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III. Kormány rendeletek

A Kormány
272/2008. (XI. 19.) Korm.

ren de le te

a Ma gyar Köz tár sa ság Kor má nya és Mon te neg ró
Kor má nya kö zött a gaz da sá gi együtt mû kö dés rõl szó ló 
meg ál la po dás kö te le zõ ha tá lyá nak el is me ré sé re adott

fel ha tal ma zás ról és ki hir de té sé rõl

1. §

A Kor mány e ren de let tel fel ha tal ma zást ad a Ma gyar
Köz tár sa ság Kor má nya és Mon te neg ró Kor má nya kö zött a 
gaz da sá gi együtt mû kö dés rõl szó ló meg ál la po dás (a to váb -
bi ak ban: meg ál la po dás) kö te le zõ ha tá lyá nak el is me ré sé re.

2. §

A Kor mány a meg ál la po dást e ren de let tel ki hir de ti.

3. §

A meg ál la po dás hi va ta los an gol nyel vû szö ve ge és an -
nak hi te les ma gyar nyel vû for dí tá sa a kö vet ke zõ:

„AGREEMENT ON
ECONOMIC COOPERATION BETWEEN

THE REPUBLIC OF HUNGARY
AND MONTENEGRO

Preamble

The Re pub lic of Hun ga ry and Mon te neg ro (he re i naf ter
cal led „the Cont rac ting Par ti es”),

Re cog ni zing the EU mem bers hip of the Re pub lic of
Hun ga ry and the sta ge of Mon te neg ro in the pro cess of
ac ces si on to the Eu ro pe an Un ion, and be li e ving that the se
pro ces ses will give new op por tu ni ti es for ex pan ding
bi la te ral eco no mic co o pe ra ti on, 

Con fir ming the ir will to de ve lop the po si ti ve ef fect of
the ir tra di ti o nal eco no mic re lat ions,

Exp res sing the ir re ad in ess to co-ope ra te in fin ding the
me ans and ways for strengt he ning and de ve lo ping a
mu tu ally be ne fi ci al co o pe ra ti on,

Con vin ced that this Ag re e ment will cont ri bu te to the
de ve lop ment of the eco no mic re lat ions bet we en them in
the new re a lity and in par ti cu lar to the en han ce ment of the
mu tu ally be ne fi ci al eco no mic, tech ni cal and tech no lo gi cal 
co o pe ra ti on,

Have ag re ed as fol lows:

Ar tic le 1

The Cont rac ting Par ti es shall cont ri bu te to de ve lop and
ex pand the ir mu tu ally be ne fi ci al eco no mic co o pe ra ti on.
Be ing awa re of the need for app rop ri a te le gal ba sis for the
ela bo ra ti on of mu tu al re lat ions in ac cor dan ce with va lid
le gis la ti on in both the co unt ri es.

Ar tic le 2

The Cont rac ting Par ti es shall make ef forts to de ve lop
the ir bi la te ral co o pe ra ti on on a wide ba sis, in par ti cu lar in
the are as spe ci fi ed in An nex 1 to this Ag re e ment.

Ar tic le 3

The Cont rac ting Par ti es shall de ve lop and ex pand the ir
eco no mic co o pe ra ti on thro ugh the imp le men ta ti on of the
me a su res spe ci fi ed in An nex 2 to this Ag re e ment.

Ar tic le 4

The Cont rac ting Par ti es shall set up a
Hun ga ri an–Mon te neg rin Com mis si on on Eco no mic
Co o pe ra ti on with tasks and ru les of pro ce du re as spe ci fi ed
in An nex 3 to this Ag re e ment.

Ar tic le 5

This Ag re e ment shall in no way pre ju di ce to the
ob li ga ti ons of the Re pub lic of Hun ga ry as a mem ber sta te
of the Eu ro pe an Un ion, and is sub ject to tho se ob li ga ti ons.
Con se qu ently the pro vi si ons of this Ag re e ment shall not
be in vo ked or in terp re ted, ne it her in who le nor in part in
such a way as to in va li da te, amend or ot her wi se af fect the
ob li ga ti ons of the Re pub lic of Hun ga ry ari sing from the
Tre aty of Ac ces si on, the Tre a ti es on which the Eu ro pe an
Un ion is fo un ded, the Tre aty on the Eu ro pe an Un ion as
well as from the pri ma ry and se con da ry law of the
Eu ro pe an Un ion. 

Ar tic le 6

The Cont rac ting Par ti es ag ree that the Ag re e ment on
Eco no mic Co-ope rat ion bet we en the Go vern ment of the
Re pub lic of Hun ga ry and the Co un cil of Mi nis ters of
Ser bia and Mon te neg ro sig ned on 26 May 2005, in
Belg ra de shall ce a se to be in for ce bet we en the
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Cont rac ting Par ti es on the day of the ent ry into for ce of the
pre sent Ag re e ment. 

Ar tic le 7

The Cont rac ting Par ti es shall sett le by ne go ti a ti ons any
dis pu tes which may ari se bet we en them re gar ding the
imp le men ta ti on and in terp re ta ti on of this Ag re e ment.

Ar tic le 8

The pre sent Ag re e ment can be amen ded by the mu tu al
con sent of the two Cont rac ting Par ti es. Each amend ment
shall be exe cu ted in in di vi du al pro to cols.

Ar tic le 9

The an ne xes to this Ag re e ment shall cons ti tu te an
in teg ral part he re of.

Ar tic le 10

1. This Ag re e ment shall en ter into for ce on the date of
re ce ipt of the lat ter no ti fi ca ti on, thro ugh dip lo ma tic
chan nels, in di ca ting the comp le ti on of all in ter nal le gal
pro ce du res of both co unt ri es.

2. This Ag re e ment shall be conc lu ded for an un li mi ted
pe ri od.

3. Each Cont rac ting Party to this Ag re e ment may
ter mi na te this Ag re e ment, by me ans of a writ ten
no ti fi ca ti on to the ot her Cont rac ting Party. The
ter mi na ti on shall take ef fect on the first day of the fo urth
month fol lo wing the date of the no ti fi ca ti on was re ce i ved
by the ot her Cont rac ting Party.

Done at …………, on …………….…….  2008 in Eng -
lish lan gu a ge, in two ori gi nals, all texts be ing equ ally
 authentic.

For the Go vern ment For the Go vern ment
Re pub lic of Hun ga ry of Mon te neg ro

ANNEX No. 1

The are as of eco no mic co o pe ra ti on shall inc lu de in ter
alia:

1. In dust ry:
– ma chi ne-bu il ding;
– me tal lurgy,
– pro ces sing in dust ry;

– elect ro nics and elect ric ma chi ne-bu il ding in dust ry;
– che mi cal in dust ry;
– phar ma ce u ti cal in dust ry;
– food pro ces sing in dust ry 
2. Ag ri cul tu re:
– crop pro duc ti on and stock-bre e ding;
– fish in dust ry;
3. Fo rest ry;
4. Mi li ta ry eco no mic co o pe ra ti on;
5. Energy sec tor;
6. Re se arch and de ve lop ment;
7. Const ruc ti on and bu il ding in dust ry;
8. Te le com mu ni ca ti ons, com pu ting and in for ma tics;
9. Trans port and lo gis tics;
10. En vi ron ment pro tec ti on;
11. Wa ter ma na ge ment;
12. To u rism;
13. In vest ment pro mo ti on;
14. SME co o pe ra ti on;
15. Sci en ce and tech no logy.

ANNEX No. 2

Me a su res Ex pan ding and In ten si fy ing the Eco no mic
Co o pe ra ti on

1. Strengt he ning the eco no mic co o pe ra ti on of the
go vern ment ins ti tu ti ons, pro fes si o nal or ga ni za ti ons and
bu si ness circ les, cham bers and as so ci a ti ons, re gi o nal and
lo cal bo di es, inc lu ding ex chan ge of eco no mic in for mat ion
of mu tu al in ter est, as well as mu tu al vi sits of
rep re sen ta ti ves of the ins ti tu ti ons and the en terp ri ses of
both Par ti es;

2. Pro vi ding in cen ti ves for es tab lis hing new and
en han cing exis ting bu si ness con tacts, en co u ra ging mu tu al
con tacts and vi sits of pri va te per sons and ent rep re ne urs;

3. Bu si ness in for mat ion ex chan ge, par ti ci pa ti on in
in ter na ti o nal fa irs and ex hi bi ti ons, pro vi ding as sis tan ce
for the or ga ni za ti on of events for bu si ness rep re sen ta ti ves,
se mi nars, con fe ren ces, sym po si ums;

4. Pro mo ting the im por tan ce of an en han ced role of the
small and me di um-si zed en terp ri ses in the bi la te ral
eco no mic re lat ions;

5. Co o pe ra ti on in the fi eld of mar ke ting, con sul ting and
ex pert ser vi ces in the are as of mu tu al in ter est;

6. En han cing clo ser re lat ions and co o pe ra ti on of
fi nan ci al and bank ing ins ti tu ti ons;

7. En co u ra ging the de ve lop ment of bi la te ral in vest ment
ac ti vity;

8. En co u ra ging the ope ning of rep re sen ta ti ons
Pro mo ting in ter na ti o nal co o pe ra ti on;

9. Pro mo ting the co o pe ra ti on on third co unt ri es’
mar kets;
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10. In for mat ion ex chan ge on prog rams and pro jects,
en co u ra ging the in vol ve ment of ent rep re ne urs in the ir
imp le men ta ti on.

ANNEX No. 3

Tasks, struc tu re and ru les of pro ce du re of the
Hun ga ry–Mon te neg rin Com mis si on on Eco no mic

Co o pe ra ti on

1. The tasks of the Hun ga ri an–Mon te neg rin
Com mis si on on Eco no mic Co o pe ra ti on, he re i naf ter cal led
„The Com mis si on” inc lu de:

– dis cus sing bi la te ral eco no mic re lat ions de ve lop ment
is su es;

– iden ti fy ing new de ve lop ment op por tu ni ti es for the
bi la te ral eco no mic re lat ions;

– de ve lo ping pro po sals for imp ro ving the en vi ron ment
for eco no mic co o pe ra ti on of the or ga ni za ti ons of both
Par ti es;

– sub mit ting pro po sals on the imp le men ta ti on of this
Ag re e ment.

2. The Com mis si on shall comp ri se rep re sen ta ti ves of
the Hun ga ri an side and the Mon te neg rin side.

Each Cont rac ting Party shall de sig na te a cha ir per son on
its part, re fer red to as „Co-cha ir”. Each Co-cha ir shall
de sig na te a sec re ta ry for the res pec ti ve part of the
Com mis si on.

For the dis cus si on of par ti cu lar is su es, the Com mis si on
may de ci de to set up wor king gro ups, spe ci fy ing the ir
tasks and the time li mits for imp le men ta ti on of the tasks.

3. The Com mis si on shall meet upon the re qu est of each
cont rac ting Party, al ter na ti vely in the Re pub lic of Hun ga ry 
and Mon te neg ro.

The Co-cha irs shall ag ree on the date and on the
pre li mi na ry agen da of the me e tings of the Com mis si on not 
la ter than 1 month in ad van ce.

Ad vi sors and ex perts may be in vi ted at the me e tings of
the Com mis si on on mu tu al ag re e ment.

Pro to col shall be ta ken at each me e ting and dis cus si on
in ac cor dan ce with the Com mis si on. The wor king
lan gu a ge of the Com mis si on shall be Eng lish.”

GAZDASÁGI EGYÜTTMÛKÖDÉSI
MEGÁLLAPODÁS 

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ÉS MONTENEGRÓ
KÖZÖTT 

Elõszó

A Ma gyar Köz tár sa ság és Mon te neg ró (a to váb bi ak -
ban: a „szer zõ dõ fe lek”),

el is mer ve a Ma gyar Köz tár sa ság EU-tag sá gát és a Mon -
te neg ró ál tal az EU-csat la ko zá si fo lya mat ban meg tett ed -
di gi utat, il let ve bíz va ab ban, hogy ezek a fo lya ma tok új

le he tõ sé ge ket nyit nak meg a két ol da lú gaz da sá gi együtt -
mû kö dés ki bõ ví té sé re, 

meg erõ sít ve azon aka ra tu kat, hogy ha gyo má nyos gaz -
da sá gi kap cso la ta ik po zi tív ha tá sát to vább fej lesszék,

ki fe jez ve kész sé gü ket együtt mû kö dés ki ala kí tá sá ra új
esz kö zök és mó dok fel tá rá sá ra a köl csö nö sen ked ve zõ
együtt mû kö dés meg erõ sí té se és to vább fej lesz té se érde -
kében,

ki fe jez ve meg gyõ zõ dé sü ket ar ról, hogy a je len meg ál la -
po dás hoz zá fog já rul ni az or szá ga ik kö zöt ti gaz da sá gi
kap cso la tok fej lõ dé sé hez a meg vál to zott kö rül mé nyek kö -
zött, kü lö nös te kin tet tel a köl csö nö sen ked ve zõ gaz da sá gi, 
mû sza ki és tech no ló gi ai együtt mû kö dés bõ ví té sé re,

a kö vet ke zõk ben ál la pod tak meg:

1. Cikk

A szer zõ dõ fe lek hoz zá já rul nak a köl csö nö sen ked ve zõ
gaz da sá gi együtt mû kö dés to vább fej lesz té sé hez és ki bõ ví -
té sé hez, fi gye lem mel arra, hogy mind két or szág ban a ha tá -
lyos jog sza bá lyok kal össz hang ban meg fe le lõ jogi ke re tet
kell te rem te ni a köl csö nös kap cso la tok ki épí té sé hez.

2. Cikk

A szer zõ dõ fe lek erõ fe szí té se ket tesz nek arra, hogy a
két ol da lú együtt mû kö dést szé les alap ra he lyez zék, kü lö -
nös te kin tet tel a je len meg ál la po dás 1. mel lék le té ben meg -
ha tá ro zott te rü le tek re.

3. Cikk

A szer zõ dõ fe lek gaz da sá gi együtt mû kö dé sü ket a je len
meg ál la po dás 2. mel lék le té ben rész le te zett in téz ke dé sek
vég re haj tá sá val fej lesz tik és bõ ví tik.

4. Cikk

A szer zõ dõ fe lek egy ma gyar–mon te neg rói gaz da sá gi
együtt mû kö dé si bi zott sá got hoz nak lét re a je len meg ál la -
po dás 3. mel lék le té ben meg ha tá ro zott fel ada tok kal és sza -
bá lyok kal.

5. Cikk

A je len Meg ál la po dás nem be fo lyá sol ja azo kat a kö te le -
zett sé ge ket, ame lyek Ma gyar or szág eu ró pai uni ós tag sá -
gá ból fa kad nak. Kö vet ke zés kép pen je len Meg ál la po dás
ren del ke zé sei sem együt te sen, sem ön ma guk ban nem
idéz he tõk vagy ér tel mez he tõk úgy, mint ame lyek ér vény -
te le ní tik, mó do sít ják vagy bár mi lyen más mó don be fo lyá -
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sol ják Ma gyar or szág nak kü lö nö sen a Csat la ko zá si Szer -
zõ dés sel vál lalt, az Eu ró pai Kö zös sé get lét re ho zó Szer zõ -
dés bõl, az Eu ró pai Uni ó ról szó ló Szer zõ dés bõl, va la mint
ál ta lá ban véve az Eu ró pai Unió el sõd le ges és má sod la gos
jo gá ból szár ma zó kö te le zett sé ge it. 

