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II. rész JOGSZABÁLYOK
A Magyar Nemzeti Bank
Elnökének rendeletei
A Magyar Nemzeti Bank elnökének
8/2006. (VI. 19.) MNB
rendelete
a jegybanki alapkamat mértékérõl
A Magyar Nemzeti Bankról szóló 2001. évi LVIII. törvény (a továbbiakban: Mnbtv.) 60. §-a (1) bekezdésének
a) pontja alapján fennálló jogkörömben eljárva a következõket rendelem el:
1. §
A Magyar Nemzeti Bank Monetáris Tanácsának döntése értelmében a jegybanki alapkamat mértéke 6,25%.

2. §
(1) E rendelet 2006. június 20-án lép hatályba.
(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejûleg hatályát
veszti a jegybanki alapkamat mértékérõl szóló 19/2005.
(IX. 19.) MNB rendelet.
(3) E rendeletet a Magyar Nemzeti Bank az Mnbtv.
60. § (5) bekezdése alapján honlapján és elektronikus hírügynökségi oldalán 2006. június 19-én hirdeti ki.
Járai Zsigmond s. k.,
a Magyar Nemzeti Bank elnöke

A Kormány tagjainak
rendeletei
A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési
miniszter
46/2006. (VI. 19.) FVM
rendelete
a 2006. évi iskolatej program elsõ félévének
szabályozásáról szóló
115/2005. (XII. 15.) FVM rendelet módosításáról
A mezõgazdasági és vidékfejlesztési támogatásokhoz
és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdé-
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seirõl és az ezzel összefüggõ törvénymódosításokról szóló
2003. évi LXXIII. törvény 45. § (2) bekezdésének c) pontjában kapott felhatalmazás alapján a következõket rendelem el:
1. §
A 2006. évi iskolatej program elsõ félévének szabályozásáról szóló 115/2005. (XII. 15.) FVM rendelet (a továbbiakban: R.) 4. §-ának (3) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„(3) A jóváhagyási kérelmeket az MVH a beérkezéstõl
számított százhúsz napon belül bírálja el.”

2. §
(1) Az R. 7. §-ának (1) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„(1) A kérelmezõ az e rendelet 3. számú melléklete szerinti támogatási kérelmét a 2006. január 1. és 2006. március 31. közötti idõszakban (a továbbiakban: I. idõszak),
valamint a 2006. április 1. és az intézmény nyári szünetének hivatalos kezdõ idõpontja közötti idõszakban (a továbbiakban: II. idõszak) kiszállított tejtermékekre vonatkozóan, idõszakonként egy alkalommal nyújthatja be legkésõbb az adott idõszakot követõ negyedik hónap utolsó
napjáig az MVH-hoz.”
(2) Az R. 7. §-ának (4)–(6) bekezdése helyébe a következõ rendelkezések lépnek:
„(4) A támogatási kérelem (1) bekezdésben meghatározott határidõn túli benyújtása esetén a közösségi rendelet
11. cikk (3) bekezdése szerinti jogkövetkezmények kerülnek alkalmazásra.
(5) A támogatási kérelemrõl az MVH a beérkezés napjától számított négy hónapon belül dönt.
(6) Az e rendeletnek megfelelõ támogatási kérelemnek
az MVH helyt ad, amelyrõl határozatot hoz. A helyt adó
határozatnak tartalmaznia kell az igénybe vehetõ támogatás összegét. A támogatás az MVH határozata alapján az
(5) bekezdés szerinti határidõn belül kerül átutalásra a kérelmezõ által – a Regisztrációs rendelet szerinti – ügyfélregisztrációs rendszerben megadott bankszámlaszámra.”

