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AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA



Törvények

2006. évi CIX.
törvény

a kormányzati szervezetalakítással összefüggõ
törvénymódosításokról*

(kivonatos közlés)

ELSÕ RÉSZ

A KÖZIGAZGATÁSI SZERVEZETRENDSZERRE
VONATKOZÓ TÖRVÉNYI RENDELKEZÉSEK

MÓDOSÍTÁSA

XXIV. Fejezet

SPORTIGAZGATÁS

143. § (1) A sportról szóló 2004. évi I. törvény 79. §
(1) bekezdése a következõ j) ponttal egészül ki:

[(1) Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben
állapítsa meg:]

„j) a sportigazgatási szerv vagy szervek kijelölését.”

(2) E törvény hatálybalépésével egyidejûleg
a) az egyes sportcélú ingatlanok tulajdoni helyzetének

rendezésérõl szóló 1996. évi LXV. törvény 2. § (1) bekez-
dés a) pont aa) alpontjában a „sportról szóló 1996. évi
LXIV.” szövegrész helyébe a „sportról szóló” szöveg, 5. §
(1) bekezdés b) pontjában a „Nemzeti Sporthivatal elnö-
ke” szövegrész helyébe a „sportigazgatási szerv vezetõje”
szöveg, 5. § (4) bekezdésében a „Nemzeti Sporthivatal
(a továbbiakban: NSH) elnöke” szövegrész helyébe a
„sportigazgatási szerv vezetõje” szöveg, 5. § (4) bekezdé-
sében az „az NSH elnöke” szövegrész helyébe az „a sport-
igazgatási szerv vezetõje” szöveg, 5. § (5) bekezdésében
az „Az NSH elnöke” szövegrész helyébe az „A sportigaz-
gatási szerv vezetõje” szöveg, 7. § (1) bekezdésében, 11. §
(2) bekezdésében az „az NSH elnöke” szövegrészek he-
lyébe az „a sportigazgatási szerv vezetõje” szöveg, 8. §
(2) bekezdésében az „az NSH-t” szövegrész helyébe az
„a sportigazgatási szervet” szöveg, 8. § (2) bekezdésében
az „Az NSH” szövegrész helyébe az „A sportigazgatási
szerv” szöveg,

b) a sportról szóló 2004. évi I. törvény 38. § (4) bekez-
désében a „Belügyminisztérium fejezetben Nemzeti
Sporthivatal (a továbbiakban: NSH) költségvetési címbõl”
szövegrész helyébe a „sportpolitikáért felelõs miniszter ál-
tal vezetett minisztérium költségvetési fejezetébõl” szö-
veg, 39. § (4) bekezdésében a „Nemzeti Sporthivatal elnö-
ke (a továbbiakban: NSH elnöke)” szövegrész helyébe a
„sportigazgatási szerv vezetõje” szöveg, 40. § (1) bekez-