6. Cikk

A szer zõ dõ fe lek meg ál la pod nak ab ban, hogy a Ma gyar
Köz tár sa ság Kor má nya és Szer bia-Mon te neg ró mi nisz ter -
ta ná csa ál tal 2005. má jus 26-án Belg rád ban alá írt gaz da sá -
gi együtt mû kö dé si meg ál la po dás je len meg ál la po dás ha -
tály ba lé pé sé nek nap ján ha tá lyát vesz ti.

7. Cikk

A szer zõ dõ fe lek a kö zöt tük a je len meg ál la po dás vég -
re haj tá sá ból vagy ér tel me zé sé bõl ere dõ eset le ges vi tá i kat
tár gya lá sok út ján ren de zik.

8. Cikk

A je len meg ál la po dást a két szer zõ dõ fél köl csö nös
egyet ér té sé vel le het mó do sí ta ni. Min den egyes mó do sí tást 
kü lön pro to koll ban kell alá ír ni.

9. Cikk

A je len meg ál la po dás mel lék le tei a meg ál la po dás szer -
ves ré szét ké pe zik.

10. Cikk

1. A je len meg ál la po dás a meg ál la po dás ról szó ló utol só
ér te sí tés kéz hez vé te le nap ján lép élet be, ame lyet dip lo má -
ci ai úton to váb bí ta nak, fel tün tet ve mind két or szág összes
bel sõ jogi el já rá sá nak tel je sí té sét.

2. A je len meg ál la po dást a fe lek ha tá ro zat lan idõ szak ra
kö tik.

3. A je len meg ál la po dás mind egyik fele a má sik fél szá -
má ra kül dött írá sos ér te sí tés ben szün tet he ti meg a je len
meg ál la po dást. A meg szün te tés at tól a nap tól szá mí tott ne -
gye dik hó nap elsõ nap ján lép élet be, ami kor a má sik fél
kéz hez vet te a meg szün te tés rõl szó ló ér te sí tést.

Ké szült Pod go ri cá ban, 2008. ok tó ber 3-án an gol nyel -
ven, két ere de ti pél dány ban, ame lyek mind egyi ke egy -
aránt hi te les szö ve ge zést tar tal maz.

A Ma gyar Köz tár sa ság Mon te neg ró Kor má nya

 Kor má nya ré szé rõl ré szé rõl

1. számú mel lék let

A gaz da sá gi együtt mû kö dés töb bek kö zött a kö vet ke zõ
te rü le tek re ter jed ki:

 1. Ipar:
– gép ipar;
– ko há szat,
– fel dol go zó ipar;
– elekt ro ni ka és elekt ro ni kus gé pek gyár tá sa;
– vegy ipar;
– gyógy szer ipar;
– élel mi szer-fel dol go zás 
2. Me zõ gaz da ság:
– nö vény ter mesz tés és ál lat te nyész tés;
– ha lá szat;
3. Er dõ gaz da ság;
4. Ka to nai gaz da sá gi együtt mû kö dés;
5. Ener gia szek tor;
6. Ku ta tás-fej lesz tés;
7. Épí tõ ipar;
8. Te le kom mu ni ká ció, szá mí tó gép ipar és in for ma ti ka;
9. Köz le ke dés és lo gisz ti ka;
10. Kör nye zet vé de lem;
11. Víz gaz dál ko dás;
12. Tu riz mus;
13. Be fek te tés-ösz tön zés;
14. Kis- és kö ze pes vál la la tok együtt mû kö dé se;
15. Tu do mány és tech no ló gia.

2. számú mel lék let

A gaz da sá gi együtt mû kö dést ki bõ ví tõ és elõ se gí tõ
in téz ke dé sek

1. Az ál la mi in téz mé nyek, szak mai szer ve ze tek és üz le ti 
kö rök, ka ma rák és egye sü le tek, tér sé gi és he lyi tes tü le tek
kö zöt ti gaz da sá gi együtt mû kö dés erõ sí té se, be le ért ve a
köl csö nös ér dek lõ dés re szá mot tar tó gaz da sá gi informá -
ciók cse ré jét, va la mint a két fél in téz mé nyei és vál la la tai
ál tal de le gált kép vi se lõk köl csö nös lá to ga tá sa it;

2. Ösz tön zõk biz to sí tá sa új üz le ti szer zõ dé sek lét re ho -
zá sá ra és a meg lé võk bõ ví té sé re, a köl csö nös kap cso la tok
és lá to ga tá sok elõ se gí té se ma gán sze mé lyek és vál lal ko zók 
kö zött;

3. Üz le ti in for má ci ók cse ré je, rész vé tel nem zet kö zi ki -
ál lí tá so kon és vá sá ro kon, se gít ség nyúj tás üz le ti kép vi se -
lõk ese mé nye i nek, sze mi ná ri u mok, kon fe ren ci ák, szim pó -
zi u mok szer ve zé sé hez;

4. A kis- és kö ze pes vál lal ko zá sok je len tõ sé gé nek nö ve -
lé se a két ol da lú gaz da sá gi kap cso la tok ban;

5. Együtt mû kö dés a köl csö nös ér dek lõ dés re szá mot tar -
tó kér dé sek ben a mar ke ting, a ta nács adás és a szak ér tõi
szol gál ta tá sok te rü le tén;

6. A pénz ügyi és a bank in téz mé nyek kö zöt ti szo ro sabb
kap cso la tok és együtt mû kö dés elõ se gí té se;
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7. A két ol da lú be fek te té si te vé keny ség fej lesz té sé nek
elõ se gí té se;

8. Kép vi se le tek meg nyi tá sá nak elõ se gí té se. A nem zet -
kö zi együtt mû kö dés ösz tön zé se;

9.  Az együtt mû kö dés elõ se gí té se har ma dik or szá gok
pi a ca in;

10. In for má ció cse re prog ra mok ról és pro jek tek rõl, vál -
lal ko zók rész vé te lé nek elõ se gí té se azok megvalósítá -
sában.

3. számú mel lék let

A Ma gyar–Mon te neg rói Gaz da sá gi Együtt mû kö dé si
Bi zott ság fel ada tai, fel épí té se és el já rá si sza bá lyai

A Ma gyar–Mon te neg rói Gaz da sá gi Együtt mû kö dé si
 Bizottság (a to váb bi ak ban: a „bi zott ság”) fel ada tai a kö -
vet ke zõk:

– a két ol da lú gaz da sá gi kap cso la tok fej lesz té si kérdé -
seinek meg vi ta tá sa;

– új fej lesz té si le he tõ sé gek azo no sí tá sa a két ol da lú gaz -
da sá gi kap cso la tok ban;

– aján lá sok ki dol go zá sa a két fél szer ve ze tei kö zött
fenn ál ló gaz da sá gi együtt mû kö dés kör nye ze té nek ja ví tá -
sá ra;

– aján lá sok elõ ter jesz té se a je len meg ál la po dás vég re -
haj tá sá ra.

1.  A bi zott ság a ma gyar és a mon te neg rói ol dal kép vi se -
lõ i bõl áll.

Mind egyik szer zõ dõ fél sa ját ré szé rõl egy el nö köt ne vez 
ki, aki „társ el nök ként” te vé keny ke dik. Mind egyik társ -
elnök egy tit kárt ne vez ki a bi zott ság vo nat ko zó ré sze szá -
má ra.

Az egyes kér dé sek meg vi ta tá sá ra a bi zott ság mun ka cso -
por to kat hoz hat lét re, meg ha tá roz va azok fel ada ta it és a
ha tár idõ ket a fel ada tok vég re haj tá sá ra.

2. A bi zott ság a szer zõ dõ fe lek ké ré sé re ül össze, fel -
vált va a Ma gyar Köz tár sa ság ban és Mon te neg ró ban.

A társ el nö kök leg alább 1 hó nap pal ko ráb ban ál la pod -
nak meg a bi zott ság ülé se i nek ide jé rõl és na pi rend jé rõl.

Ta nács adó kat és szak ér tõ ket köl csö nös egyet ér tés sel le -
het a bi zott ság ülé se i re meg hív ni.

Min den ülés rõl és meg be szé lés rõl jegy zõ könyv ké szül a 
bi zott ság gal egyet ér tés ben. A bi zott ság mun ka nyel ve az
an gol.”

4. §

(1) Ez a ren de let – a (2) be kez dés ben meg ha tá ro zott ki -
vé tel lel – a ki hir de té sét kö ve tõ na pon lép ha tály ba.

(2) E ren de let 2–3. §-a a meg ál la po dás 10. cik ké ben
meg ha tá ro zott idõ pont ban lép ha tály ba.

(3) A meg ál la po dás, il let ve e ren de let 2–3. §-a ha tály ba -
lé pé sé nek nap tá ri nap ját a kül po li ti ká ért fe le lõs mi nisz ter
an nak is mert té vá lá sát kö ve tõ en a Ma gyar Köz löny ben ha -
la dék ta la nul köz zé tett egye di ha tá ro za tá val ál la pít ja meg.

(4) E ren de let vég re haj tá sá hoz szük sé ges in téz ke dé sek -
rõl a kül gaz da sá gért fe le lõs mi nisz ter gon dos ko dik.

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

A Kormány
273/2008. (XI. 19.) Korm.

ren de le te

a költ ség ve té si szer vek nél fog lal koz ta tot tak 2008. évi
ese ti ke re set-ki egé szí té sé nek má so dik üte mé rõl

A Kor mány – az Al kot mány 35. § (2) be kez dé sé ben
meg ál la pí tott ere de ti jog al ko tói ha tás kö ré ben, az Al kot -
mány 35. § (1) be kez dés a)–b) pont já ban fog lalt fel adat -
kör ében el jár va, a Ma gyar Köz tár sa ság 2008. évi költ ség -
ve té sé rõl szó ló 2007. évi CLXIX. tör vény 84. § (1) be kez -
dés b) pont já ban ka pott fel ha tal ma zás alap ján – a költ ség -
ve té si szer vek nél fog lal koz ta tot tak át la gá ban a re ál ke re se -
tek 2007. évi szint jé nek 2008. évi meg õr zé se cél já ból a kö -
vet ke zõ ren de le tet al kot ja:

1. §

(1) E ren de let ha tá lya a költ ség ve té si szer vek nél fog lal -
koz ta tot tak 2008. évi ese ti ke re set-ki egé szí té sé re, va la -
mint a fe de ze tét ké pe zõ tá mo ga tás (a to váb bi ak ban: tá mo -
ga tás) fel hasz ná lá sá ra és el szá mo lá sá ra ter jed ki.

(2) A köz pon ti költ ség ve tés a tá mo ga tást a Ma gyar Köz -
tár sa ság 2008. évi költ ség ve té sé rõl szó ló 2007. évi
CLXIX. tör vény 4. § (1) be kez dé sé ben meg je lölt cél tar ta -
lék ter hé re az e ren de let ben meg ha tá ro zot tak sze rint ese ti
ke re set-ki egé szí tés jog cí men nyújt ja a köz pon ti, a tár sa da -
lom biz to sí tá si, a köz tes tü le ti, az or szá gos ki sebb sé gi ön -
kor mány za ti költ ség ve té si szer vek (a to váb bi ak ban
együtt: köz pon ti költ ség ve té si szerv), a he lyi ön kor mány -
za tok, a te le pü lé si, il let ve te rü le ti ki sebb sé gi ön kor mány -
za tok, va la mint a több cé lú kis tér sé gi tár su lá sok (a továb -
biakban együtt: he lyi ön kor mány zat) ré szé re. 

(3) Tá mo ga tás il le ti meg a (2) be kez dés sze rin ti igény jo -
go sul ta kat:

a) a köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szó ló 1992. évi
XXXIII. tör vény, 

b) a köz tiszt vi se lõk jog ál lá sá ról szó ló 1992. évi XXIII.
tör vény,
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c) 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 szó ló 1996. évi XLIII. tör vény,

d) a Ma gyar Hon véd ség hi va tá sos és szer zõ dé ses ál lo -
má nyú tag ja i nak jog ál lá sá ról szó ló 2001. évi XCV. tör -
vény,

e) a bí rák jog ál lá sá ról és ja va dal ma zá sá ról szó ló 1997.
évi LXVII. tör vény,

f) az igaz ság ügyi al kal ma zot tak szol gá la ti jog vi szo nyá -
ról szó ló 1997. évi LXVIII. tör vény,

g) az ügyész sé gi szol gá la ti vi szony ról és az ügyész sé gi
adat ke ze lés rõl szó ló 1994. évi LXXX. tör vény, va la mint

h) a Mun ka Tör vény köny vé rõl szó ló 1992. évi
XXII. tör vény Har ma dik Ré sze XII. fe je ze té nek 
ha tá lya alá tar to zó fog lal koz ta tot tak után, a pré mi um évek
prog ram ról és a kü lön le ges fog lal koz ta tá si ál lo mány ról
szó ló 2004. évi CXXII. tör vény alap ján fog lal koz ta tot tak
ki vé te lé vel (a to váb bi ak ban együtt: fog lal koz ta tot tak).

2. §

(1) A fog lal koz ta tott az ese ti ke re set-ki egé szí tés re a
2008. no vem ber hó nap ra járó il let mény ki fi ze té sé vel egy -
ide jû leg a 2008. no vem ber 1-jén fenn ál ló – az 1. § (3) be -
kez dés sze rin ti – jog vi szo nya alap ján jo go sult a (2)–(5)
be kez dés ben fog lalt fel té te lek kel.

(2) Brut tó 20 000 fo rint ese ti ke re set-ki egé szí tés re jo go -
sult az a fog lal koz ta tott, aki az aláb bi fel té te lek nek meg -
felel:

a) 2008. no vem ber 1-jén költ ség ve té si szerv vel tel jes
mun ka idõs mun ka vég zés re irá nyu ló jog vi szony ban állt, és

b) a jog vi szo nya költ ség ve té si szerv vel 2008. ja nu ár
1-je és 2008. no vem ber 1-je kö zött fo lya ma to san fenn állt,
ide ért ve azt az ese tet is, ha az 1. § (3) be kez dé se sze rin ti
több jog vi szo nya állt fenn 2008. ja nu ár 1-je és 2008. no -
vem ber 1-je kö zött egy mást kö ve tõ en, meg sza kí tás nél kül, 
to váb bá 

c) a jog vi szo nya 2008. ja nu ár 1-je és 2008. no vem ber
1-je kö zött nem szü ne telt – a ren des sza bad ság, va la mint a
szü lé si sza bad ság mi at ti jog vi szony-szü ne te lés idõtar -
tamát be nem szá mít va – össze sen 120 nap nál hosszabb
ide ig. 

(3) A (2) be kez dés ben meg ha tá ro zott ese ti ke re set-ki -
egé szí tés ará nyos ré szé re jo go sult az a 2008. no vem ber
1-jén tel jes mun ka idõs mun ka vég zés re irá nyu ló jog vi -
szony ban álló fog lal koz ta tott, aki nek költ ség ve té si szerv -
nél fo lya ma to san fenn ál ló egy – vagy a (2) be kez dés
b) pont ja sze rint több – jog vi szo nya 2008. ja nu ár 1-jét kö -
ve tõ en ke let ke zett. Az arány szá mot a jog vi szony 2008.
no vem ber 1-jé ig nap tá ri na pok ban fenn ál ló idõ tar ta ma és a 
306 nap há nya do sa ként kell meg ha tá roz ni.