3. §
Ez a rendelet a kihirdetését követõ harmadik napon lép
hatályba.
Gráf József s. k.,
földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter
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A honvédelmi miniszter
17/2006. (VI. 19.) HM
rendelete
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III. rész HATÁROZATOK

a Honvédelmi Minisztérium,
a Honvédelmi Minisztérium szervezetei
és a Magyar Honvédség szervezetei jogi
képviseletének rendjérõl szóló
20/2001. (VIII. 9.) HM rendelet
módosításáról

Az Országgyûlés határozatai

A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl szóló
2004. évi CV. törvény 52. §-a (1) bekezdésének f) pontja
alapján a Honvédelmi Minisztérium, a Honvédelmi Minisztérium szervezetei és a Magyar Honvédség szervezetei
jogi képviseletének rendjérõl szóló 20/2001. (VIII. 9.) HM
rendeletet (a továbbiakban: R.) a következõk szerint módosítom:

az Országgyûlés bizottságainak létrehozásáról,
tisztségviselõinek és tagjainak megválasztásáról szóló
14/2006. (V. 31.) OGY határozat módosításáról*

1. §
(1) Az R. 8. §-a elõtti alcím helyébe a következõ alcím
lép:
„Jogvitákból származó követelések teljesítésének
rendje”
(2) Az R. 8. §-a a következõ (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) Ha a jogerõs és végrehajtható határozat, illetve okirat a HM, a HM és MH szervezet ellenérdekû felét teljesítésre kötelezi, a HM KPSZH az eljáró pénzügyi szerv kijelölésével gondoskodik a követelés – akár végrehajtás útján
történõ – érvényesítésérõl.”

Az Országgyûlés
18/2006. (VI. 19.) OGY
határozata

Az Országgyûlés bizottságainak létrehozásáról, tisztségviselõinek és tagjainak megválasztásáról szóló
14/2006. (V. 31.) OGY határozat a következõk szerint módosul:
Az Országgyûlés
az Ifjúsági, szociális és családügyi bizottságba
dr. Vidorné dr. Szabó Györgyi helyett
Korózs Lajost
a bizottság elnökévé,
az Egészségügyi bizottságba
dr. Schvarcz Tibort,
a Foglalkoztatási és munkaügyi bizottságba
Gúr Nándort,

2. §
Az R. 9. §-ának (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) Az egyezségkötésre jogosult jogi személyek a perbeli és a peren kívüli egyezség megkötése elõtt az egyezség tervezetét és az ügyhöz kapcsolódó összes iratot soron
kívül, közvetlenül kötelesek egy példányban megküldeni
pénzügyi fedezet vizsgálata miatt a HM KPSZH-hoz, valamint a – 2. § (2) bekezdésében foglalt szerv kivételével –
véleményezésre felterjeszteni a HM Jogi és Információvédelmi Fõosztályához.”

a Gazdasági és informatikai bizottságba
Márfai Pétert és
Podolák Györgyöt,
az Ifjúsági, szociális és családügyi bizottságba
dr. Vidorné dr. Szabó Györgyit,
a Külügyi és határon túli magyarok bizottságba
Szabó Vilmost,
a Mezõgazdasági bizottságba
Gõgös Zoltán helyett
Herbály Imrét,
az Önkormányzati és területfejlesztési bizottságba

3. §
Ez a rendelet a közzétételt követõ 8. napon lép hatályba.

Balogh Józsefet és
Szabó Györgyöt,

Budapest, 2006. június 7.
Juhász Ferenc s. k.,
honvédelmi miniszter

* A határozatot az Országgyûlés a 2006. június 19-i ülésnapján fogadta el.
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a Sport- és turisztikai bizottságba
dr. Tompa Sándor helyett
Pál Bélát
a bizottság alelnökévé,
az Alkotmányügyi, igazságügyi és ügyrendi bizottságba
dr. Veresné dr. Szabó Éva helyett
Tóth Andrást (MSZP),
az Egészségügyi bizottságba
Tóth Tiborné dr. helyett
dr. Vojnik Máriát,
az Emberi jogi, kisebbségi, civil- és vallásügyi bizottságba
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dr. Tompa Sándort,
a Kulturális és sajtóbizottságba
Gy. Németh Erzsébet helyett
Tatai-Tóth Andrást,
a Külügyi és határon túli magyarok bizottságba
dr. Vadai Ágnes helyett
Szabó Vilmost,
Nagy Jenõ helyett
Mesterházy Attilát,
a Mentelmi, összeférhetetlenségi és mandátumvizsgáló
bizottságba
dr. Molnár Zsolt helyett
Sándor Istvánt,