désében, 42. § (1) bekezdésében, 43. § (1) bekezdésében,
44. § (1) bekezdésében, 51. § (1) bekezdésében, 61. §
(1) bekezdésében, 64. § (1) és (3) bekezdésében az „az
NSH” szövegrészek helyébe az „a sportigazgatási szerv”
szöveg, 40. § (4) bekezdésében, 42. § (4) bekezdésében,
43. § (3) bekezdésében, 44. § (3) bekezdésében az „az
NSH költségvetési címbõl” szövegrészek helyébe az
„a sportpolitikáért felelõs miniszter által vezetett miniszté-
rium költségvetési fejezetébõl” szöveg, 41. § (4) bekezdé-
sében, 45. § (3) bekezdésében, 50. § (3) bekezdés b) pont-
jában, 53. § (4) bekezdésében, 64. § (2) bekezdésében az
„az NSH elnöke” szövegrészek helyébe az „a sportigazga-
tási szerv vezetõje” szöveg, 42. § (3) bekezdés c) és
h) pontjában, 43. § (2) bekezdés e) pontjában, 44. § (2) be-
kezdés f) pontjában az „az NSH-val” szövegrészek helyé-
be az „a sportigazgatási szervvel” szöveg, 48. § (4) bekez-
désében, 62. § (1) bekezdésében, 64. § (4)–(6) bekezdésé-
ben az „az NSH elnökének” szövegrészek helyébe az
„a sportigazgatási szerv vezetõjének” szöveg, 48. § (5) be-
kezdésében az „Ifjúsági és Sportbizottsága” szövegrész
helyébe a „sportügyekkel foglalkozó bizottsága” szöveg,
51. § (2) bekezdésében, 57. § (4) bekezdésében, 64. §
(1) bekezdésében az „Az NSH” szövegrész helyébe az
„A sportigazgatási szerv” szöveg, 53. § (3) bekezdés
b) pontjában az „Ifjúsági és Sportbizottságának” szöveg-
rész helyébe a „sportügyekkel foglalkozó bizottságának”
szöveg, 54. § (2) bekezdésében az „az NSH-ban” szöveg-
rész helyébe az „a sportigazgatási szerven belül” szöveg,
54. § (2) bekezdésében az „az NSH költségvetési címen”
szövegrész helyébe az „a sportpolitikáért felelõs miniszter
által vezetett minisztérium költségvetési fejezetén” szö-
veg, 56. § (2) bekezdésében az „a Belügyminisztérium fe-
jezetben NSH költségvetési címben” szövegrész helyébe
az „a sportpolitikáért felelõs miniszter által vezetett mi-
nisztérium költségvetési fejezetében” szöveg, 56. § (3) be-
kezdésében az „NSH elnöke” szövegrész helyébe az
„a sportigazgatási szerv vezetõje” szöveg, 56. § (3) bekez-
désében az „az NSH költségvetési címhez” szövegrész he-
lyébe az „a sportpolitikáért felelõs miniszter által vezetett
minisztérium költségvetési fejezetéhez” szöveg, 61. §
(1) bekezdésében az „az NSH költségvetési cím alatt az
éves költségvetésben” szövegrész helyébe az „a sportpoli-
tikáért felelõs miniszter által vezetett minisztérium költ-
ségvetési fejezetében” szöveg,

c) a kis- és középvállalkozásokról, fejlõdésük támoga-
tásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény 16. § (3) bekezdés
a) pontjában a „Nemzeti Sporthivatal elnöke” szövegrész
helyébe a „sportigazgatási szerv vezetõje” szöveg
lép.

144. § E törvény hatálybalépésével egyidejûleg hatályát
veszti a sportról szóló 2004. évi I. törvény 51. § (3) bekez-
dése, 53. § (4) bekezdésében az „ , a (3) bekezdés a) pont-
jában megjelölteket a politikai államtitkár, a b) pontban
megjelölteket az alelnök, a Tanács társelnökét az NSH el-
nöke helyettesítheti” szövegrész.

2 SPORTÉRTESÍTÕ 1. szám

* A törvényt az Országgyûlés a 2006. december 11-i ülésnapján fogadta el.



NEGYEDIK RÉSZ

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

174. § (1) E törvény – a (2) bekezdésben foglalt kivétel-
lel – 2007. január 1-jén lép hatályba.

Sólyom László s. k., Dr. Szili Katalin s. k.,
köztársasági elnök az Országgyûlés elnöke

2006. évi CXV.
törvény

egyes, az egészségügyet érintõ törvényeknek
az egészségügyi reformmal kapcsolatos

módosításáról*

(kivonatos közlés)

A kötelezõ egészségbiztosítás ellátásairól szóló
1997. évi LXXXIII. törvény módosítása

6. § Az Ebtv. 18. §-a helyébe a következõ rendelkezés
lép:

(6) Nem az E. Alap terhére vehetõk igénybe:
e) a külön jogszabályban meghatározott különösen ve-

szélyes (extrém) sportolás közben bekövetkezett baleset
miatt szükségessé vált ellátások,

f) hivatásos sportolók sportegészségügyi ellátása,

Záró rendelkezések

43. § (1) Ez a törvény – a (2)–(4) bekezdésben foglalt
kivétellel – 2007. január 1-jén lép hatályba.

Sólyom László s. k., Dr. Szili Katalin s. k.,
köztársasági elnök az Országgyûlés elnöke

* A törvényt az Országgyûlés a 2006. december 11-i ülésnapján fogadta el.