(4) Az a fog lal koz ta tott, aki nek a jog vi szo nya (2) vagy
(3) be kez dés sze rin ti idõ tar ta ma – a ren des sza bad ság, va -
la mint a szü lé si sza bad ság mi at ti szü ne te lé sek nél kül –
össze sen 120 nap nál hosszabb ide ig szü ne telt, az ese ti ke -

re set-ki egé szí tés nek a mun ka vég zés idõ tar ta má val ará -
nyos ré szé re jo go sult. Az arány szá mot a jog vi szony 2008.
no vem ber 1-jé ig fenn ál ló, szü ne te lés sel nem érin tett nap -
tá ri nap ja i nak szá ma és a 306 nap há nya do sa ként kell meg -
ha tá roz ni.

(5) A (2)–(4) be kez dés sze rin ti összeg mun ka idõ vel ará -
nyos ré szé re jo go sult a 2008. no vem ber 1-jén rész mun ka -
idõ ben fog lal koz ta tott sze mély.    

(6) Az ese ti ke re set-ki egé szí tés nem rend sze res jö ve de -
lem nek mi nõ sül, és a költ ség ve té si rend sze rint egyéb
mun ka vég zés hez kap cso ló dó jut ta tás ként kell el szá mol ni.
A ki fi ze tés a sta tisz ti kai el szá mo lá sok ban mun ka vi szony -
ból szár ma zó nem rend sze res ke re se ti elem ként a ke re set
ré szét ké pe zi. 

3. §

(1) Az ese ti ke re set-ki egé szí tés nek a tá mo ga tás meg ál -
la pí tá sá nál fi gye lem be vett fog lal koz ta tot tan kén ti össze ge
brut tó 20 000 fo rint.

(2) A tá mo ga tás meg ál la pí tá sa 

a) a köz pon ti költ ség ve té si szer vek nél – ide nem ért ve
az or szá gos ki sebb sé gi ön kor mány za ti költ ség ve té si szer -
ve ket – a Pénz ügy mi nisz té ri um ál tal fel mért lét szám,

b) a he lyi ön kor mány za tok ese té ben a köz szfé ra te rü le -
tén dol go zók 2008. évi il let mény eme lé sé nek és egyéb sze -
mé lyi célú ki fi ze té se i nek tá mo ga tá sá ról szó ló 49/2008.
(III. 14.) Korm. ren de let vég re haj tá sa so rán fel mért 2008.
ja nu ár 1-jei sta tisz ti kai ál lo má nyi lét szám, 

c) az or szá gos ki sebb sé gi ön kor mány za tok ál tal fenn tar -
tott költ ség ve té si szer vek ese té ben a költ ség ve té si szer -
vek nél fog lal koz ta tot tak ese ti ke re set-ki egé szí té sé rõl
 szóló 162/2008. (VI. 19.) Korm. ren de let 3. § (4) bekez -
dése sze rin ti lét szám 

és az (1) be kez dés sze rin ti mér ték mun ka adó kat ter he lõ já -
ru lé kok kal nö velt össze ge alap ján tör té nik.

(3) A (2) be kez dés sze rin ti tá mo ga tás – a 2. §-ban fog -
lal tak fi gye lem be vé te lé vel – ki zá ró lag az ese ti kereset-
 kiegészítés és az ah hoz kap cso ló dó mun ka adó kat ter he lõ
já ru lé kok fe de ze té re hasz nál ha tó fel.

4. §

Ha az ese ti ke re set-ki egé szí tés re jo go sul tak szá ma ma -
ga sabb a tá mo ga tás ki szá mí tá sá nál ala pul vett lét szám nál,
ak kor a ki fi ze ten dõ össze get a köz pon ti költ ség ve té si
szerv, he lyi ön kor mány zat – a tá mo ga tás sal tör té nõ 5–6. §
sze rin ti el szá mo lá sig – meg elõ le ge zi. Ala cso nyabb lét -
szám ese tén a több let tá mo ga tás – ka mat men tes – vissza -
fizetésére az el szá mo lás so rán ke rül sor.
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5. §

Köz pon ti költ ség ve té si szerv ese tén az e ren de let alap -
ján járó több let tá mo ga tás el szá mo lá sa a 2008. évi elõ -
irány zat-ma rad vány el szá mo lás ke re té ben tör té nik.  

6.  §

(1) A he lyi ön kor mány za tok nak a Ma gyar Ál lam kincs -
tár – az Ön kor mány za ti Mi nisz té ri um ál tal utal vá nyo zott
és 2008. no vem ber 20-áig át adott – te le pü lés so ros lis ta
alap ján 2008. no vem ber 24-éig fo lyó sít ja a tá mo ga tást, eb -
bõl kü lön be mu tat va az Egész ség biz to sí tá si Alap ál tal fi -
nan szí ro zott költ ség ve té si szer ve ket meg il le tõ össze get.

(2) A he lyi ön kor mány za tot meg il le tõ ese ti kereset-
 kiegészítés köz ter hei a kö vet ke zõ havi net tó fi nan szí ro zás
ke re té ben ke rül nek el szá mo lás ra.

(3) A he lyi ön kor mány zat a tá mo ga tás fel hasz ná lá sá ról
tárgy év de cem ber 31-ei for du ló nap pal, a 2008. évi zár -
szám adás ke re té ben és rend je sze rint kö te les el szá mol ni.

7. §

(1) Ez a ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ na pon lép ha tály -
ba és 2010. ja nu ár 1-jén ha tá lyát vesz ti. 

(2) 2009. de cem ber 31-én ha tá lyát vesz ti a költ ség ve té si 
szer vek nél fog lal koz ta tot tak ese ti ke re set-ki egé szí té sé rõl
szó ló 162/2008. (VI. 19.) Korm. ren de let.  

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

V. A Kor mány tag ja i nak
ren de le tei

Az egészségügyi miniszter
43/2008. (XI. 19.) EüM

rendelete

egyes, a gyógyszerek finanszírozásával kapcsolatos
egészségügyi miniszteri rendeletek módosításáról

A kö te le zõ egész ség biz to sí tás el lá tá sa i ról  szóló 1997.
évi LXXXIII. tör vény 83.  § (3) be kez dés c) pont já ban,
(4) be kez dés k), l) és m) pont ja i ban fog lalt fel ha tal ma zás
alap ján – a pénz ügy mi nisz ter fel adat- és ha tás kö ré rõl
 szóló 169/2006. (VII. 28.) Korm. ren de let 1.  § a) pont já -
ban meg ál la pí tott fel adat kör ében el já ró pénz ügy mi nisz -
ter rel egyet ér tés ben –, az egész ség ügyi mi nisz ter fel adat-
és ha tás kö ré rõl  szóló 161/2006. (VII. 28.) Korm. ren de let
1.  § b) pont já ban megállapított feladatkörömben eljárva a
következõket rendelem:

1.  §

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

a) 1. szá mú mel lék le te e ren de let 1. szá mú mel lék le te,
b) 2. szá mú mel lék le te e ren de let 2. szá mú mel lék le te,
c) 3. szá mú mel lék le te e ren de let 3. szá mú mel lék le te

sze rint mó do sul.
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2.  §

Az egész ség ügyi szak el lá tás tár sa da lom biz to sí tá si fi nan szí ro zá sá nak egyes kér dé se i rõl  szóló 9/1993. (IV. 2.) NM ren -
de let (a továb biak ban: r.) 3. szá mú mel lék le té ben a 06 Fõcsoportban a

„06M 293C Gyul la dá sos bél be teg sé gek 18 év alatt 4 39 13 1,16641”

szö veg részt köve tõen a

„ * 06M 293D Crohn-be teg ség Inf li xi mab ke ze lés sel 3 12 5 4,56893”

szö veg rész ha tá lyát vesz ti.

3.  §

(1) Ez a ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ 3. na pon lép ha tály ba az zal, hogy az R. e ren de let 2. szá mú mel lék le té nek
1. pont já val meg ál la pí tott 2. szá mú mel lék le té nek 50. pont ját az e ren de let ki hir de té sét követõ 45. naptól kell alkalmazni.

(2) Az R. 3. szá mú mel lék le te „A) Eü 90 szá za lé kos tá mo ga tá si ka te gó ria” ré szé nek 14., 15., 20. b) pont ja ha tá lyát
vesz ti az zal, hogy ren del ke zé se i ket 2008. de cem ber 1-jéig al kal maz ni kell.



(3) E ren de let ki hir de té sét kö ve tõ 45. na pon az R. 4. szá mú mel lék le té nek 10. pont ja ha tá lyát vesz ti.

(4) Az r. 4. szá mú mel lék le té ben a 06 Fõ cso port ban a

„66/b. *06M 293D Crohn-be teg ség Inf li xi mab ke ze lés sel
0106 Fõv. Ön korm. Szent Já nos és Észak-bu dai Egye sí tett Kór há zai
0140 Sem mel we is Egye tem, Bu da pest
01A6 Ál la mi Egész ség ügyi Köz pont, Bu da pest
0201 Ba ra nya Me gyei Kór ház, Pécs
0242 Pé csi Tu do mány egye tem, Or vos tu do má nyi és Egész ség tu do má nyi Cent rum
0509 Mis kol ci Egész ség ügyi Köz pont
0643 Sze ge di Tu do mány egye tem Szent-Györ gyi Al bert Kli ni kai Köz pont
0801 Petz Ala dár Me gyei Ok ta tó Kór ház, Gyõr
0940 Deb re ce ni Egye tem, Or vos- és Egész ség tu do má nyi Cent rum
1701 Tol na Me gyei Ön kor mány zat Kór há za, Szek szárd
1801 Szom bat hely, Mar ku sovsz ky Kór ház Zrt.
1901 Veszp rém Me gyei Csol no ky Fe renc Kór ház, Veszp rém
2001 Zala Me gyei Kór ház, Za la eger szeg
1401 Ka po si Mór Ok ta tó Kór ház, Ka pos vár
2237 Bu dai Ir gal mas ren di Kór ház”

szö veg rész ha tá lyát vesz ti.

Dr. Szé kely Ta más s. k.,
egész ség ügyi mi nisz ter

1. számú melléklet a 43/2008. (XI. 19.) EüM rendelethez

1. Az R. 1. szá mú mel lék le te

[ATC
ATC 

meg neve zés

Tá mo ga tá si ka te gó ri ák

nor matív
emelt in di ká -

ci ó hoz 
kö tött

ki emelt in di -
ká ci ó hoz 

kö tött
kü lön ke ret]0% 25% 55% 85%

ér ték nél kül át la gon alu li át la gos át la gon fe lü li

a) az

„A04AA
se ro to nin (5HT-3)
an ta go nis ták

X X ”

szö veg részt köve tõen az

„A04AD
Egyéb
há nyás csil la pí tók

X X ”
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szö veg gel,

b) a

„J05AH
ne u ra mi ni da se
in hi bi to rok

X ”

szö veg részt köve tõen az

„J05AR

ví rus el le nes sze rek
HIV fer tõ zés
ke ze lé sé re,
kom bi ná ci ók

X X ”

szö veg gel,



c) az

„L04AA
sze lek tív
im mun supp res siv
sze rek

X X X ”

szö veg részt köve tõen az

„L04AB
Tu mor nek ró zis fak tor

alfa (TNFα) in hi bi to rok
X X ”

szö veg gel,

d) az

„S01KX
egyéb se bé sze ti
se géd anya gok

X ”

szö veg részt köve tõen az

„S01LA
ér új don kép zõ dés-gát ló
sze rek

X ”

szö veg gel
egé szül ki.

2. Az R. 1. szá mú mel lék le té ben

a) a

„B01AC
throm bo cy ta agg re ga ti ót 
gát lók, ki vé ve heparin

X X X ”

szö veg rész he lyé be a

„B01AC
throm bo cy ta agg re ga ti ót
gát lók, ki vé ve heparin

X X X X ”

szö veg,

b) a

„J05AB
nuc le o si dok és nuc le o ti dok a 
re verz transzk rip táz gát lók
ki vé te lé vel

X X X X X”

szö veg rész he lyé be a

„J05AB
nuc le o si dok és nuc le o ti dok, a 
re verz transzk rip táz gát lók
ki vé te lé vel

X X X X ”

szö veg,

c) a

„J05AE pro te a se in hi bi to rok X X”

szö veg rész he lyé be a

„J05AE pro te a se in hi bi to rok X X ”

szö veg,
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d) a

„J05AF
nuc le o sid re ver se trans cip ta se
gátlók

X X X

J05AG
non-nuc le o sid re ver se
trans cip ta se gátlók

X X”

szö veg rész he lyé be a

„J05AF
nuc le o sid re ver se trans cip ta se
gátlók

X X

J05AG
non-nuc le o sid re ver se
trans cip ta se gátlók

X X ”

szö veg,

e) a

„J05AX
egyéb ví rus el le nes
ké szít mé nyek

X X X”

szö veg rész he lyé be a

„J05AX
egyéb ví rus el le nes
ké szít mé nyek

X X X ”

szö veg
lép.