dr. Nyul István helyett
dr. Veresné dr. Szabó Évát,

Tatai-Tóth András helyett
dr. Wiener Györgyöt,

a Foglalkoztatási és munkaügyi bizottságba

a Mezõgazdasági bizottságba

Vécsi István helyett
dr. Vojnik Máriát,

Hunvald György helyett
Vécsi Istvánt,

a Gazdasági és informatikai bizottságba

Gõgös Zoltán helyett
Borenszki Ervint,

dr. Szekeres Imre helyett
dr. Szanyi Tibort,

a Nemzetbiztonsági bizottságba

Farkas Imre helyett
dr. Suchman Tamást,

dr. Géczi József Alajos helyett
Juhász Ferencet,

Végh Tibor helyett
dr. Baráth Etelét,

dr. Wiener György helyett
dr. Vadai Ágnest,

az Ifjúsági, szociális és családügyi bizottságba

az Oktatási és tudományos bizottságba

dr. Ujhelyi István helyett
Szabados Ákost,

dr. Jánosi György helyett
Rába Lászlót,

dr. Legény Zsolt helyett
Korózs Lajost,

az Önkormányzati és területfejlesztési bizottságba

Borenszki Ervin helyett
Hajdú Lászlót,
Winkfein Csaba helyett
dr. Nyul Istvánt,
a Költségvetési, pénzügyi és számvevõszéki bizottságba
Sándor István helyett
Molnár Albertet,
Szabados Ákos helyett
Farkas Imrét,
dr. Bakonyi Tibor helyett
Végh Tibort,
a Környezetvédelmi bizottságba
Bedõ Tamás helyett
Hunvald Györgyöt,
Demendi László helyett

Hajdú László helyett
Gy. Németh Erzsébetet,
a Sport- és turisztikai bizottságba
Rába László helyett
Pál Bélát,
dr. Nagy Imre helyett
dr. Bakonyi Tibort
a bizottság tagjává
megválasztja.

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

Podolák György s. k.,

Németh Zsolt s. k.,

az Országgyûlés jegyzõje

az Országgyûlés jegyzõje
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A Köztársasági Elnök
határozatai
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a MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI BRONZ
ÉRDEMKERESZT
(polgári tagozata)
kitüntetést adományozom

A Köztársasági Elnök
126/2006. (VI. 19.) KE
határozata

Felkai Istvánnak, a Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság Mezõtúri Szakaszmérnöksége szakaszmérnökség-vezetõjének,

kitüntetés adományozásáról

Jakus Györgynek, a Vízügyi Központ és Közgyûjtemények vízügyi igazgatójának, törzsvezetõ helyettesnek,

Az Alkotmány 30/A. § (1) bekezdése j) pontja, valamint
a Magyar Köztársaság kitüntetéseirõl szóló 1991. évi
XXXI. törvény 2. § (1) bekezdése alapján a környezetvédelmi és vízügyi miniszter elõterjesztésére
a MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI ARANY
ÉRDEMKERESZT
(polgári tagozata)

Keller Péternek, az Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi igazgatóság folyamszabályozási ügyintézõjének, szakaszvédelem vezetõnek,
Molnár Györgynek, a GÁTÉPÍTÕ Kft. (Sárospatak)
ügyvezetõ igazgatójának.
Budapest, 2006. május 16.
Sólyom László s. k.,
köztársasági elnök

kitüntetést adományozom
Ivaskó Lajos vízgazdálkodási mérnöknek, vízépítõ
szakmérnöknek, a Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi
és Vízügyi Igazgatóság (Szolnok) árvízvédelmi és folyószabályozási osztályvezetõjének, védelemvezetõ-helyettesnek;
a MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI EZÜST
ÉRDEMKERESZT
(polgári tagozata)
kitüntetést adományozom
Andó Mihálynak, az Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság mûszaki igazgatóhelyettesének, központi védelemvezetõ-helyettesnek,

Ellenjegyzem:
Persányi Miklós s. k.,
környezetvédelmi és vízügyi miniszter

KEH ügyszám: VII-2/2322/2006.