Kormányrendeletek

A Kormány
319/2006. (XII. 23.) Korm.

rendelete
a kötelezõ egészségbiztosítás ellátásairól szóló

1997. évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról szóló
217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet módosítása

(kivonatos közlés)

A kötelezõ egészségbiztosítás ellátásairól szóló
1997. évi LXXXIII. törvény 83. §-a (2) bekezdésének c),
e), f), r) pontjában és (5) bekezdésében foglalt felhatalma-
zás alapján a Kormány a következõket rendeli el:

4. §

Az R. a következõ 5/B. §-sal egészül ki:
„5/B. § Az Ebtv. 18. §-a (6) bekezdésének e) pontja al-

kalmazásában különösen veszélyes (extrém) sportnak mi-
nõsül:

a) vízisízés,
b) jet-ski,
c) vadvízi evezés,
d) hegy- és sziklamászás az V. foktól,
e) magashegyi expedíció,
f) barlangászat,
g) bázisugrás, mélybe ugrás (bungee jumping),
h) falmászás,
i) roncsautó (auto-crash) sport, rally,
j) hõlégballonozás,
k) félkezes és nyílttengeri vitorlázás,
l) sárkányrepülés, ejtõernyõzés, paplanernyõzés, mû-

repülés.”

21. §

(1) Ez a rendelet – a (6) bekezdésben foglalt kivétellel –
2007. január 1-jén lép hatályba.

A miniszterelnök helyett:

Kiss Péter s. k.,
szociális és munkaügyi miniszter

1. szám SPORTÉRTESÍTÕ 3



A Kormány
320/2006. (XII. 23.) Korm.

rendelete
a térítési díj ellenében igénybe vehetõ egyes

egészségügyi szolgáltatások térítési díjáról szóló
284/1997. (XII. 23.) Korm. rendelet

módosításáról

(kivonatos közlés)

A kötelezõ egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997.
évi LXXXIII. törvény (a továbbiakban: Ebtv.) 83. §-a
(2) bekezdésének o) pontjában, valamint a társadalombiz-
tosítás pénzügyi alapjai 1998. évi költségvetésérõl szóló
1997. évi CLIII. törvény 61. §-ának (3) bekezdésében fog-
lalt felhatalmazás alapján a Kormány a következõket ren-
deli el:

2. §

(1) A Tr. 1. számú melléklete e rendelet 1. számú mel-
léklete szerint egészül ki.

(2) A Tr. 2. számú melléklete helyébe e rendelet 2. szá-
mú melléklete lép.

3. §

(1) Ez a rendelet 2007. január 1-jén lép hatályba, rendel-
kezéseit a hatálybalépést követõen megkezdett vizsgála-
tok vonatkozásában kell alkalmazni.

A miniszterelnök helyett:

Kiss Péter s. k.,
szociális és munkaügyi miniszter

4 SPORTÉRTESÍTÕ 1. szám

2. számú melléklet a 320/2006. (XII. 23.) Korm. rendelethez

„2. számú melléklet a 284/1997. (XII. 23.) Korm. rendelethez

A kötelezõ egészségbiztosítás ellátásai keretében igénybe nem vehetõ egyes egészségügyi szolgáltatások
térítési díja

11. Hivatásos sportolók sportegészségügyi vizsgálata 8 000 Ft

12. Hivatásos sportolók további sportegészségügyi szakvizsgálata Az adott ellátásnak
az egészségbizto-
sító felé külön
jogszabály szerint
elszámolható
összege

A Kormány
342/2006. (XII. 23.) Korm.

rendelete
az önkormányzati és területfejlesztési miniszter

feladat- és hatáskörérõl szóló 168/2006. (VII. 28.)
Korm. rendelet módosításáról

A Kormány az Alkotmány 35. §-ának (2) bekezdésében
megállapított eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alkot-
mány 35. §-a (1) bekezdésének c) pontjában foglalt fel-
adatkörében eljárva a következõket rendeli el:

1. §

Az önkormányzati és területfejlesztési miniszter feladat-
és hatáskörérõl szóló 168/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet

(a továbbiakban: R.) 5. §-a (2) bekezdésének a) pontja
helyébe a következõ rendelkezés lép:

[A miniszter a sportpolitikáért való felelõssége köré-
ben]

„a) irányítja a Nemzeti Utánpótlás-nevelési és Sport-
szolgáltató Intézetet,”

2. §

Az R. a következõ új 7/A. §-sal egészül ki:
„7/A. § (1) A miniszter ellátja a sportigazgatási szerv

feladatait.
(2) A miniszter sportigazgatási szervként vezeti a sport-

ról szóló 2004. évi I. törvény 40. §-ának (1) bekezdésében,
42. §-ának (1) bekezdésében, 43. §-ának (1) és 44. §-ának
(1) bekezdéseiben foglalt nyilvántartásokat.”