2. számú melléklet a 43/2008. (XI. 19.) EüM rendelethez

1. Az R. 2. szá mú mel lék le te a kö vet ke zõ 43–50. pon tok kal egé szül ki:
„43. En dok rin tü ne tek kel járó, elõ re ha la dott stá di u mú (ino pe ra bi lis, me ta szta ti kus vagy prog re di á ló) mel lék ve se ké -

reg-car ci no má ban szen ve dõ (BNO: C74.0) be te gek tü ne ti ke ze lé sé re kom bi ná ci ós ke mo te rá pia ré sze ként a ki je lölt in -
téz mény en dok ri no ló gus vagy kli ni kai on ko ló gus szak or vo sa há rom hó na pig, ezt köve tõen meg fe le lõ te rá pi ás vá lasz
(prog resszió men tes ség) ese tén a kli ni kai re misszió fenn ál lá sá ig az aláb bi ké szít ményt:*

44. Fel nõtt ko ri sú lyos Crohn-be teg ség (18 éves kor fe lett és CDAI>300) (K5001, K5011, K5081) ke ze lé sé re,
amennyi ben leg alább há rom hó na pig al kal ma zott ha gyo má nyos gyógy ke ze lés (szte ro id- és im mun szupp resszív te rá pia,
fisz tu lá zó Crohn-be teg ség (K5012, K5082) ese tén an ti bi o ti kum-te rá pia, dre názs és im mun szupp resszív ke ze lés) el le né -
re a be teg ség ak ti vi tá sa iga zol tan nem csök ken (CDAI>300), vagy szte ro id füg gõ ség (3 hó na pon túl szisz té má san

≥10mg/nap pred ni so lon eq vi va lens dó zis, vagy ≥3mg/nap lo ká lis szte ro id al kal ma zá sa) iga zol ha tó, vagy a ha gyo má -
nyos gyógy ke ze lés to xi ci tás  miatt nem al kal maz ha tó, a ki je lölt in téz mény gaszt ro en te ro ló gus szak or vo sa há rom hó na -
pig, ezt köve tõen meg fe le lõ vá lasz kész ség ese tén (CDAI mi ni mum 70 pon tos csök ke né se) to váb bi ki lenc hó na pig (ké -
szít mény vál tás le het sé ges mel lék ha tás vagy prog resszió ese tén, il let ve pa nasz men tes idõ sza kot kö ve tõ re lap szus fel lé -
pé se kor is mé telt te rá pia meg kí sé rel he tõ) – a kü lön jog sza bály ban ki hir de tett fi nan szí ro zá si al go rit mus alap ján – az aláb -
bi gyógy sze re ket:*

45. Gyer mek ko ri Crohn-be teg ség (6–17 éves ko rig) (K5001, K5011, K5081) ke ze lé sé re, amennyi ben leg alább há rom
hó na pig al kal ma zott ha gyo má nyos gyógy ke ze lés (szte ro id és im mun szupp resszív te rá pia) el le né re a be teg ség ak ti vi tá sa
iga zol tan nem csök ken (PCDAI>30), vagy a ha gyo má nyos gyógy ke ze lés to xi ci tás  miatt nem al kal maz ha tó, a ki je lölt in -
téz mény gaszt ro en te ro ló gus szak or vo sa há rom hó na pig, ezt köve tõen meg fe le lõ vá lasz kész ség ese tén (PCDAI mi ni -
mum 15 pon tos csök ke né se) to váb bi ki lenc hó na pig (ké szít mény vál tás le het sé ges mel lék ha tás vagy prog resszió ese tén,
il let ve pa nasz men tes idõ sza kot kö ve tõ re lap szus fel lé pé se kor is mé telt te rá pia meg kí sé rel he tõ) – a kü lön jog sza bály ban
ki hir de tett fi nan szí ro zá si al go rit mus alap ján – az aláb bi gyógy sze re ket:*

46. Sú lyos, ak tív co li tis ul ce ro sa (UCDAI>9) (K5180, K5190) in duk ci ós ke ze lé sé re, amennyi ben in ten zív, tel jes dó -
zi sú pa ren te ra lis szte ro id és cik lo spo rin te rá pia el le né re a be teg ség ak ti vi tá sa nem csök ken (UCDAI>9) és a ke ze lés
meg kez dé se nél kül a co lec to mia nem ke rül he tõ el, do ku men tált se bé sze ti kon zí li um alap ján a ki je lölt in téz mény gaszt ro -
en te ro ló gus szak or vo sa há rom hó na pig, ezt köve tõen meg fe le lõ vá lasz kész ség ese tén (UCDAI mi ni mum 3 pon tos csök -
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ke né se) to váb bi ki lenc hó na pig (pa nasz men tes idõ sza kot kö ve tõ re lap szus fel lé pé se kor is mé telt te rá pia meg kí sé rel he tõ)
– a kü lön jog sza bály ban ki hir de tett fi nan szí ro zá si al go rit mus alap ján – az aláb bi gyógy sze re ket:*

47. Spon dy li tis an ky lo po e ti cá ban (M45H0) szen ve dõ fel nõtt be te gek ré szé re, amennyi ben ra di o ló gi a i lag leg alább
2-es stá di u mú bi la te ra lis, vagy 3-as, 4-es stá di u mú uni la te ra lis sac ro i le ti tis, és leg alább 3 hó nap ja moz gás ra fo ko zó dó
háti fáj da lom, fron tá lis és sza git tá lis sík ban be szû kült ge rinc-, il let ve be szû kült lég zõ moz gás iga zolt, és a BASDAI ak ti -
vi tá si in dex > 40, és ket tõ vagy több kü lön bö zõ nem-szte ro id gyul la dás gát ló ma xi má lis vagy to le rál ha tó dó zis ban tör té -
nõ al kal ma zá sa el le né re a be teg ség ak ti vi tá sa iga zol tan nem csök kent, a ki je lölt in téz mény re u ma to ló gus szak or vo sa há -
rom hó na pig, ezt köve tõen meg fe le lõ vá lasz kész ség ese tén (BASDAI in dex mi ni mum re la tív 50%-os csök ke né se ese -
tén) a re misszió fenn ál lá sá ig (mel lék ha tás vagy ha tás ta lan ság ese tén ké szít mény vál tás le het sé ges) – a kü lön jog sza bály -
ban ki hir de tett fi nan szí ro zá si al go rit mus alap ján – az aláb bi gyógy sze re ket:*

48. Ak tív arth ri tis pso ri a ti cá ban (BNO: L4050, M0700, M0710, M0720, M0730) szen ve dõ be teg ré szé re, amennyi -
ben axi á lis érin tett ség ese tén a BASDAI ak ti vi tá si in dex (0–100) át la ga több, mint 40, és ket tõ vagy több kü lön bö zõ
nem-szte ro id gyul la dás gát ló ma xi má lis vagy to le rál ha tó dó zis ban tör té nõ al kal ma zá sa el le né re a be teg ség ak ti vi tá sa iga -
zol tan nem csök ken, vagy pe ri fé ri ás érin tett ség ese tén (ak ti vi tá si in dex 5,1 DAS28 ér ték fe lett) leg alább 3 hó na pig tar tó
DMARD te rá pia ha tá sá ra (met hot re xat, sul fa sa la zin, cik lo spo rin, lef lu no mid) a be teg ség ak ti vi tá sa iga zol tan nem csök -
ken, a ki je lölt in téz mény re u ma to ló gus szak or vo sa, sú lyos pso ri a si sos bõr tü ne tek egy ide jû fenn ál lá sa ese tén a re u ma to -
ló gus és bõr gyó gyász szak or vos do ku men tált kö zös dön té sét köve tõen há rom hó na pig, ezt köve tõen ki zá ró lag meg fe le lõ 
vá lasz kész ség (BASDAI in dex mi ni mum re la tív 50%-os csök ke né se, vagy DAS28 ak ti vi tá si in dex csök ke né se 3 hó nap
ke ze lést köve tõen mi ni mum 0,6 és 6 hó nap ke ze lést köve tõen mi ni mum 1,2; vagy a PASI in dex mi ni mum re la tív 50%-os 
csök ke né se) ese tén a re misszió fenn ál lá sá ig (ké szít mény vál tás le het sé ges mel lék ha tás vagy ha tás ta lan ság ese tén) – a kü -
lön jog sza bály ban ki hir de tett fi nan szí ro zá si al go rit mus alap ján – az aláb bi gyógy sze re ket:*

49. Sú lyos tü ne tek kel járó plak kos pso ri a sis ban (BNO: L4003, L4004, L4005) szen ve dõ be teg ré szé re, amennyi ben
leg alább 3 hó na pig tar tó stan dard szisz té más ke ze lés (acit re in, cyc los po rin, met hot re xat, fo to te rá pia [szûk spekt ru mú
UVB vagy PUVA]) el le né re a PASI>15 (vagy BSA>10%, amennyi ben a PASI nem meg ha tá roz ha tó) vagy a DLQI>10, a 
ki je lölt in téz mény bõr gyó gyász szak or vo sa, sú lyos arth ri tis pso ri a ti ca tü ne te i nek egy ide jû fenn ál lá sa ese tén bõr gyó -
gyász és re u ma to ló gus szak or vos do ku men tált kö zös dön té sét köve tõen há rom hó na pig, ezt köve tõen ki zá ró lag meg fe le -
lõ vá lasz kész ség (PASI in dex mi ni mum re la tív 50%-os csök ke né se) ese tén a re misszió fenn ál lá sá ig (mel lék ha tás vagy
ha tás ta lan ság ese tén ké szít mény vál tás le het sé ges) – a kü lön jog sza bály ban ki hir de tett fi nan szí ro zá si al go rit mus alap ján
– az aláb bi gyógy sze re ket:*

50. A szer zett im mun hi á nyos ál la pot ban szen ve dõ be te gek (HIV/AIDS) (BNO: B20–24, Z21) an ti ret ro vi rá lis ke ze lé -
sé re a ki je lölt in téz mény ki je lölt szak or vo sa az aláb bi gyógy sze re ket:*”

2. Az R. 2. szá mú mel lék le té nek
a) 7. b) pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:
„7. b) Szerv transz plan tá ci ón át esett be te gek ré szé re CMV be teg ség meg elõ zé sé re fe nye ge tõ re jec tio (GVH) ese tén

(BNO: Z94.0; Z94.1; Z94.2; Z94.4; Z94.8) vagy CMV re ti ni tis in duk ci ós és fenn tar tó ke ze lé sé re szer zett im mun hi á nyos
ál la pot ban (AIDS-ben) (BNO: B20.20) szen ve dõ be te gek szá má ra, a ki je lölt in téz mény ki je lölt szak or vo sa az aláb bi
gyógy sze re ket:*”

b) 8. n) pont ja a kö vet ke zõ 3. al pont tal egé szül ki:
„8. n) 3. Rossz in du la tú da ga na tos be teg ség ben (BNO: C00-C97) a ciszp la tin-ala pú erõ sen eme to gén (ciszp la tin dó zis

na gyobb, mint 50 mg/m2) da ga nat el le nes ke ze lés okoz ta hány in ger és há nyás meg elõ zé sé re és ke ze lé sé re azok ban az
ese tek ben, ami kor a ko ráb bi ke mo te rá pia so rán al kal ma zott se ro to nin-an ta go nis ta ké szít mé nyek ha tás ta lan nak bi zo -
nyul tak, on dan set ron in jek ci ó val és per os szte ro id dal kom bi nál va a kli ni kai on ko ló gus, su gár te rá pi ás vagy he ma to ló gus 
szak or vos az aláb bi ké szít ményt:*”

c) 8. t) pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:
„8. t) Ki je lölt pa to ló gi ai in téz mény di ag nó zi sát kö ve tõ, Kit (CD117) po zi tív, nem mût he tõ, il let ve me ta szta ti kus ma -

lig nus gast ro in tes ti na lis stro ma lis da ga nat ban (GIST) (BNO: C15-C26) szen ve dõ be teg ré szé re a ke ze lé sé re ki je lölt in -
téz mény ben dol go zó kli ni kai on ko ló gus vagy su gár te rá pi ás szak or vos az aláb bi gyógy sze re ket:*”

d) 10. b) 4. al pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:
„10. b) 4. Má nia (BNO: F30.1, F30.2, 31.1, 31.2, 31.6) di ag nó zi sa ese tén a 10. b) 1–10. b) 3. pont ban fel so rolt sze rek re 

do ku men tál tan nem re a gá ló, vagy eze ket a sze re ket nem to le rá ló be teg ré szé re a pszi chi á ter szak or vos az aláb bi gyógy -
sze re ket:*”

e) 26. pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:
„26. a) Rhe u ma to id arth ri tis (több, mint 4 ACR kri té ri um leg alább 3 hó nap ja) (BNO: M05.9, M06.0, M06.9) ke ze lé -

sé re, amennyi ben 15 mg/hét met hot re xát mo no te rá pi át, vagy leg alább 20 mg/nap lef lu no mid mo no te rá pi át kö ve tõ leg -
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alább 3 hó na pig al kal ma zott kom bi ná ci ós DMARD ke ze lés el le né re a be teg ség ak ti vi tá sa 5,1 DAS28 fe lett van (DAS28
= mó do sí tott Di se a se Ac ti vity Sco re) a ki je lölt in téz mény re u ma to ló gus szak or vo sa 3 hó na pig, meg fe le lõ vá lasz kész ség
ese tén (DAS28 ak ti vi tá si in dex csök ke né se 3 hó nap ke ze lést köve tõen mi ni mum 0,6 és 6 hó nap ke ze lést köve tõen mi ni -
mum 1,2) a re misszió fenn ál lá sá ig (ké szít mény vál tás le het sé ges mel lék ha tás vagy ha tás ta lan ság ese tén) – a kü lön jog -
sza bály ban ki hir de tett fi nan szí ro zá si al go rit mus alap ján – az aláb bi gyógy sze re ket:*

26. b) Ju ve ni lis idi o pát hi ás arth ri tis (BNO: M08.0) po li ar ti ku lá ris tí pu sa i nak ke ze lé sé re, amennyi ben kon ven ci o ná lis 
ke ze lés el le né re leg alább 5 ízü let duz zadt és leg alább to váb bi 3 moz gás kor lá to zott, fáj dal mas vagy ér zé keny, a ki je lölt
in téz mény re u ma to ló gus szak or vo sa 3 hó na pig, meg fe le lõ vá lasz kész ség ese tén (Gi an ni ni ja vu lá si kri té ri um mér té ke
30%-nál ma ga sabb) az ak ti vi tás rend sze res kont roll ja mel lett a re misszió fenn ál lá sá ig – a kü lön jog sza bály ban ki hir de -
tett fi nan szí ro zá si al go rit mus alap ján – az aláb bi gyógy sze re ket:*

26. c) Sú lyos rhe u ma to id arth ri tis (BNO: M05.9, M06.0, M06.9,) ke ze lé sé re, amennyi ben elõ ze tes, leg alább há rom
hó na pig tar tó TNF-al fa gát ló te rá pia el le né re a be teg ség ak ti vi tá sa meg fele lõen nem csök ken (ak ti vi tá si in dex csök ke nés
ke ve sebb, mint 1,2), a re misszió fenn ál lá sá ig a ki je lölt in téz mény re u ma to ló gus szak or vo sa – a kü lön jog sza bály ban ki -
hir de tett fi nan szí ro zá si al go rit mus alap ján – az aláb bi gyógy sze re ket:*”

f) 31. pont ja a kö vet ke zõ d) al pont tal egé szül ki:
„31. d) Fel nõtt ko ri idi o pá ti ás pul mo na lis ar te ri ás hi per tó ni á ban (IPAH) (BNO: I27.0) szen ve dõ be te gek ré szé re,

amennyi ben leg alább 3 hó na pos sil de na fil al kal ma zás, majd ezt kö ve tõ leg alább 3 hó na pos bo sen tan ke ze lés so rán a te -
rá pi ás vá lasz nem volt meg fe le lõ (per zisz tá ló NYHA/WHO III-as funk ci o ná lis stá di u mú iPAH), a fel so rolt két ha tó -
anyag he lyett a ked ve zõ te rá pi ás ha tás fenn ál lá sá ig a ki je lölt in téz mény kar di o ló gus szak vizs gá val ren del ke zõ meg ha tá -
ro zott szak or vo sa az aláb bi gyógy sze re ket:*”

g) 36. c) pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:
„36. c) Új on nan di ag nosz ti zált Phi la delp hia kro mo szó ma po zi tív (Ph+) akut lymphob las tos le u ké mi ás (ALL) (BNO:

C91.00) fel nõtt be teg ke ze lé sé re ke mo te rá pi á val ki egé szít ve, vagy re ci di vált vagy ref rak ter Ph+ ALL-es fel nõtt be teg
ke ze lé sé re mo no te rá pi á ban a be teg ség prog resszi ó já ig a ki je lölt in téz mény he ma to ló gus szak or vo sa az aláb bi gyógy sze -
re ket:*”

h) 37. a) pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:
„37. a) Ki je lölt pa to ló gi ai in téz mény di ag nó zi sát kö ve tõ, gast ro in tes ti ná lis stro má ból ki in du ló (GIST) (BNO:

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

i) 38–39. pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:
„38. a) Kró ni kus vas túl ter he lés ben szen ve dõ be te gek ré szé re, amennyi ben transz fú zió okoz ta ha e mo si de ro sis, vagy

idi o pat hi ás (pri mer) ha e moch ro ma to sis (BNO: E83.10), vagy porp hy ria cu ta nea tar da val (BNO: E80.10) együtt já ró vas -
túl ter he lés áll fenn, já ró be teg-el lá tó vagy fek võ be teg gyógy in té zet cse cse mõ- és gyer mek gyó gyász, he ma to ló gus, vagy
neph ro ló gus szak vizs gá val ren del ke zõ szak or vo sa az aláb bi gyógy sze re ket:*

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

39. a) Vég stá di u mú ve se elég te len ség ben szen ve dõ be te gek fenn tar tó di a lí zis te rá pi á ja so rán ki ala kult sze kun der hy -
per pa rat hy re o sis (BNO E21.1) ke ze lé sé re, amennyi ben a be teg szé rum iPTH 500–800 pg/ml kö zött van, és a kon ven ci o -
ná lis ak tív D-vi ta min ke ze lést do ku men tál tan leg alább 2 al ka lom mal meg kel lett sza kí ta ni a szé rum kal ci um szint nor mál 
szint fölé emel ke dé se  miatt (Ca>2,4 mmol/l) vagy nor mo kal ca e mia ese tén (Ca<2,4 mmol/l) és a szé rum iPTH800 pg/ml
és a mel lék pajzs mi rigy se bé sze ti el tá vo lí tá sa kont ra in di kált, a ki je lölt in téz mény neph ro ló gus szak or vo sa az aláb bi
gyógy szert:*

39. b) Vég stá di u mú ve se elég te len ség ben szen ve dõ be te gek fenn tar tó di a lí zis te rá pi á ja so rán ki ala kult sze kun der hy -
per pa rat hy re o sis (BNO: E21.1) ke ze lé sé re, amennyi ben a be teg szé rum iPTH 500–800 pg/ml kö zött van, és a szé rum
Ca >2,4 mmol/l és a CaxP >4,44 mmol2/l2, vagy a szé rum iPTH>800 pg/ml és a mel lék pajzs mi rigy se bé sze ti el tá vo lí tá sa
kont ra in di kált, a ki je lölt in téz mény neph ro ló gus szak or vo sa az aláb bi gyógy szert:*”

j) 42. pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:
„42. Eny he és kö zép sú lyos A he mo fi li á ban (BNO: D66.00) vagy von Wil leb rand be teg ség ben (BNO: D68.00) szen -

ve dõ be te gek ré szé re, spon tán vér zés ke ze lé sé re vagy a vér zés meg elõ zé sé re kis mû té tek ese tén, a ki je lölt in téz mény he -
ma to ló gus szak or vo sa az aláb bi ké szít mé nye ket:*”
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3. szá mú mel lék let  a 43/2008. (XI. 19.) EüM ren de let hez

1. Az R. 3. szá mú mel lék le té nek az „A) Eü 90 szá za lé kos tá mo ga tá si ka te gó ria” része
a) 11. pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„11. a) Co li tis ul ce ro sá ban (BNO: K51.9) vagy Crohn-be teg ség ben (BNO: K50.9) vagy rhe u ma to id arth ri tis ben
(BNO: M05, M06.0, M06.1, M06.8, M06.9, M08.0, M08.2, M08.3, M08.4) szen ve dõ be te gek ré szé re gaszt ro en te ro ló -
gus, gyer mek gaszt ro en te ro ló gus vagy re u ma to ló gus szak or vos vagy ja vas la tuk alap ján – a ja vas lat kel té tõl szá mí tott
egy évig – a há zi or vos, házi gyer mek or vos az aláb bi gyógy szert:*

11. b) Co li tis ul ce ro sá ban (BNO: K51.9) vagy Crohn-be teg ség ben (BNO: K50.9) sa la zo py rin in to le ran cia, il let ve je -
len tõs szisz té más szte ro id mel lék ha tás ese tén az élet kor ra vo nat ko zó in di ká ci ós meg kö té sek és az adott ké szít mény al -
kal ma zá si elõ írásában sze rep lõ ja val la tok figye lembe véte lével gaszt ro en te ro ló gus vagy gaszt ro en te ro ló gi ai szak vizs gá -
val ren del ke zõ gyer mek- és cse cse mõ gyó gyász szak or vos vagy ja vas la tuk alap ján – a ja vas lat kel té tõl szá mí tott egy
évig – a há zi or vos, házi gyer mek or vos az aláb bi gyógy sze re ket:*”

b) a kö vet ke zõ 14. a) al pont tal egé szül ki:

„14. a) Do ku men tált ak tív rhe u ma to id arth ri tis (BNO: M05.9, M06.9), arth ro pat hia pso ri a ti ca (BNO: L40.5) pso ri a sis
(BNO: L40.9), ato pi ás der ma ti tis (BNO: L20.9), Be chet-kór synd ro ma (BNO: M35.2), en do gén uve i tis (BNO: H44.1)
egyéb te rá pi á ra do ku men tál tan re zisz tens sú lyos ese te i ben az adott ké szít mény al kal ma zá si elõ írásában sze rep lõ ja val la -
tok figye lembe véte lével a re u ma to ló gus vagy bõr gyó gyász szak or vos az aláb bi gyógy sze re ket:*”

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

a) 8. pont ja he lyé be kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„8. a) Rhe u ma to id arth ri tis (BNO: M05.9, M06.9), spon dy li tis an ky lo po e ti ca (BNO: M45), arth ri tis pso ri a ti ca (BNO:
M07.3), akut arth ri tis uri ca vagy kró ni kus arth ri tis uri ca akut exa cer ba ti o ja (BNO: M10.9), fi a tal ko ri rhe u ma to id arth ri -
tis (BNO: M08.0) ese tén – az adott ké szít mény al kal ma zá si elõ írásában sze rep lõ élet ko ri kor lá to zá sok figye lembe véte -
lével az adott ké szít mény al kal ma zá si elõ írásában sze rep lõ ja val la tok ban a re u ma to ló gus szak or vos vagy ja vas la ta alap -
ján – a ja vas lat kel té tõl szá mí tott egy évig a há zi or vos az aláb bi gyógy sze re ket*:

8. b) Rhe u ma to id arth ri tis (BNO: M05.9, M06.9), spon dy li tis an ky lo po e ti ca (BNO: M45), vagy sú lyos nagy ízü le ti
arth ro sis (BNO: M16.9, M17.9, M19.9) fenn ál lá sa ese tén, ha a be teg 65 év nél idõ sebb, vagy gyo mor-bél nyál ka hár tya
sé rü lés nagy koc ká za ta áll fenn (elõ ze tes ul cus do ku men tált ese te i ben, NSAID okoz ta gast ro in tes ti na lis vér zés do ku -
men tált ese te i ben), vagy tar tó san ste ro i dot szed, vagy vér zé keny ség ben szen ved, vagy an ti ko a gu láns ke ze lés ben ré sze -
sül (ide ért ve a sza li ci lát pro fi la xist is) az adott ké szít mény al kal ma zá si elõ írásában sze rep lõ ja val la tok és kar di o vasz ku -
lá ris koc ká za ti té nye zõk figye lembe véte lével, de a koc ká za tok tar tós fenn ál lá sa ese tén is mé tel ten ren del ve, a re u ma to ló -
gus vagy gaszt ro en te ro ló gus szak or vos vagy ja vas la tuk alap ján – a ja vas lat kel té tõl szá mí tott egy évig – a há zi or vos az
aláb bi gyógy sze re ket:*

8. c) Fel nõtt ko ri ak tív rhe u ma to id arth ri tis (BNO: M05.9, M069), arth ri tis pso ri a ti ca (BNO: M07.3, L40.5), il let ve
sú lyos, te rá pia re zisz tens pso ri a sis vul ga ris (BNO: L40.0) ese tén re u ma to ló gus, bõr gyó gyász szak or vos az aláb bi gyógy -
sze re ket:*”

b) a kö vet ke zõ 21–22. pont tal egé szül ki:

„21. In va zív vagy no nin va zív mód sze rek kel iga zolt kró ni kus sta bil an gi na pec to ris tü ne ti ke ze lé sé re si nus rit mus ban,
amennyi ben kom bi nált an ti an gi nás ke ze lés el le né re ta chy car dia okoz ta re cur rens an gi na fenn áll és béta blok ko ló tól sú -
lyos – nem kont rol lál ha tó – mel lék ha tás iga zol ha tó (gyógy sze res te rá pia mel lett tü ne tek kel járó aszt ma vagy COPD, in -
va zív vagy no nin va zív te rá pi á val nem be fo lyá sol ha tó, elõ re ha la dott ál la po tú pe ri fé ri ás ér be teg ség), a ki je lölt in téz mény
kar di o ló gus szak or vo sa az aláb bi gyógy szert:*”

22. Di a li zált, fe hér je, elekt ro lit- és fo lya dék be vi tel ben kor lá to zott be te gek ré szé re, akik ma gas ener gia tar tal mú ét -
rend ki egé szí tést és fe hér je pót lást igé nyel nek, neph ro ló gus szak or vos az aláb bi ké szít ményt:*”

3. Az R. 3. szá mú mel lék le té nek a „C. Eü 50 szá za lé kos tá mo ga tá si ka te gó ria” ré szé ben a 9. a) 1. al pont he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

„9. a) 1. Az asth ma bron chi a le (BNO: J45) ICS+LABA kom bi ná ci ó já val nem kont rol lált for má já ban (az aláb bi jel -
lem zõk kö zül há rom vagy több meg lé te: nap pa li tü ne tek leg alább he ten te két szer, fi zi kai ak ti vi tás kor lá to zott sá ga, éj sza -
kai fel éb re dés dysp noe  miatt, ro ham ol dó szük ség let több, mint két szer egy hé ten, FEV1<80% alatt) a tü dõ gyó gyász,
gyer mek-tü dõ gyó gyász, gyer mek-al ler go ló gus, bel gyó gyász-al ler go ló gus szak or vos vagy ja vas la tuk alap ján – a ja vas -
lat kel té tõl szá mí tott hat hó na pig – a há zi or vos, házi gyer mek or vos, az aláb bi gyógy sze re ket:*”
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VIII. Az Or szág gyû lés,
a köz tár sa sá gi el nök,
a Kor mány
és a  Kormány  tagjainak
ha tá ro za tai

Az Or szág gyû lés ha tá ro za tai

Az Országgyûlés
118/2008. (XI. 19.) OGY

határozata

országos népszavazásról*

Az Or szág gyû lés – a 130/2008. (IX. 3.) AB ha tá ro zat -
ban el ren delt új el já rás so rán, az or szá gos nép sza va zás ról
és népi kez de mé nye zés rõl szó ló 1998. évi III. tör vény ren -
del ke zé sei sze rint – meg tár gyal ta Al bert Zsolt és Al bert
Zsolt né ál tal be nyúj tott or szá gos nép sza va zá si kez de mé -
nye zést, és ar ról a 2008. no vem ber 17-i ülé sén a kö vet ke -
zõk sze rint dön tött:

Az Or szág gyû lés az „Egyet ért-e Ön az zal, hogy Ma gyar -
or szá gon ne ve zes sék be a min den ki ál tal kö te le zõ en vá lasz -
tan dó üz le ti ala pon mû kö dõ több biz to sí tós egész ség biz to sí -
tást?” kér dés ben az or szá gos nép sza va zást nem ren de li el.

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

Gu lyás Jó zsef s. k., Tö rök Zsolt s. k.,
az Or szág gyû lés jegy zõ je az Or szág gyû lés jegy zõ je

* A ha tá ro za tot az Or szág gyû lés a 2008. no vem ber 17-i ülés nap ján
 fogadta el.

A Kor mány ha tá ro za tai

A Kor mány
1071/2008. (XI. 19.) Korm.

ha tá ro za ta

 a költ ség ve té si szer vek nél fog lal koz ta tot tak
ese ti ke re set-ki egé szí té se fi nan szí ro zá sá nak

má so dik üte mé rõl

 Kor mány 

1. a költ ség ve té si szer vek nél fog lal koz ta tot tak szá má ra 
ki fi ze ten dõ 2008. évi ese ti ke re set-ki egé szí tés má so dik
üte mé nek fe de ze té re a Ma gyar Köz tár sa ság 2008. évi költ -
ség ve té sé rõl szó ló 2007. évi CLXIX. tör vény 4. § (8) be -
kez dé sé ben fog lal tak alap ján a X. Mi nisz ter el nök ség fe je -
zet, 20. Tar ta lé kok cím, 2. Cél tar ta lé kok al cím, 1. Kü lön -
fé le sze mé lyi ki fi ze té sek jog cím cso port ter hé re
18 115 626 ezer fo rint át cso por to sí tá sát ren de li el a mel lék -
let sze rint;

Fe le lõs: pénz ügy mi nisz ter
az érin tett fe je ze tek fel ügye le tét el lá tó
 szer vek ve ze tõi

Ha tár idõ: azon nal

2. fel hív ja az érin tett fe je ze tek fel ügye le tét el lá tó szer -
vek ve ze tõ it, hogy az igény be vett tá mo ga tás sal össze füg -
gõ el szá mo lá si kö te le zett ség tel je sí té sé rõl a költ ség ve té si
szer vek nél fog lal koz ta tot tak 2008. évi ese ti ke re set-ki egé -
szí té sé nek má so dik üte mé rõl szó ló kor mány ren de let ben
fog lal tak sze rint in téz ked je nek.