A Köztársasági Elnök
127/2006. (VI. 19.) KE
határozata
kitüntetés adományozásáról

Kabay Sándornak, a Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság (Budapest) igazgatójának,

Az Alkotmány 30/A. § (1) bekezdése j) pontja, valamint
a Magyar Köztársaság kitüntetéseirõl szóló 1991. évi
XXXI. törvény 2. § (1) bekezdése alapján a belügyminiszter elõterjesztésére

Korompay Andrásnak, a Környezetvédelmi és Vízügyi
Minisztérium vízkárelhárítási fõosztályvezetõjének, az
Országos Mûszaki Irányító Törzs vezetõjének,

a MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI EZÜST
ÉRDEMKERESZT
(katonai tagozata)

Lovas Attila okleveles vízépítõ mérnöknek, a KözépTisza-vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság
(Szolnok) mûszaki igazgatóhelyettesének, védelemvezetõ-helyettesének,
Szabó Miklósnak, az Észak-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság Hansági Szakaszmérnökség területi felügyelõjének;

kitüntetést adományozom
Csomós Mátyás polgári védelmi ezredesnek, a
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság igazgatójának,
dr. Szõllõsi Sándor tûzoltó ezredesnek, a Csongrád
Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság igazgatójának;
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dr. Szilágyi Mihálynak, a Fõvárosi Csatornázási Mûvek Rt. Árvízvédelmi Fõosztály fõosztályvezetõjének.

a MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI BRONZ
ÉRDEMKERESZT
(polgári tagozata)

Budapest, 2006. május 16.
kitüntetést adományozom
Fialka Györgynek, Csépa község polgármesterének,
Hölgye Attilának, a Vizek Õre Vízimentõ Egyesület elnökének,
Laskai Istvánnak, Tiszasas község polgármesterének,
Pánczél Ferencnek, Szelevény község polgármesterének,
Radványi Leventének, Szentendre város alpolgármesterének,

VI. rész

Sólyom László s. k.,
köztársasági elnök

Ellenjegyzem:
Budapest, 2006. május 19.
Lamperth Mónika s. k.,
belügyminiszter

KEH ügyszám: VII-2/2314/2006.

KÖZLEMÉNYEK,
HIRDETMÉNYEK

A SOMOGYÉRT Szövetség által a 2006. évi országgyûlési képviselõ-választásra fordított pénzeszközök
forrásai és felhasználása
Forint
1. A jelölõ szervezet neve: SOMOGYÉRT Szövetség
2. A jelölõ szervezet által állított jelöltek száma: 1 fõ
3. Az országgyûlési képviselõ-választásra fordított összeg
3.1. Forrásai összesen
3.1.1. Állami költségvetési támogatás
3.1.2. Egyéb források
ebbõl:
– választási célra kapott adományok
– saját források
3.2. Jogcímek szerinti felhasználás összesen
3.2.1. Állami költségvetési támogatás terhére
ebbõl:
– anyagjellegû ráfordítás
– egyéb ráfordítás
3.2.2. Egyéb források terhére
ebbõl:
– anyagjellegû ráfordítás
– egyéb ráfordítás

960 768
960 768
38 226
922 542
922 542
–
960 768
38 226

38 226
–
–
922 542

Kováts Imre s. k.,
elnök

ÖSSZESEN

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

Központi
költségvetési
támogatás

93 700 821

32 400 000

Bérköltség

3 306 999

3 306 999

Személyi jellegû kifizetések

2 373 642

2 373 642

Intézményi
támogatás
(Kht.)

33 000 000

OM normatív
támogatás
(iskola)

MNEKK
pályázat

Helyi bolgár
Minisztériumi
önkormányzatok
pályázatok
támogatása

6 392 017

1 020 000

2 249 000

–

–

–

–

–

Megbízási díjak

–

Költségtérítések

1 863 445

1 863 445

510 197

510 197

Bérjárulékok

1 084 745

1 084 745

Összesen bérköltség

6 765 386

6 765 386

Rezsiköltségek

1 150 957

1 150 957

Telekommunikációs
költségek

915 151

915 151

–

Kartbantartási anyagok,
munkák

213 707

213 707

–

Értékcsökkenés

592 528

592 528

Egyéb mûködési költségek

105 146

105 146

Mûködési kiadások összesen

2 977 489

2 977 489

Egyéb személyi jellegû
kifizetések

–

–

–

–

–

–

16 000 000

Saját
bevétel

464 804
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Tiszteletdíjak

Értékpapíreladás
bevétele

MAGYAR KÖZLÖNY

2 175 000

Egyéb
pályázatok,
támogatások
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A Bolgár Országos Önkormányzat 2005. évi zárszámadása

Központi
költségvetési
támogatás

Intézményi
támogatás
(Kht.)