3. §

Az R. 10. §-ának e) pontja helyébe a következõ rendel-
kezés lép:

[A miniszter a területfejlesztésért és területrendezésért
való felelõssége körében]

„e) közremûködik a regionális fejlesztési tanácsok, a
térségi fejlesztési tanácsok és a megyei területfejlesztési
tanácsok munkájában, ellátja az Országos Területfejlesz-
tési Tanácsban való részvétellel és a Tanács mûködésével
kapcsolatos feladatokat, összehangolja a központi köz-
igazgatási szervek területfejlesztéssel összefüggõ tevé-
kenységét, biztosítja a területfejlesztés ágazati és területi
szereplõi közötti koordinációt;”

4. §

Ez a rendelet 2007. január 1-jén lép hatályba.

Gyurcsány Ferenc s. k.,
miniszterelnök

Az Országgyûlés határozata

Az Országgyûlés
52/2006. (XI. 15.) OGY

határozata
az Országgyûlés bizottságainak létrehozásáról,

tisztségviselõinek és tagjainak megválasztásáról szóló
14/2006. (V. 31.) OGY határozat módosításáról*

(kivonatos közlés)

Az Országgyûlés bizottságainak létrehozásáról, tiszt-
ségviselõinek és tagjainak megválasztásáról szóló
14/2006. (V. 31.) OGY határozat a következõk szerint mó-
dosul:

Az Országgyûlés

a Sport- és turisztikai bizottságba

dr. Tompa Sándor helyett

dr. Nagy Imrét

a bizottság tagjává

megválasztja.

Dr. Szili Katalin s. k.,
az Országgyûlés elnöke

Pettkó András s. k., Török Zsolt s. k.,
az Országgyûlés jegyzõje az Országgyûlés jegyzõje

* A határozatot az Országgyûlés a 2006. november 13-i ülésnapján
fogadta el.

Kormányhatározatok

A Kormány
2236/2006. (XII. 23.) Korm.

határozata
a 2006. évi központi költségvetés általános

tartalékának és egyes fejezetek államháztartási
tartalékának felhasználásáról

(kivonatos közlés)

A Kormány

2. a Magyar Köztársaság 2006. évi költségvetésérõl
szóló 2005. évi CLIII. törvény 51. §-ának (2) bekezdésé-
ben biztosított jogkörében az egyes fejezetek 2006. évi
fejezeti államháztartási tartalékából – a 2. számú melléklet
szerint – 29 173,0 millió forint,

Felelõs: az érintett fejezetek felügyeletét ellátó
szervek vezetõi

Határidõ: azonnal
átcsoportosítását rendeli el;

A miniszterelnök helyett:

Kiss Péter s. k.,
szociális és munkaügyi miniszter

1. szám SPORTÉRTESÍTÕ 5



2. számú melléklet a 2236/2006. (XII. 23.) Korm. határozathoz

XI. Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium
Fejezet száma és megnevezése

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELÕIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA*
a Kormány hatáskörében

Költségvetési év: 2006.

Millió forintban, egy tizedessel
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áthúzódó
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Kiemelt elõirányzat neve

XI. Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium

12 Fejezeti kezelésû elõirányzatok

26 Sporttevékenység támogatása

250078 1 Utánpótlás-nevelési feladatok

1 Mûködési költségvetés

5 Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások 145,0

228543 8 Kiemelt nemzetközi sportesemények támogatása

1 Mûködési kiadások

5 Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások 72,0

27 Sportlétesítmények fejlesztése és kezelése

256423 1 Állami és önkormányzati – Sport XXI. Létesítmény-fejlesztési-
Program-sportlétesítmények fejlesztése