   Gyur csány Fe renc s. k.,

       mi nisz ter el nök
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Mel lék let az 1071/2008. (XI. 19.) Korm. ha tá ro zat hoz

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELÕIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA*
a Kor mány ha tás kö ré ben

Költ ség ve té si év: 2008.
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I. I. ORSZÁGGYÛLÉS

000099 1  Or szág gyû lés Hi va ta la

000110 1 Or szág gyû lés hi va ta li szer vei

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 16 700

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 5 344

246345 2  Ál lam biz ton sá gi Szol gá la tok Tör té ne ti Le vél tá ra

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 1 980

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 634

264956 5  Köz be szer zé sek Ta ná csa

019161 1 Köz be szer zé sek Ta ná csa

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 1 620

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 518

II. II. KÖZTÁRSASÁGI ELNÖKSÉG

000033 1  Köz tár sa sá gi El nö ki Hi va tal

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 980

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 314

III. III. ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG

000385 1  Al kot mány bí ró ság

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 2 220

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 710

IV. IV. ORSZÁGGYÛLÉSI BIZTOSOK HIVATALA

007218 1  Or szág gyû lé si Biz tos Hi va ta la

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 3 280

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 1 050

V. V. ÁLLAMI SZÁMVEVÕSZÉK

000462 1  Ál la mi Szám ve võ szék

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 11 960

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 3 827

VI. VI. BÍRÓSÁGOK

209126 1  Bí ró sá gok

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 216 960

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 69 427

VIII. VIII. MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ÜGYÉSZSÉGE

026338 1  Ügyész sé gek

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 79 800

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 25 536

IX. IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI ÉS ÁTENGEDETT 
SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓJA 11 220 000

280634 19 A he lyi ön kor mány za tok ál tal fenn tar tott költ ség ve té si szer vek nél fog lal koz ta -
tot tak ese ti ke re set-ki egé szí té se

X. X. MINISZTERELNÖKSÉG

000495 1  Mi nisz ter el nö ki Hi va tal

000505 1 Mi nisz ter el nö ki Hi va tal igaz ga tás

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 14 380

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 4 602

000516 2 Köz pon ti Szol gál ta tá si Fõ igaz ga tó ság

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 17 240

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 5 517

018571 2 Kor mány za ti Sze mély ügyi, Szol gál ta tó és Köz igaz ga tá si Kép zé si Köz pont

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 1 280
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2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 410

001766 3 Köz igaz ga tá si és Elekt ro ni kus Köz szol gál ta tá sok Köz pon ti Hi va tal

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 16 480

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 5 274

252134 4 Nem ze ti In for má ci ós Inf ra struk tú ra Fej lesz té si In té zet

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 740

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 237

275790 6 Szü lõ föld Alap Iro da

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 320

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 102

004855 8 ECOSTAT Kor mány za ti Gaz da ság- és Tár sa da lom-stra té gi ai Ku ta tó In té zet

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 1 040

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 333

280590 10 Ma gyar Sza ba dal mi Hi va tal

000989 1 Ma gyar Sza ba dal mi Hi va tal

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 4 520

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 1 446

000637 11 Pol gá ri Nem zet biz ton sá gi Szol gá la tok

000648 1  Nem zet biz ton sá gi Hi va tal

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 17 720

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 5 670

000659 2  In for má ci ós Hi va tal

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 12 560

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 4 019

019370 3  Nem zet biz ton sá gi Szak szol gá lat

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 37 480

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 11 994

235006  4 Szer ve zett Bû nö zés El le ni Ko or di ná ci ós Köz pont

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 280

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 90

XI. XI. ÖNKORMÁNYZATI MINISZTÉRIUM

001535 1 Ön kor mány za ti Mi nisz té ri um igaz ga tá sa

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 6 340

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 2 029

015558 5 Köz igaz ga tá si hi va ta lok

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 27 120

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 8 678

001711 7 Or szá gos Ka taszt ró fa vé del mi Fõ igaz ga tó ság

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 36 920

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 11 814

258612 11 Nem ze ti Után pót lás-ne ve lé si és Sport szol gál ta tó In té zet

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 16 360

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 5 235

XII. XII. FÖLDMÛVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM

004240 1  Föld mû ve lés ügyi és Vi dék fej lesz té si Mi nisz té ri um köz pon ti igaz ga tá sa

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 7 480

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 2 394

004262 2  Szak igaz ga tá si in téz mé nyek

004273 1 Me zõ gaz da sá gi Szak igaz ga tá si Hi va tal

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 97 900

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 31 328

247045 2 Ma gyar Élel mi szer-biz ton sá gi Hi va tal

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 360

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 115

004327 3  Föld hi va ta lok, Föld mé ré si és Táv ér zé ke lé si In té zet

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 81 040

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 25 933
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004338 4  Ál la mi Mé nes gaz da ság

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 1 060

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 339

212087 5  Me zõ gaz da sá gi és Vi dék fej lesz té si Hi va tal

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 23 040

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 7 373

004349 6  Me zõ gaz da sá gi kö zép fo kú szak ok ta tás és szak ta nács adás in téz mé nyei

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 31 280

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 10 010

004404 7  Köz mû ve lõ dé si in téz mé nyek

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 2 760

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 883

004415 8  Ag rár ku ta tó in té ze tek

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 14 920

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 4 774

277490 9  Ag rár mar ke ting-Cent rum

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 500

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 160

XIII. XIII. HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM

015976 1 Hon vé del mi Mi nisz té ri um

002587  1 Hon vé del mi Mi nisz té ri um igaz ga tá sa

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 9 820

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 3 142

198279 2 HM hi va ta lai

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 22 800

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 7 296

198280 3 HM hát tér in téz mé nyei

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 8 200

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 2 624

198291 2 Ma gyar Hon véd ség

206895 1 Hon véd Ve zér kar köz vet len szer ve ze tei

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 72 960

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 23 347

206905 2 MH ÖHP és alá ren delt szer ve ze tei

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 309 560

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 99 059

198301 3  Ka to nai Nem zet biz ton sá gi Szol gá la tok

002642  1 Ka to nai Fel de rí tõ Hi va tal

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 15 040

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 4 813

002631  2 Ka to nai Biz ton sá gi Hi va tal

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 5 160

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 1 651

198312 4 Zrí nyi Mik lós Nem zet vé del mi Egye tem

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 11 200

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 3 584

002686 5 Ka to nai Ügyész sé gek

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 3 360

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 1 075

002718 6 Egész ség ügyi In té ze tek

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 59 040

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 18 893

XIV. XIV. IGAZSÁGÜGYI ÉS RENDÉSZETI MINISZTÉRIUM

003704 1  Igaz ság ügyi és Ren dé sze ti Mi nisz té ri um igaz ga tá sa

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 10 160

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 3 251

019435 2  Rend vé del mi Szer vek Vé del mi Szol gá la ta
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1 Mû kö dé si költ ség ve tés

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 4 780

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 1 530

264045 3  Igaz ság ügyi Hi va tal

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 16 720

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 5 350

003726 4  Szak ér tõi In té ze tek

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 6 300

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 2 016

003737 5  Bün te tés-vég re haj tás

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 160 960

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 51 507

001580 7  Rend õr ség

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 862 980

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 276 154

001755 10  Be ván dor lá si és Ál lam pol gár sá gi Hi va tal

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 17 620

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 5 638

001799 11  Rend õr tisz ti Fõ is ko la

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 4 860

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 1 555

228817 13  Köz pon ti Gaz da sá gi Fõ igaz ga tó ság

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 5 180

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 1 658

236630 15  Ok ta tá si Igaz ga tás

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 15 540

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 4 973

XV. XV. NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM

014892 1  Nem ze ti Fej lesz té si és Gaz da sá gi Mi nisz té ri um igaz ga tá sa

006343 1 Nem ze ti Fej lesz té si és Gaz da sá gi Mi nisz té ri um

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 8 000

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 2 560

226055 3  Ma gyar Ke res ke del mi En ge dé lye zé si Hi va tal

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 9 720

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 3 110

XVI. XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM

006585 1  Kör nye zet vé del mi és Víz ügyi Mi nisz té ri um igaz ga tá sa

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 7 920

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 2 534

275145 2  Kör nye zet vé del mi és Víz ügyi Mi nisz té ri um Fej lesz té si Igaz ga tó ság

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 2 100

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 672

006606 3  Or szá gos Me te o ro ló gi ai Szol gá lat

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 4 240

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 1 357

276201 4  Víz ügyi és Kör nye zet vé del mi Köz pon ti Igaz ga tó ság

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 1 900

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 608

271134 5  Nem ze ti park igaz ga tó sá gok

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 13 860

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 4 435

271112 6  Kör nye zet vé del mi, ter mé szet vé del mi és víz ügyi ha tó sá gi szer vek

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 31 460

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 10 067

271123 7  Kör nye zet vé del mi és víz ügyi igaz ga tó sá gok

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 76 620

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 24 518

2008/163. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 19977



Ál lam-
ház tar tá si

egye di
azo no sí tó

Fe je zet-
szám

Cím-
szám

Al-
cím-
szám

Jog-
cím-

csop.-
szám

Jog-
cím-
szám

Elõ-
ir.-
cso-
port-
szám

Ki-
emelt
elõ-
ir.-

szám

Fe je-
zet-
név

Cím-
név

Al-
cím-
név

Jog-
cím-

csop.-
név

Jog-
cím-
név

Elõ-
ir.-

csop.-
név

KIADÁSOK A mó do sí tás
jog cí me

Mó do sí tás
(+/–)

A mó do-
sít ás

kö vet-
ke zõ
év re

át hú zó dó
ha tá sa

A mó do-
sít ást

el ren de lõ
jog-

sza bály/
ha tá-
ro zat
szá ma

Ki emelt elõ irány zat ne ve

XVII. XVII. KÖZLEKEDÉSI, HÍRKÖZLÉSI ÉS ENERGIAÜGYI MINISZTÉRIUM

280645 1 Köz le ke dé si, Hír köz lé si és Ener gia ügyi Mi nisz té ri um igaz ga tá sa

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 4 800

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 1 536

006419 2  Bá nyá sza ti Utó ke ze lõ és Éj je li Sza na tó ri um

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 740

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 237

003825 3  Nem ze ti Hír köz lé si Ha tó ság

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 7 860

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 2 515

001018 4  Or szá gos Atom ener gia Hi va tal

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 1 600

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 512

278034 5  Bá nyá sza ti és Föld ta ni In téz mé nyek

275101 1  Ma gyar Bá nyá sza ti és Föld ta ni Hi va tal

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 3 600

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 1 152

010575 2  Ma gyar Ál la mi Föld ta ni In té zet

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 2 280

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 730

010597 3  Ma gyar Ál la mi Eöt vös Lo ránd Geo fi zi kai In té zet

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 1 420

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 454

015020 6  Ma gyar Ener gia Hi va tal

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 1 840

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 589

275112 7  Nem ze ti Köz le ke dé si Ha tó ság

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 36 820

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 11 782

197382 8  Köz le ke dés fej lesz té si Ko or di ná ci ós Köz pont

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 3 080

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 986

003870 9  MÁV egész ség ügyi alap el lá tó in téz mé nyek

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 8 380

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 2 682

265334 10  Köz le ke dés biz ton sá gi Szer ve zet

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 1 040

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 333

XVIII. XVIII. KÜLÜGYMINISZTÉRIUM

241789 1  Kül ügy mi nisz té ri um

004107 1 Kül ügy mi nisz té ri um köz pon ti igaz ga tá sa

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 13 200

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 4 224

004118 2 Kül kép vi se le tek igaz ga tá sa

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 21 900

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 7 008

270856 4  Ma gyar Kül ügyi In té zet

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 400

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 128

XIX. XIX. UNIÓS FEJLESZTÉSEK

247834 1  Nem ze ti Fej lesz té si Ügy nök ség

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 4 820

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 1 542

XX. XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM

269612 1  Ok ta tá si és Kul tu rá lis Mi nisz té ri um igaz ga tá sa

005214 1 Ok ta tá si és Kul tu rá lis Mi nisz té ri um igaz ga tá sa

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 10 240
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2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 3 277

227942 2  Egye te mek, fõ is ko lák

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 1 011 320

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 323 622

218672 3  Köz gyûj te mé nyek

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 53 320

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 17 062

218605 4  Mû vé sze ti in téz mé nyek

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 21 520

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 6 886

016357 6  Egyéb kul tu rá lis in téz mé nyek

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 19 400

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 6 208

226901 7  Egyéb ok ta tá si in téz mé nyek

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 13 660

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 4 371

11  Fe je ze ti ke ze lé sû elõ irány za tok

4 Köz ok ta tá si fel ada tok tá mo ga tá sa

281089 32 Or szá gos Ki sebb sé gi Ön kor mány za tok egy sze ri ke re set ki egé -
szí té se

9 583

XXI. XXI. EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM

247090 1  Egész ség ügyi Mi nisz té ri um igaz ga tá sa

002949 1 EüM Köz pon ti Igaz ga tás

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 4 240

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 1 357

247101 2 EüM En ge dé lye zé si és Köz igaz ga tá si Hi va tal

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 520

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 166

267167 2  Ál la mi Nép egész ség ügyi és Tisz ti or vo si Szol gá lat

002950 1 Or szá gos Tisz ti fõ or vo si Hi va tal és in téz mé nyei

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 80 240

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 25 677

017233 3 Szak- és to vább kép zõ in téz mé nyek, könyv tá rak, do ku men tá ci ós kp., ku ta tó in -
té ze tek

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 4 080

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 1 306

002972 4  Gyó gyí tó-meg elõ zõ el lá tás or szá gos szak in té ze tei

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 109 580

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 35 066

002994 5  Or szá gos Men tõ szol gá lat

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 141 100

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 45 152

233507 7  Or szá gos Vér el lá tó Szol gá lat

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 31 340

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 10 029

275701 8  Egész ség biz to sí tá si Fel ügye let

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 1 560

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 499

XXII. XXII. PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM

270023 1  Pénz ügy mi nisz té ri um igaz ga tá sa

004767 1 Pénz ügy mi nisz té ri um igaz ga tá sa

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 9 940

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 3 181

270034 4  PM In for ma ti kai Szol gál ta tó Köz pont

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 760

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 243

004790 5  Adó- és Pénz ügyi El len õr zé si Hi va tal

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 312 700
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2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 100 064

004800 6  Vám- és Pénz ügy õr ség

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 142 620

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 45 638

237287 10  Ma gyar Ál lam kincs tár

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 78 500

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 25 120

223614 14  Kor mány za ti El len õr zé si Hi va tal

004888 1 Kor mány za ti El len õr zé si Hi va tal

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 3 340

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 1 069

26   Ga ran cia és hoz zá já ru lás a tár sa da lom biz to sí tá si el lá tá sok hoz

1 Nyug díj biz to sí tá si Alap tá mo ga tá sa

280067 8 2008. évi il let mény eme lés tá mo ga tá sa 105 178

2 Egész ség biz to sí tá si Alap tá mo ga tá sa

280078 8 2008. évi il let mény eme lés tá mo ga tá sa 89 839

XXVI. XXVI. SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM

240789 1  Szo ci á lis és Mun ka ügyi Mi nisz té ri um igaz ga tá sa

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 8 600

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 2 752

013389 2  Fog lal koz ta tá si és Szo ci á lis Hi va tal

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 6 160

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 1 971

013400 3  Re gi o ná lis Mun ka ügyi Köz pon tok

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 74 700

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 23 904

004646 4  Or szá gos Mun ka vé del mi és Mun ka ügyi Fõ fel ügye lõ ség

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 20 500

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 6 560

004624 5  Re gi o ná lis kép zõ köz pon tok

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 7 680

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 2 458

272723 6  Nem ze ti Szak kép zé si és Fel nõtt kép zé si In té zet

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 4 740

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 1 517

262290 7  Egyen lõ Bá nás mód Ha tó ság

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 380

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 122

258745 8  Szo ci ál po li ti kai és Mun ka ügyi In té zet

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 2 340

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 749

006453 11  Nem ze ti Fo gyasz tó vé del mi Ha tó ság

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 9 400

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 3 008

002983 12  Ál la mi szo ci á lis in té ze tek

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 9 540

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 3 053

003012 13  Gyer mek- és if jú ság vé de lem in té ze tei

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 17 580

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 5 626

272734 14  Or szá gos Re ha bi li tá ci ós és Szo ci á lis Szak ér tõi In té zet

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 9 920

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 3 174

XXX. XXX. GAZDASÁGI VERSENYHIVATAL

007065 1  Gaz da sá gi Ver seny hi va tal igaz ga tá sa

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 2 280

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 730
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XXXI. XXXI. KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL

007087 1  Köz pon ti Sta tisz ti kai Hi va tal

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 29 000

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 9 280

007119 4  KSH Könyv tár

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 1 020

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 326

007120 5  KSH Né pes ség tu do má nyi Ku ta tó In té zet

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 440

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 141

XXXIII. XXXIII. MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA

006826 1  MTA Tit kár sá ga

006837 1 MTA Tit kár ság Igaz ga tá sa

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 3 060

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 979

011307 2  MTA Szé che nyi Iro dal mi és Mû vé sze ti Aka dé mia

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 40

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 13

006860 3  MTA Könyv tá ra

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 2 160

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 691

006871 4  MTA Ma te ma ti kai és ter mé szet tu do má nyi ku ta tó in té ze tek

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 40 740

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 13 037

015338 5  MTA Élet tu do má nyi ku ta tó in té ze tek

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 28 280

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 9 050

006882 6  MTA Tár sa da lom tu do má nyi ku ta tó in té ze tek

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 22 620

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 7 238

006893 7  MTA Te rü le ti aka dé mi ai köz pon tok

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 1 220

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 390

270345 8  MTA Aka dé mi ai lé te sít mé nyek fenn tar tá sa és üze mel te té se

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 2 020

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 646

270356 9  MTA Ku ta tás szer ve zé si és nem zet kö zi kap cso la tai

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 1 160

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 371

006925 10  MTA Tá mo ga tott Ku ta tó he lyek

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 8 580

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 2 746

006936 11  MTA Jó lé ti in téz mé nyek

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 2 300

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 736

032564 12  OTKA Iro da

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 840

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 269

XXXIV. XXXIV. NEMZETI KUTATÁSI ÉS TECHNOLÓGIAI HIVATAL

251912 1  Nem ze ti Ku ta tá si és Tech no ló gi ai Hi va tal

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 3 220

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 1 030

X. MINISZTERELNÖKSÉG

20 Tar ta lé kok

2 Cél tar ta lé kok

235149 1 Kü lön fé le sze mé lyi ki fi ze té sek –18 115 626

Az elõ irány zat-mó do sí tás ér vé nyes sé ge: a) a költ ség ve té si év ben egy sze ri jel le gû 
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I. I. ORSZÁGGYÛLÉS

000099 1  Or szág gyû lés Hi va ta la

000110 1 Or szág gyû lés hi va ta li szer vei 22 044

246345 2  Ál lam biz ton sá gi Szol gá la tok Tör té ne ti Le vél tá ra 2 614

264956 5  Köz be szer zé sek Ta ná csa

019161 1 Köz be szer zé sek Ta ná csa 2 138

II. II. KÖZTÁRSASÁGI ELNÖKSÉG

000033 1  Köz tár sa sá gi El nö ki Hi va tal 1 294

III. III. ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG

000385 1  Al kot mány bí ró ság Hi va ta la 2 930

IV. IV. ORSZÁGGYÛLÉSI BIZTOSOK HIVATALA

007218 1  Or szág gyû lé si Biz tos Hi va ta la 4 330

V. V. ÁLLAMI SZÁMVEVÕSZÉK

000462 1  Ál la mi Szám ve võ szék 15 787

VI. VI. BÍRÓSÁGOK

209126 1  Bí ró sá gok 286 387

VIII. VIII. MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ÜGYÉSZSÉGE

026338 1  Ügyész sé gek 105 336

X. X. MINISZTERELNÖKSÉG

000495 1  Mi nisz ter el nö ki Hi va tal

000505 1 Mi nisz ter el nö ki Hi va tal igaz ga tás 18 982

000516 2 Köz pon ti Szol gál ta tá si Fõ igaz ga tó ság 22 757

018571 2  Kor mány za ti Sze mély ügyi, Szol gál ta tó és Köz igaz ga tá si Kép zé si Köz pont 1 690

001766 3  Köz igaz ga tá si és Elekt ro ni kus Köz szol gál ta tá sok Köz pon ti Hi va tal 21 754

252134 4  Nem ze ti In for má ci ós Inf ra struk tú ra Fej lesz té si In té zet 977

275790 6  Szü lõ föld Alap Iro da 422

004855 8  ECOSTAT Kor mány za ti Gaz da ság- és Tár sa da lom-stra té gi ai Ku ta tó In té zet 1 373

280590 10  Ma gyar Sza ba dal mi Hi va tal

000989 1 Ma gyar Sza ba dal mi Hi va tal 5 966

000637 11  Pol gá ri Nem zet biz ton sá gi Szol gá la tok

000648 1 Nem zet biz ton sá gi Hi va tal 23 390

000659 2 In for má ci ós Hi va tal 16 579

019370 3 Nem zet biz ton sá gi Szak szol gá lat 49 474

235006  4 Szer ve zett Bû nö zés El le ni Ko or di ná ci ós Köz pont 370

XI. XI. ÖNKORMÁNYZATI MINISZTÉRIUM

001535 1  Ön kor mány za ti Mi nisz té ri um igaz ga tá sa 8 369

015558 5  Köz igaz ga tá si hi va ta lok 35 798

001711 7  Or szá gos Ka taszt ró fa vé del mi Fõ igaz ga tó ság 48 734

258612 11  Nem ze ti Után pót lás-ne ve lé si és Sport szol gál ta tó In té zet 21 595

XII. XII. FÖLDMÛVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM

004240 1  Föld mû ve lés ügyi és Vi dék fej lesz té si Mi nisz té ri um köz pon ti igaz ga tá sa 9 874

004262 2  Szak igaz ga tá si in téz mé nyek

004273 1 Me zõ gaz da sá gi Szak igaz ga tá si Hi va tal 129 228

247045 2 Ma gyar Élel mi szer-biz ton sá gi Hi va tal 475

004327 3  Föld hi va ta lok, Föld mé ré si és Táv ér zé ke lé si In té zet 106 973

004338 4  Ál la mi Mé nes gaz da ság 1 399

212087 5  Me zõ gaz da sá gi és Vi dék fej lesz té si Hi va tal 30 413

004349 6  Me zõ gaz da sá gi kö zép fo kú szak ok ta tás és szak ta nács adás in téz mé nyei 41 290

004404 7  Köz mû ve lõ dé si in téz mé nyek 3 643

004415 8  Ag rár ku ta tó in té ze tek 19 694

277490 9  Ag rár mar ke ting-Cent rum 660

XIII. XIII. HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM

015976 1 Hon vé del mi Mi nisz té ri um

002587  1  Hon vé del mi Mi nisz té ri um igaz ga tá sa 12 962

198279 2 HM hi va ta lai 30 096

198280 3 HM hát tér in téz mé nyei 10 824

198291 2 Ma gyar Hon véd ség

206895 1 Hon véd Ve zér kar köz vet len szer ve ze tei 96 307

206905 2 MH ÖHP és alá ren delt szer ve ze tei 408 619

198301 3  Ka to nai Nem zet biz ton sá gi Szol gá la tok

002642 1 Ka to nai Fel de rí tõ Hi va tal 19 853

002631 2 Ka to nai Biz ton sá gi Hi va tal 6 811
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198312 4 Zrí nyi Mik lós Nem zet vé del mi Egye tem 14 784

002686 5 Ka to nai Ügyész sé gek 4 435

002718 6 Egész ség ügyi In té ze tek 77 933

XIV. XIV. IGAZSÁGÜGYI ÉS RENDÉSZETI MINISZTÉRIUM

003704 1  Igaz ság ügyi és Ren dé sze ti Mi nisz té ri um igaz ga tá sa 13 411

019435 2  Rend vé del mi Szer vek Vé del mi Szol gá la ta 6 310

264045 3  Igaz ság ügyi Hi va tal 22 070

003726 4  Szak ér tõi In té ze tek 8 316

003737 5  Bün te tés-vég re haj tás 212 467

001580 7  Rend õr ség 1 139 134

001755 10  Be ván dor lá si és Ál lam pol gár sá gi Hi va tal 23 258

001799 11  Rend õr tisz ti Fõ is ko la 6 415

228817 13  Köz pon ti Gaz da sá gi Fõ igaz ga tó ság 6 838

236630 15  Ok ta tá si Igaz ga tás 20 513

XV. XV. NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM

014892 1  Nem ze ti Fej lesz té si és Gaz da sá gi Mi nisz té ri um igaz ga tá sa

006343 1 Nem ze ti Fej lesz té si és Gaz da sá gi Mi nisz té ri um 10 560

226055 3  Ma gyar Ke res ke del mi En ge dé lye zé si Hi va tal 12 830

XVI. XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM

006585 1  Kör nye zet vé del mi és Víz ügyi Mi nisz té ri um igaz ga tá sa 10 454

275145 2  Kör nye zet vé del mi és Víz ügyi Mi nisz té ri um Fej lesz té si Igaz ga tó ság 2 772

006606 3  Or szá gos Me te o ro ló gi ai Szol gá lat 5 597

276201 4  Víz ügyi és Kör nye zet vé del mi Köz pon ti Igaz ga tó ság 2 508

271134 5  Nem ze ti park igaz ga tó sá gok 18 295

271112 6  Kör nye zet vé del mi, ter mé szet vé del mi és víz ügyi ha tó sá gi szer vek 41 527

271123 7  Kör nye zet vé del mi és víz ügyi igaz ga tó sá gok 101 138

XVII. XVII. KÖZLEKEDÉSI, HÍRKÖZLÉSI ÉS ENERGIAÜGYI MINISZTÉRIUM

280645 1  Köz le ke dé si, Hír köz lé si és Ener gia ügyi Mi nisz té ri um igaz ga tá sa 6 336

006419 2  Bá nyá sza ti Utó ke ze lõ és Éj je li Sza na tó ri um 977

003825 3  Nem ze ti Hír köz lé si Ha tó ság 10 375

001018 4  Or szá gos Atom ener gia Hi va tal 2 112

278034 5  Bá nyá sza ti és Föld ta ni In téz mé nyek

275101 1  Ma gyar Bá nyá sza ti és Föld ta ni Hi va tal 4 752

010575 2  Ma gyar Ál la mi Föld ta ni In té zet 3 010

010597 3  Ma gyar Ál la mi Eöt vös Lo ránd Geo fi zi kai In té zet 1 874

015020 6  Ma gyar Ener gia Hi va tal 2 429

275112 7  Nem ze ti Köz le ke dé si Ha tó ság 48 602

197382 8  Köz le ke dés fej lesz té si Ko or di ná ci ós Köz pont 4 066

003870 9  MÁV egész ség ügyi alap el lá tó in téz mé nyek 11 062

265334 10  Köz le ke dés biz ton sá gi Szer ve zet 1 373

XVIII. XVIII. KÜLÜGYMINISZTÉRIUM

241789 1  Kül ügy mi nisz té ri um

004107 1 Kül ügy mi nisz té ri um köz pon ti igaz ga tá sa 17 424

004118 2 Kül kép vi se le tek igaz ga tá sa 28 908

270856 4  Ma gyar Kül ügyi In té zet 528

XIX. XIX. UNIÓS FEJLESZTÉSEK

247834 1  Nem ze ti Fej lesz té si Ügy nök ség 6 362

XX. XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM

269612 1  Ok ta tá si és Kul tu rá lis Mi nisz té ri um igaz ga tá sa

005214 1 Ok ta tá si és Kul tu rá lis Mi nisz té ri um igaz ga tá sa 13 517

227942 2  Egye te mek, fõ is ko lák 1 334 942

218672 3  Köz gyûj te mé nyek 70 382

218605 4  Mû vé sze ti in téz mé nyek 28 406

016357 6  Egyéb kul tu rá lis in téz mé nyek 25 608

226901 7  Egyéb ok ta tá si in téz mé nyek 18 031

11  Fe je ze ti ke ze lé sû elõ irány za tok

4 Köz ok ta tá si fel ada tok tá mo ga tá sa

281089 32 Or szá gos Ki sebb sé gi Ön kor mány za tok egy sze ri ke re set ki egé -
szí té se

9 583

XXI. XXI. EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM

247090 1  Egész ség ügyi Mi nisz té ri um igaz ga tá sa

002949 1 EüM Köz pon ti Igaz ga tás 5 597

247101 2 EüM En ge dé lye zé si és Köz igaz ga tá si Hi va tal 686

267167 2  Ál la mi Nép egész ség ügyi és Tisz ti or vo si Szol gá lat

002950 1 Or szá gos Tisz ti fõ or vo si Hi va tal és in téz mé nyei 105 917

017233 3 Szak- és to vább kép zõ in téz mé nyek, könyv tá rak, do ku men tá ci ós kp., ku ta tó in -
té ze tek

5 386

002972 4  Gyó gyí tó-meg elõ zõ el lá tás or szá gos szak in té ze tei 144 646

002994 5  Or szá gos Men tõ szol gá lat 186 252

233507 7  Or szá gos Vér el lá tó Szol gá lat 41 369

275701 8  Egész ség biz to sí tá si Fel ügye let 2 059

XXII. XXII. PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM

270023 1  Pénz ügy mi nisz té ri um igaz ga tá sa

004767 1 Pénz ügy mi nisz té ri um igaz ga tá sa 13 121
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270034 4  PM In for ma ti kai Szol gál ta tó Köz pont 1 003

004790 5  Adó- és Pénz ügyi El len õr zé si Hi va tal 412 764

004800 6  Vám- és Pénz ügy õr ség 188 258

237287 10  Ma gyar Ál lam kincs tár 103 620

223614 14  Kor mány za ti El len õr zé si Hi va tal

004888 1 Kor mány za ti El len õr zé si Hi va tal 4 409

XXVI. XXVI. SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM

240789 1  Szo ci á lis és Mun ka ügyi Mi nisz té ri um igaz ga tá sa 11 352

013389 2  Fog lal koz ta tá si és Szo ci á lis Hi va tal 8 131

013400 3  Re gi o ná lis Mun ka ügyi Köz pon tok 98 604

004646 4  Or szá gos Mun ka vé del mi és Mun ka ügyi Fõ fel ügye lõ ség 27 060

004624 5  Re gi o ná lis kép zõ köz pon tok 10 138

272723 6  Nem ze ti Szak kép zé si és Fel nõtt kép zé si In té zet 6 257

262290 7  Egyen lõ Bá nás mód Ha tó ság 502

258745 8  Szo ci ál po li ti kai és Mun ka ügyi In té zet 3 089

006453 11  Nem ze ti Fo gyasz tó vé del mi Ha tó ság 12 408

002983 12  Ál la mi szo ci á lis in té ze tek 12 593

003012 13  Gyer mek- és if jú ság vé de lem in té ze tei 23 206

272734 14  Or szá gos Re ha bi li tá ci ós és Szo ci á lis Szak ér tõi In té zet 13 094

XXX. XXX. GAZDASÁGI VERSENYHIVATAL

007065 1  Gaz da sá gi Ver seny hi va tal igaz ga tá sa 3 010

XXXI. XXXI. KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL

007087 1  Köz pon ti Sta tisz ti kai Hi va tal 38 280

007119 4  KSH Könyv tár 1 346

007120 5  KSH Né pes ség tu do má nyi Ku ta tó In té zet 581

XXXIII. XXXIII. MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA

006826 1  MTA Tit kár sá ga

006837 1 MTA Tit kár ság Igaz ga tá sa 4 039

011307 2  MTA Szé che nyi Iro dal mi és Mû vé sze ti Aka dé mia 53

006860 3  MTA Könyv tá ra 2 851

006871 4  MTA Ma te ma ti kai és ter mé szet tu do má nyi ku ta tó in té ze tek 53 777