OM normatív
támogatás
(iskola)

MNEKK
pályázat

Helyi bolgár
Minisztériumi
önkormányzatok
pályázatok
támogatása

Egyéb
pályázatok,
támogatások

Értékpapíreladás
bevétele

Saját
bevétel

Könyvelési díj

600 000

600 000

–

–

–

–

–

–

–

Reprezentációs költségek

373 406

373 406

–

–

–

–

–

–

–

Bankköltségek

260 728

260 728

–

–

–

–

–

–

–

Szerkesztés, fordítás
költségei

2 670 500

399 000

–

–

2 271 500

–

–

–

Nyomdai költségek

5 277 743

456 070

–

–

3 112 360

–

1 709 313

Postaköltség

1 323 103

68 195

–

–

790 104

–

–

–

464 804

Irodai szolgáltatás

1 443 898

1 443 898

–

–

–

–

–

–

–

354 127

332 802

–

–

–

–

–

–

Folyóiratok, szakkönyvek

91 012

91 012

–

–

–

–

–

–

–

Parkolási, szállítási költség

657 975

657 975

–

–

–

–

–

3 292 067

2 555 652

–

–

196 728

–

539 687

–

–

16 344 559

7 238 738

–

–

6 392 017

–

2 249 000

–

464 804

–

–

–

–

–

–

–

–

780 000

780 000

–

–

–

–

–

–

–

3 560 000

2 540 000

–

–

–

1 020 000

–

–

–

Egyéb nem anyagjellegû
szolgáltatások
Dologi kiadások

Felhalomzási kiadások
(beruházások)

Ösztöndíjak
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Támogatások kulturális
célokra

21 325

–

MAGYAR KÖZLÖNY

Irodaszer, nyomtatvány

5598

ÖSSZESEN

Támogatások mûködési
célokra
Támogatások felújítási,
beruházási célokra

–

Központi
költségvetési
támogatás

–

Intézményi
támogatás
(Kht.)

–

OM normatív
támogatás
(iskola)

MNEKK
pályázat

Helyi bolgár
Minisztériumi
önkormányzatok
pályázatok
támogatása

Egyéb
pályázatok,
támogatások

–

–

–

–

–

Értékpapíreladás
bevétele

–

10 500 000

18 000 000

–

–

–

–

–

15 000 000

Átadott pénzeszközök

47 840 000

13 820 000

18 000 000

–

–

1 020 000

–

–

15 000 000

Bolgár Mûvelõdési
és Kulturális Kht.

15 700 000

700 000

15 000 000

Bolgár Nyelvoktató
Kissebségi Iskola

2 175 000

–

2 175 000

Intézményi kiadások

17 875 000

700 000

15 000 000

2 175 000

–

–

–

KIADÁSOK ÖSSZESEN

91 802 434

31 501 613

33 000 000

2 175 000

6 392 017

1 020 000

2 249 000

–

15 000 000

464 804

1 898 387

898 387

–

–

–

–

–

1 000 000

–

Maradvány

–

MAGYAR KÖZLÖNY

43 500 000

–

Saját
bevétel
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ÖSSZESEN

Dr. Muszev Dancso s. k.,
a Bolgár Országos Önkormányzat elnöke
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A BM Központi Adatfeldolgozó,
Nyilvántartó és Választási Hivatal
közleménye

A BM Központi Hivatal a 35/2000. (XI. 30.) BM rendelet 73. § (1) bekezdése alapján – az eddig közzétetteken kívül –
az alábbi elveszett, megsemmisült gépjármû törzskönyvek sorszámát teszi közzé:
650354D