2 Felhalmozási költségvetés

3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 2 805,0

229429 2 Állami sportvagyon kezelése, fejlesztése

1 Mûködési költségvetés

5 Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások 1 666,8

Állam-
háztartási

egyedi
azonosító

Fejezet-
szám

Cím-
szám

Al-
cím-
szám

Jog-
cím-

csop.-
szám

Jog-
cím-
szám

Elõ-
ir.-
cso-
port-
szám

Ki-
emelt
elõ-
ir.-

szám

Feje-
zet-
név

Cím-
név

Al-
cím-
név

Jog-
cím-

csop.-
név

Jog-
cím-
név

Elõ-
ir.-

csop.-
név

TÁMOGATÁSOK
A módosítás

jogcíme

Módosítás
(+/–)

A módo-
sítás

követ-
kezõ
évre

áthúzódó
hatása

A módo-
sítást

elrendelõ
jog-

szabály/
hatá-
rozat
száma

Kiemelt elõirányzat neve

XI. Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium

12 Fejezeti kezelésû elõirányzatok

26 Sporttevékenység támogatása

250078 1 Utánpótlás-nevelési feladatok 145,0

228543 8 Kiemelt nemzetközi sportesemények támogatása 72,0

27 Sportlétesítmények fejlesztése és kezelése

256423 1 Állami és önkormányzati – Sport XXI. Létesítmény-fejlesztési-
Program-sportlétesítmények fejlesztése 2 805,0

229429 2 Állami sportvagyon kezelése, fejlesztése 1 666,8

Az elõirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegû

Az adatlap 5 példányban töltendõ ki
Az elõirányzatok felhasználása/zárolása

(módosítás +/–)
Összesen

I.
negyedév

II.
negyedév

III.
negyedév

IV.
negyedév

Fejezet 1 példány

Állami Számvevõszék 1 példány idõarányos

Magyar Államkincstár 1 példány teljesítményarányos

Pénzügyminisztérium 2 példány egyéb: azonnal 29 173,0 29 173,0

* Az összetartozó elõirányzat-változásokat (+/–) egymást követõen kell szerepeltetni.
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A Kormány
2254/2006. (XII. 25.) Korm.

határozata
az államháztartás hatékony mûködését

elõsegítõ szervezeti átalakításokról
és az azokat megalapozó intézkedésekrõl szóló

2118/2006. (VI. 30.) Korm. határozat
egyes feladatainak végrehajtásáról

(kivonatos közlés)

A Kormány az államháztartás – konvergencia követel-
ményeknek is megfelelõ – egyensúlyi helyzetének meg-
alapozásához szükséges rövid és hosszabb távú intézkedé-
sek keretében, a közfeladat-ellátás hatékony szervezeti ke-
reteinek kialakítása érdekében a következõket határozza:

3. A Kormány tudomásul veszi, hogy a határozat
6. q) pontja kilencedik francia bekezdésének intézkedését
oly módon hajtják végre, hogy a Magyar Sport Háza Ingat-
lanfejlesztõ és Ingatlanhasznosító Zrt., valamint a Rendez-
vénycsarnok Ingatlanfejlesztõ és -Kezelõ Zrt. beolvad a
BM Beruházási és Közbeszerzési Zrt.-be.

Gyurcsány Ferenc s. k.,
miniszterelnök

A Kormány
2255/2006. (XII. 25.) Korm.

határozata
az államháztartás hatékony mûködését

elõsegítõ szervezeti átalakításokról
és az azokat megalapozó intézkedésekrõl szóló

2118/2006. (VI. 30.) Korm. határozat módosításáról

(kivonatos közlés)

A Kormány az államháztartás hatékony mûködését elõ-
segítõ szervezeti átalakításokról és az azokat megalapozó
intézkedésekrõl szóló 2118/2006. (VI. 30.) Korm. határo-
zatot (a továbbiakban: Korm. határozat) az alábbiak sze-
rint módosítja:

12. Ez a határozat a közzététele napján lép hatályba, ez-
zel egyidejûleg a hatályát veszti:

– a Korm. határozat 2. számú mellékletében az Önkor-
mányzati és Területfejlesztési Minisztériumra vonatkozó
rendelkezés;

A miniszterelnök helyett:

Kiss Péter s. k.,
szociális és munkaügyi miniszter

Pályázati felhívás

Hivatkozással a közalkalmazottak jogállásáról szóló
1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról rendelkezõ
– többször módosított – 89/1994. (VI. 8.) kormányrende-
letre:

Budapest Fõváros
XV. Kerületi Önkormányzat Képviselõ-testülete

(1153 Budapest, Bocskai utca 1–3.)
pályázatot hirdet

az Ifjúsági és Sportközpont
(1152 Budapest, Széchenyi tér 8–10.)

intézményvezetõi állásának betöltésére

1. Pályázati feltételek
– szakirányú felsõfokú végzettség,
– legalább öt év szakmai gyakorlat,
– büntetlen elõélet,
– magyar állampolgárság.

2. A pályázat benyújtásának formája
– gépelve, írásban,
– három példányban.

3. A pályázathoz csatolni kell
– részletes szakmai önéletrajzot,
– vezetõi programot,
– oklevelek másolatát,
– három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt.

4. A megbízatás idõtartama
2007. október 1.–2012. szeptember 30.

5. A pályázat elbírálásakor elõnyt élvez
– önkormányzatnál vagy önkormányzati fenntartású

sportintézménynél szerzett vezetõi gyakorlat,
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– a sport területén szerzett sokoldalú szakmai gya-
korlat.

6. Bérezés
– az alapilletmény a közalkalmazottak jogállásáról

szóló 1992. évi XXXIII. törvény szabályai szerint,
– a magasabb vezetõi pótlék a közalkalmazottak jogál-

lásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a kerü-
leti közalkalmazottak juttatási szabályzat 1. számú mellék-
lete szerint kerül megállapításra.

7. A pályázat beérkezésének határideje
A Sportértesítõben való megjelenéstõl számított har-

minc nap. A határidõ számítása során a polgárjog szabá-
lyai irányadóak.

8. A pályázat elbírálásának határideje

2007. június 30.

9. A pályázat benyújtásának helye

– Budapest Fõváros XV. Kerületi Önkormányzat Pol-
gármesteri Hivatala Oktatási, Mûvelõdési, Ifjúsági és
Sport Osztály, 1153 Budapest, Bocskai utca 1–3. Telefon:
305-3127.

10. A pályázattal kapcsolatban érdeklõdni lehet

– Budapest Fõváros XV. Kerületi Önkormányzat Pol-
gármesteri Hivatala Oktatási, Mûvelõdési, Ifjúsági és
Sport Osztály, Lindner Gusztáv osztályvezetõ, 1153 Bu-
dapest, Bocskai utca 1–3. Telefon: 305-3113.

8 SPORTÉRTESÍTÕ 1. szám

Szerkeszti az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium Sport Szakállamtitkársága, a szerkesztõbizottság közremûködésével.
A szerkesztõbizottság elnöke: dr. Fazekas Attila Erik
Szerkesztõség: 1054 Budapest, Hold u. 1.
Kiadja a Magyar Hivatalos Közlönykiadó. Felelõs kiadó: dr. Kodela László elnök-vezérigazgató.
Budapest VIII., Somogyi B. u. 6., 1394 Budapest 62. Pf. 357, vagy faxon: 318-6668.
Elõfizetésben terjeszti a Magyar Hivatalos Közlönykiadó a Fáma Rt. közremûködésével. Telefon/fax: 266-6567.
Elõfizetésben megrendelhetõ a Magyar Hivatalos Közlönykiadó ügyfélszolgálatán (fax: 318-6668, 338-4746,
e-mail: kozlonybolt@mhk.hu) vagy a www.mhk.hu/kozlonybolt internetcímen,
1085 Budapest, Somogyi Béla u. 6., 1394 Budapest 62. Pf. 357.
Információ: tel./fax: 317-9999, 266-9290/245, 357 mellék.
Példányonként megvásárolható a Budapest VII., Rákóczi út 30. (bejárat a Dohány u. és Nyár u. sarkán) szám alatti
Közlöny Centrumban (tel.: 321-5971, fax: 321-5275, e-mail: kozlonycentrum@mhk.hu).
2007. évi éves elõfizetési díj: 5040 Ft áfával.
A kiadó az elõfizetési díj év közbeni emelésének jogát fenntartja.
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