról  szóló 1992. évi XXIII.
tör vény, a köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról  szóló 1992. évi
XXXIII. tör vény, a fegy ve res szer vek hi va tá sos ál lo má nyú 
tag ja i nak szol gá la ti vi szo nyá ról  szóló 1996. évi XLIII. tör -
vény, va la mint a Ma gyar Hon véd ség hi va tá sos és szer zõ -
dé ses ál lo má nyú ka to ná i nak jog ál lá sá ról  szóló 2001. évi
XCV. tör vény mó do sí tá sá ra vo nat ko zó tör vényjavaslat

Függelék
(kétharmados döntést igénylõ tör vényjavaslatok, amelyek 

csak akkor részei a programnak, ha az elfogadásukhoz
szükséges többség biztosított)

A pár tok mû kö dé sé rõl és gaz dál ko dá sá ról  szóló
1989. évi XXXIII. tör vény és a vá lasz tá si el já rás ról  szóló
1997. évi C. tör vény, va la mint ez zel össze füg gés ben egyes 
más tör vények mó do sí tá sá ról  szóló tör vényjavaslat
(T/239. szám)

A hon vé de lem rõl és a Ma gyar Hon véd ség rõl  szóló
2004. évi CV. tör vény mó do sí tá sá ra vo nat ko zó tör -
vényjavaslat

A Ma gyar Köz tár sa ság Al kot má nyá ról  szóló 1949. évi
XX. tör vény mó do sí tá sá ra vo nat ko zó tör vényjavaslat

A rend õrség és a ha tár õr ség in teg rá ci ó já val, va la mint a
Schen ge ni In for má ci ós Rend szer hez tör té nõ csat la ko zás -
sal össze füg gõ tör vénymódosításokról  szóló tör vény -
javaslat

A Ma gyar Köz tár sa ság ál lam ha tá rá ról  szóló tör vény -
javaslat

A me ne dék jog ról és a nem zet kö zi vé de lem rõl  szóló tör -
vényjavaslat

A rá di ó zás ról és te le ví zi ó zás ról  szóló 1996. évi I. tör -
vény mó do sí tá sá ra vo nat ko zó tör vényjavaslat

A vá lasz tás sal és egyes köz éle ti sze rep lõk össze fér he -
tet len sé gé vel össze füg gõ tör vénymódosításokról  szóló
tör vényjavaslat

A re gi o ná lis ön kor mány za tok ki ala kí tá sá hoz, va la mint
a több cé lú kis tér sé gi tár su lá sok to vább fej lesz té sé hez
szük sé ges tör vénymódosításokról  szóló tör vényjavaslat

Az Adó- és Pénzügyi Ellenõrzési Hivatal elnökének
k ö z l e m é n y e

a személyi jövedelemadó meghatározott részének
felhasználásáról rendelkezõ magánszemély

nyilatkozatára igényt tartó egyház részére történõ
technikai szám kiadásáról

A sze mé lyi jö ve de lem adó meg ha tá ro zott ré szé nek az
adó zó ren del ke zé se sze rin ti fel hasz ná lá sá ról szó ló 1996.
évi CXXVI. tör vény (a to váb bi ak ban: Tv.) mó do sí tá sá ról
ren del ke zõ 1997. évi CXXIX. tör vény 11. §-ának (4) be -
kez dé sé ben fog lal tak nak meg fe le lõ en az Adó- és Pénz -
ügyi El len õr zé si Hi va tal a Tv. 4/A. §-ának (1) be kez dé se
sze rin ti ked vez mé nye zett ré szé re a kö vet ke zõ tech ni kai
szá mot adja:

Sor szám Ked vez mé nye zett Tech ni kai szám

1. Derû Egy ház 1524

Adó- és Pénz ügyi El len õr zé si Hi va tal
el nö ke
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A Központi Adatfeldolgozó, Nyilvántartó
és Választási Hivatal közleménye