Közlekedési Nyilvántartó Osztály
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ELÕFIZETÉSI FELHÍVÁS
Kormányrendelet felhatalmazása alapján jelenteti meg a
Miniszterelnöki Hivatal a Magyar Közlöny mellékleteként
a HIVATALOS ÉRTESÍTÕT. A lap hetente, szerdánként,
tematikus fõrészekben hitelesen közli a legfõbb állami,
önkormányzati, társadalmi, gazdasági szervek, illetve
szervezetek személyi, szervezeti, igazgatási és képzési,
valamint a hírközlési tevékenység (frekvenciagazdálkodás, távközlés, postaügy, informatika) közleményeit, továbbá az üzleti élet híreit. Térítési díj ellenében közzétesszük a Kincstári Vagyoni Igazgatóság vagyonértékesítési pályázatait, az állami, társadalmi, gazdasági szervezetek, parlamenti pártok, kamarák, helyi önkormányzatok, egyházak, különbözõ képviseletek közleményeit.
Fizetett hirdetésként – akár színes oldalakon is – helyet
kaphatnak az Értesítõben a gazdálkodó szervezetek,
egyetemek, alapítványok, de magánszemélyek közérdeklõdésre számot tartó közlései is.
Õszintén reméljük, hogy a hírek, információk, közlemények egy lapban történõ pontos és rendszerezett formában való közreadásával sikerül hatékonyabbá és
eredményesebbé tenni elõfizetõink tájékozódását a hivatali és üzleti életben. Az érdeklõdõk számára egyéb
hasznos információkat is nyújt a lap.

Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2004. május 1-jétõl az
Európai Unió hivatalos nyelveként magyarul is megjelenik. A hivatalos lap L és C sorozatból áll.
Az L (Legislation) sorozatban kerülnek kiadásra az Európai Unió hatályos jogszabályai, az ún. elsõdleges jogforrások (alapító szerzõdések, csatlakozási szerzõdések, társulási szerzõdések), továbbá az alábbi jogforrások: rendeletek, irányelvek, határozatok.
Az EU Hivatalos Lapjában történõ közzétételt követõen
az évfolyam és a kötet számára, valamint a megjelenés
dátumára hivatkozással, cím szerint, 2004. május 1-jétõl
folyamatosan tájékoztatást adunk a hivatalos lap L kiadásaiban megjelenõ jogi aktusokról a Magyar Közlöny mellékleteként megjelenõ Hivatalos Értesítõben.
A lap elõfizetésben megrendelhetõ a Magyar Hivatalos
Közlönykiadó 1085 Budapest, Somogyi Béla u. 6.
címén, levélcím: 1394 Budapest 62., Pf. 357; faxszám:
318-6668.
2006. évi éves elõfizetési díja: 13 356 Ft áfával.
A HIVATALOS ÉRTESÍTÕ egyes számai megvásárolhatók a kiadó közlönyboltjában (1085 Budapest, Somogyi
Béla u. 6. telefon/fax: 267-2780) vagy a Közlöny Centrumban (1072 Budapest, Rákóczi út 30., bejárat a Dohány u.
és Nyár u. sarkán, telefon: 321-5971, fax: 321-5275).

MEGRENDELÕLAP
Megrendelem a HIVATALOS ÉRTESÍTÕ címû lapot ......... példányban, és kérem a következõ címre kézbesíteni:
Megrendelõ neve: .....................................................................................................................................
címe (város/község, irányítószám): .......................................................................................
utca, házszám: ......................................................................................................................
Ügyintézõ (telefonszám): ...........................................................................................................................
2006. évi elõfizetési díj fél évre

6678 Ft áfával

egy évre 13 356 Ft áfával
Számlát kérek a befizetéshez.

Kérjük, a négyzetbe történõ X bejelöléssel jelezze az elõfizetés idõtartamát.
Kelt.: ..............................................................