015338 5  MTA Élet tu do má nyi ku ta tó in té ze tek 37 330

006882 6  MTA Tár sa da lom tu do má nyi ku ta tó in té ze tek 29 858

006893 7  MTA Te rü le ti aka dé mi ai köz pon tok 1 610

270345 8  MTA Aka dé mi ai lé te sít mé nyek fenn tar tá sa és üze mel te té se 2 666

270356 9  MTA Ku ta tás szer ve zé si és nem zet kö zi kap cso la tai 1 531

006925 10  MTA Tá mo ga tott Ku ta tó he lyek 11 326

006936 11  MTA Jó lé ti in téz mé nyek 3 036

032564 12  OTKA Iro da 1 109

XXXIV. XXXIV. NEMZETI KUTATÁSI ÉS TECHNOLÓGIAI HIVATAL

251912 1  Nem ze ti Ku ta tá si és Tech no ló gi ai Hi va tal 4 250

Az elõ irány zat-mó do sí tás ér vé nyes sé ge: a) a költ ség ve té si év ben egy sze ri jel le gû

Fog lal koz ta tot tak lét szá ma (fõ) — idõ szak ra

Fog lal koz ta tot tak lét szá ma (fõ) — idõ szak ra

Az elõ irány zat-mó do sí tás ér vé nyes sé ge: a) a költ ség ve té si év ben egy sze ri jel le gû

Az adat lap 5 pél dány ban töl ten dõ ki Az elõ irány za tok fel hasz ná lá sa/zá ro lá sa
(mó do sí tás +/—)

Össze sen I.
ne gyed év

II.
ne gyed év

III.
ne gyed év

IV.
ne gyed év

Fe je zet 1 pél dány   

Ál la mi Szám ve võ szék 1 pél dány   idõ ará nyos

Ma gyar Ál lam kincs tár 1 pél dány   tel je sít mény ará nyos

Pénz ügy mi nisz té ri um 2 pél dány   egyéb: azon nal 18 115 626 0 0 0 18 115 626

* Az össze tar to zó elõ irány zat-vál to zá so kat (+/–) egy mást kö ve tõ en kell sze re pel tet ni.
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A Kor mány tag ja i nak
ha tá ro za tai

A külügyminiszter
46/2008. (XI. 19.) KüM

határozata

a Magyar Köztársaság Kormánya
és az Észak-atlanti Szerzõdés Szervezete közötti,

a NATO Légiszállítást Kezelõ Szervezetnek a Magyar 
Köztársaság területén  való településérõl

és mûködésérõl  szóló Megállapodás kihirdetésérõl
 szóló 2008. évi XXXIV. tör vény 2–3.  §-ainak

hatálybalépésérõl

A 2008. évi XXXIV. tör vénnyel ki hir de tett, a Ma gyar
Köz tár sa ság Kor má nya és az Észak-at lan ti Szer zõ dés
Szer ve ze te kö zöt ti, a NATO Lé gi szál lí tást Ke ze lõ Szer ve -
zet nek a Ma gyar Köz tár sa ság te rü le tén  való te le pü lé sé rõl

és mû kö dé sé rõl  szóló Meg ál la po dás 11. cik ke ér tel mé ben
a Meg ál la po dás az azt kö ve tõ hó nap elsõ nap ján lép ha -
tály ba, hogy a Fe lek dip lo má ci ai úton ér te sí tet ték egy mást
ar ról, hogy a ha tály ba lé pés hez szük sé ges bel sõ el já rá sok
be fe je zõd tek.

A 11. cikk nek meg fe le lõ ér te sí tés nek a NATO 2008.
má jus 26-i, a Ma gyar Fél 2008. ok tó ber 29-i kel te zé sû
jegy zé ké ben tett ele get. A fen ti ek nek meg fe le lõ en a Meg -
ál la po dás 2008. no vem ber 1-jén lé pett ha tály ba.

A fen ti ek re te kin tet tel, össz hang ban a 2008. évi
XXXIV. tör vény 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 Észak-at lan ti
Szer zõ dés Szer ve ze te kö zöt ti, a NATO Lé gi szál lí tást Ke -
ze lõ Szer ve zet nek a Ma gyar Köz tár sa ság te rü le tén  való te -
le pü lé sé rõl és mû kö dé sé rõl  szóló Meg ál la po dás ki hir de té -
sé rõl  szóló 2008. évi XXXIV. tör vény 2–3.  §-ai 2008. no -
vem ber 1-jén, azaz ket tõ ezer-nyolc no vem ber el se jén lép -
tek ha tály ba.

Dr. Göncz Kin ga s. k.,
kül ügy mi nisz ter
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A Ma gyar Köz löny Lap- és Könyvkiadó
ki adá sá ban meg je le nik az

EU-JOGSZABÁLYTÁR

Az EU-Jog sza bály tár az Eu ró pai Unió ma gyar ra le for dí tott el sõd le ges (alap szer zõ dé sek, csat la ko zá si ok má nyok) 
és má sod la gos (az Eu ró pai Unió szer vei ál tal al ko tott jo gi ak tu sok) joganyagát tartalmazza.
Az EU-Jog sza bály tár DVD-n a do ku men tu mok több fé le szem pont (év szám, Ce lex-szám, ki bo csá tó stb.) sze rint
ke res he tõk. Az adat bá zis ból meg is mer he tõk a jog anya gok jel lem zõi (meg je le nés ada tai, ki bo csá tó, ha tá lyos ság,
egyéb lé nye ges meg jegy zé sek stb.), va la mint köz vet le nül el ér he tõk azok kap cso la tai más EU-s, illetve magyar
jogszabályokkal.
Az Eu ró pai Unió jo gá ban ke vés bé jár tas fel hasz ná lók szá má ra lé nye ges in for má ci ók kal szol gál nak az EU
Asszisz tens me nü pont ban található ismertetõk.
Az EU Ext ra me nü pont tar tal maz za a ma gyar csat la ko zá si ok mányt, va la mint egyéb ki e mel ke dõ en fon tos eu ró pai 
vo nat ko zá sú dokumentumokat.
Az EU-Jog sza bály tár fel hasz ná ló ba rát ki ala kí tá sa és könnyen ke zel he tõ funk ci ói hasz nos és gyors se gít sé get
nyújtanak min d az EU-jog ban már jár tas, min d az az zal most is merkedõ felhasználók számára.
Az EU-Jogszabálytár és a HIVATALOS JOGSZABÁLYTÁR kö zött is mû ködik az át járhatóság, vagy is ha az
EU-Jog sza bály tár ban ma gyar jog sza bály ra van hi vat ko zás, ak kor azt az EU-Jog sza bály tár ból azonnal meg lehet
nyitni.

Az EU-Jog sza bály tár elõ fi ze té si dí já ból a Hi va ta los Jog sza bály tár elõ fi ze tõi 50% ked vez ményt kap nak.

Éves elõ fi ze té si dí jak

Ön ál ló vál to zat 72 000 Ft + áfa �

5 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 130 000 Ft + áfa �

10 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 160 000 Ft + áfa �

25 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 260 000 Ft + áfa �

50 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 340 000 Ft + áfa �

100 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 590 000 Ft + áfa �

MEGRENDELÕLAP

Meg ren del jük az EU-JOGSZABÁLYTÁR vál to za tát .................  példányban, 2008. ............................................ hónaptól.

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

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

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

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

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

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

                                   cég szerû aláírás

Meg ren de lés sel kap cso lat ban ér dek lõd ni le het a 06-80-200-723-as zöld szá mun kon és a 266-5095-ös
 telefonszámon.
A meg ren de lé se ket a Ma gyar Köz löny Lap- és Könyvki adó cí mé re (1085 Bu da pest, So mo gyi B. u. 6.,
 faxszámon a 266-8906, il let ve e-ma il-en az ugy fel@mhk.hu-ra) kér jük el jut tat ni.
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A Ma gyar Köz löny Lap- és Könyvkiadó
ki adá sá ban meg je le nik a

MAGYAR HIVATALOS JOGSZABÁLYTÁR DVD

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

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

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

Éves elõ fi ze té si dí jak

Ön ál ló vál to zat 81 000 Ft + áfa �

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

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

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

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

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

MEGRENDELÕLAP

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

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

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

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

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

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

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

                                        cég szerû aláírás
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A Ma gyar Köz löny Lap- és Könyvki adó meg je len tet te

a

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

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

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

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

MEGRENDELÕLAP

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

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

A meg ren delt pél dá nyok el len ér té két a pos ta költ ség gel együtt, a szál lí tást kö ve tõ szám la kézhez vétele
után, 8 na pon be lül a Ma gyar Közlöny Lap- és Könyvkiadónak a számlán fel tüntetett pénz forgalmi
jel zõ szá má ra át uta lom.

Kel te zés: ………………………………………

                         ………………………………………
cégszerû aláírás
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Tisz telt Elõ fi ze tõk!

Tá jé koz tat juk Önö ket, hogy 2009. ja nu ár 1-jé tõl
a hi va ta los la pok meg je len te té se az aláb bi ak sze rint vál to zik

A Ma gyar Köz löny és a mel lék le tét ké pe zõ Hi va ta los Ér te sí tõ tar tal ma újabb ro va tok kal bõ vül

Ma gyar Köz löny

I. Az Al kot mány és annak mó do sí tá sai

II. Tör vé nyek

III. Kor mány ren de le tek

IV. A Ma gyar Nem ze ti Bank el nö ké nek
ren de le tei

V. A Kormány tag ja i nak ren de le tei

VI. Az Alkot mány bíró ság ha tá ro za tai és
vég zé sei

VII. Jog egy sé gi ha tá ro za tok

VIII. Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság
ál lás fog la lá sai

IX. Határozatok Tára

Hi va ta los Ér te sí tõ

I. Egy sé ges szer ke ze tû jo gi ak tu sok

II. Sta tisz ti kai köz le mé nyek

III. Uta sí tá sok, jo gi irány mu ta tá sok

IV. Ál lás fog la lá sok

V. Sze mély ügyi hí rek

VI. Ala pí tó ok ira tok

VII. Pá lyá za ti fel hí vá sok

VIII. Köz le mé nyek

IX. Hir det mé nyek (a Cég köz löny, az Euró pai
Unió Hi va ta los Lap ja, a Köz be szer zé si
Ér te sí tõ és a Bírósági Határozatok fi gye lé se, 
illetve a tar ta lom jegy zé kek közzététele)

Ha von ta a ki adó DVD-for má tum ban te ma ti zált jog sza bály gyûj te mé nye ket biz to sí t az elõ fi ze tõk nek.

A jog sza bály gyûj te mé nyek árát az elõ fi ze té si díj tar tal maz za.

2009. ja nu ár 1-jé tõl

– a Bel ügyi Köz löny tar tal maz za a jö võ ben a Sport Ér te sí tõt, a Tu risz ti kai Ér te sí tõt és az Ön kor mány za ti
Köz lönyt,

– a Szo ciá lis Köz löny és a Mun ka ügyi Köz löny – össze vo nást kö ve tõ en – ja nu ár tól Szo ciá lis és Mun ka -
ügyi Közlöny né ven, egy lap ként  jelenik meg,

– az Ok ta tá si Köz löny és a Kul tu rá lis Köz löny elõ fi ze tõi a jö võ ben az Ok ta tá si és Kul tu rá lis Köz lönyben
ta lál hat ják meg a szá muk ra fon tos in for má ci ó kat,

– az Egész ség biz to sí tá si Köz löny az Egész ség ügyi Köz lönybe in teg rá ló dik, az ér dek lõ dõk a jö võ ben az
Egész ség ügyi Köz löny bõl tá jé ko zód hat nak az ez idá ig két lap ban kö zölt in for má ci ók ról.

Bu da pest, 2008. ok tó ber 15.

Magyar Köz löny Lap- és Könyvkiadó Kft.
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Tisztelt Elõfizetõk!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a kiadónk terjesztésében levõ lapokra és elektronikus kiadványokra szóló elõfizetésüket folyamatosnak
tekintjük. Csak akkor kell változást bejelenteniük a 2009. évre vonatkozó elõfizetésre, ha a példányszámot, esetleg a címlistát
módosítják, vagy új lapra szeretnének elõfizetni (pontos szállítási, név- és utcacím-megjelöléssel). Értesítjük továbbá Önöket, hogy
2009. január 1-jétõl – az Eitv. összevonásra vonatkozó rendelkezéseit figyelembe véve – egyes lapoknál is változásokra kell számítani.
Kérjük, hogy az esetleges módosítást (cím- és példányszámváltozás) szíveskedjenek levélben vagy faxon megküldeni. Felhívjuk szíves
figyelmüket, hogy a lapszállításról kizárólag az elõfizetési díj beérkezését követõen intézkedünk. Fontos, hogy az elõfizetési díjakat
a megadott 10300002-20377199-70213285 sz. számlára utalják, illetve a kiadó által kiküldött készpénz-átutalási megbízáson fizessék
be. Készpénzes befizetés kizárólag a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó ügyfélszolgálatán (1085 Budapest, Somogyi Béla u. 6.) lehetséges.
(Levélcím: Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó, 1394 Budapest, 62. Pf. 357. Fax: 318-6668).

A 2009. évi elõfizetési díjak
(Az árak az áfát tartalmazzák.)

Magyar Közlöny 151 452 Ft/év

Az Alkotmánybíróság Határozatai 27 972 Ft/év

Belügyi Közlöny 39 564 Ft/év

Egészségügyi Közlöny 39 564 Ft/év

Földmûvelésügyi
és Vidékfejlesztési Értesítõ 27 468 Ft/év

Szociális és Munkaügyi Közlöny 39 564 Ft/év

Oktatási és Kulturális Közlöny 31 500 Ft/év

Pénzügyi Közlöny 45 108 Ft/év

Ügyészségi Közlöny 9 324 Ft/év

L'udové noviny 7 308 Ft/év

Neue Zeitung 7 056 Ft/év

A MAGYAR HIVATALOS JOGSZABÁLYTÁR (DVD)
hatályos jogszabályok hivatalos számítógépes gyûjteményének 2009. évi éves elõfizetési díjai

(Áraink a 20%-os áfát tartalmazzák.)

Önálló változat 97 200 Ft

5 munkahelyes hálózati változat 171 600 Ft

10 munkahelyes hálózati változat 216 000 Ft

25 munkahelyes hálózati változat 351 000 Ft

50 munkahelyes hálózati változat 459 000 Ft

100 munkahelyes hálózati változat 780 000 Ft

AZ EU-JOGSZABÁLYTÁR (DVD)
Az Európai Unió Jogszabályai gyûjteményének 2009. évi éves elõfizetési díja

(Áraink a 20%-os áfát tartalmazzák.)

Önálló változat 86 400 Ft

5 munkahelyes hálózati változat 156 000 Ft

10 munkahelyes hálózati változat 192 000 Ft

25 munkahelyes hálózati változat 312 000 Ft

50 munkahelyes hálózati változat 408 000 Ft

100 munkahelyes hálózati változat 708 000 Ft

Facsimile Magyar Közlöny. A hivatalos lap 2008-as évfolyama jelenik meg CD-n az eredeti külalak megõrzésével, de könnyen kezelhetõen.
Ára: 18 480 Ft + áfa.

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.
A pa pír ala pon ter jesz tett Ma gyar Köz löny a kor mány za ti por tá lon köz zé tett hi te les elekt ro ni kus do ku men tum ol dal hû má so la ta.

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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08.3396 – 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.
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