A Köz pon ti Hi va tal a 35/2000. (XI. 30.) BM ren delet 73. § (1) be kez dé se alap ján – az ed dig köz zé tet te ken kí vül – az
aláb bi el ve szett, meg sem mi sült gép jár mû törzs köny vek sor szá mát te szi köz zé:

508974F
503616F
353477F
669872D
032580A
510126B
367737D
841399C
579740B
222189E
566899B
116814C
429265D
775310C
406971G
814953D
660342C
920912A
670996A
523393C
395633F
406491A
448649G
123259D
460147D
640303A
219759C
477136A
287825D
330492E
633826C
061367E
477130A
101969C
054302G
357638C
771782C
791780E
134714F
361596C
997433E
280908C
012106B
352269F
204566F
903590D
695414B
227363F
241714G
160723F

365519D
199331F
651692G
057370D
003628G
620727E
427312F
208322C
457811F
172067C
227522D
632292B
305920G
172245G
383820F
930957A
972922E
867409F
855239F
605088F
417322C
770017A
939118A
916962A
281167F
352057C
273494F
980646F
411186E
465651C
099126D
592115E
534974D
350498F
783981E
071493C
991305D
981467D
127118B
159716E
724020C
548494B
498799A
658260A
592168E
164586E
647545F
289144D
912485B
240611A

365633F
517376D
936664A
457003D
368133E
891353E
579948G
416865B
279301E
129406E
328172A
399449G
904766C
507028B
118650G
189494C
963447B
462309B
499220D
984286A
879657D
362304E
712771F
278340A
889515B
801920E
125384B
853240D
253990E
668605B
662240E
832536C
964704C
421194E
307451D
944885C
604390D
588247F
782042B
929673B
860664B
783291A
183075E
947204A
119606A
178900B
923367D
118400D
226066F
502229A
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522734F
823823D
615653G
129310E
341991A
698334C
993331B
484724E
512055B
824634C
122147D
849367D
917263B
842427E
367045C
709481C
912813A
743386B
366926C
267022F
905744C
021737F
119525A

760360B
696498A
457847B
101437F
697055B
331161A
387964C
983359E
051530B
682129F
857242F
708492C
071309C
441982E
227086D
971450D
749028B
471097E
214872B
835846C
750482A
502163G
845022E

065838C
288332G
955132D
982111D
637256E
739174D
110987B
476781G
448692B
969877A
027706D
050091E
617722B
738817C
863384E
968423A
617819A
444763F
115745F
408557B
122599G

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

Elõ fi ze tés ben meg ren del he tõ a Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó nál
Bu da pest VIII., So mo gyi Bé la u. 6., 1394 Bu da pest 62. Pf. 357, vagy fa xon 318-6668.
Elõ fi ze tés ben ter jesz ti a Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó a FÁMA Rt. köz re mû kö dé sé vel. Te le fon/fax: 266-6567.
In for má ció: tel.: 317-9999, 266-9290/245, 357 mel lék.
Pél dá nyon ként meg vá sá rol ha tó a Bu da pest VII., Rá kó czi út 30. (be já rat a Do hány u. és Nyár u. sar kán) szám alat ti Köz löny
 Centrumban (tel.: 321-5971, fax: 321-5275, e-ma il: koz lony cent rum@mhk.hu), il let ve meg ren del he tõ a ki adó ügy fél szol gá la tán
(fax: 318-6668, 338-4746, e-ma il: koz lony bolt@mhk.hu) vag y a www.mhk.hu/kozlonybolt in ter net cí men.
2007. évi éves elõ fi ze té si díj: 99 792 Ft. Egy pél dány ára: 210 Ft 16 ol dal ter je de le mig, utá na +8 ol da lan ként +189 Ft.
A ki adó az elõ fi ze té si díj év köz be ni eme lé sé nek jo gát fenn tart ja.
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07.0010 – Nyom ja a Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó La jos mi zsei Nyom dá ja. Fe le lõs ve ze tõ: Bur ján Nor bert ve zér igaz ga tó-he lyet tes.