............................................................................
cégszerû aláírás
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ELÕFIZETÉSI FELHÍVÁS
A jogalkotásról szóló 1987. évi XI. törvény rendelkezik – többek között – a Magyar Köztársaság Kormánya hivatalos
lapjának, a Határozatok Tárának megjelentetésérõl.
A Határozatok Tárát szerkeszti a Miniszterelnöki Hivatal a Szerkesztõbizottság közremûködésével, évente mintegy
60 alkalommal jelenik meg.
A Határozatok Tára a Kormánynak azokat a határozatait (kétezres) közli, amelyeknek közzétételét a Kormány elrendelte, továbbá tartalmazza a miniszterelnök határozatait, a Miniszterelnöki Hivatalt vezetõ miniszter határozatait,
valamint a minisztériumok, az országos hatáskörû szervek, az önkormányzatok közleményeit, hirdetményeit, különféle tájékoztatóit, továbbá azokat a közleményeket stb., amelyeket a Miniszterelnöki Hivatalt vezetõ miniszter
engedélyez.
A Határozatok Tára megrendelhetõ a Magyar Hivatalos Közlönykiadó címén (Budapest VIII., Somogyi Béla u. 6.;
postacím: 1394 Budapest 62, Pf. 357) vagy a 318-6668 faxszámán.
Éves elõfizetési díja 2006. évre: 20 664 Ft áfával.
Példányonként megvásárolható a kiadó közlönyboltjában (1085 Budapest, Somogyi Béla u. 6., tel./fax: 267-2780)
vagy a Közlöny Centrumban (1072 Budapest, Rákóczi út 30., bejárat a Dohány u. és Nyár u. sarkán, tel.: 321-5971,
fax: 321-5275).

MEGRENDELÕLAP
Megrendelem a

HATÁROZATOK TÁRA
címû lapot ................. példányban.
A megrendelõ (cég) neve: ...............................................................................................................................
Címe (város, irányítószám): ............................................................................................................................
Utca, házszám: ...............................................................................................................................................
Az ügyintézõ neve, telefonszáma: ..................................................................................................................
A megrendelõ (cég) bankszámlaszáma: ........................................................................................................
2006. évi elõfizetési díj egy évre: 20 664 Ft áfával.
fél évre: 10 332 Ft áfával.
Csekket kérek a befizetéshez
Kérjük, a négyzetbe történõ X bejelöléssel jelezze az elõfizetés idõtartamát!
A megrendelt példányok ellenértékét a postaköltséggel együtt, a szállítást követõ számla kézhezvétele után,
8 napon belül a Magyar Hivatalos Közlönykiadónak a számlán feltüntetett pénzforgalmi jelzõszámára átutaljuk.
Keltezés: .......................................................
......................................................................
cégszerû aláírás
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ELÕFIZETÉSI FELHÍVÁS
A Miniszterelnöki Hivatal és a Belügyminisztérium közös szerkesztésében havonta megjelenõ

ÖNKORMÁNYZATOK KÖZLÖNYE
az önkormányzatok számára mûködésük során hasznos és nélkülözhetetlen tájékozódási forrás.
A kiadvány elsõ három része az önkormányzatokat érintõ, újonnan kihirdetett jogszabályokat (törvények, rendeletek – ideértve az önkormányzati rendeleteket is –, alkotmánybírósági és egyéb
határozatok) közli. Negyedik fõrésze közleményeket, pályázati felhívásokat és tájékoztatásokat (szaktárcák közleményei, az Állami Számvevõszék ajánlásai, az önkormányzatok által elnyerhetõ támogatások pályázati feltételei, az önkormányzatok éves pénzügyi beszámolói, alapító okiratok stb.) tartalmaz.
Az Önkormányzatok Közlönye elõfizetésben megrendelhetõ a Magyar Hivatalos Közlönykiadó
(1085 Budapest, Somogyi Béla u. 6.) címén (postacím: 1394 Budapest 62. Pf. 357) vagy a 318-6668 faxszámán.
2006. évi éves elõfizetés díja: 5040 Ft áfával; féléves elõfizetés: 2520 Ft áfával.
Példányonként megvásárolható a kiadó közlönyboltjában (1085 Budapest, Somogyi Béla u. 6.,
tel./fax: 267-2780) vagy a Közlöny Centrumban (1072 Budapest, Rákóczi út 30., bejárat a Dohány u. és
Nyár u. sarkán, tel.: 321-5971, fax: 321-5275).

MEGRENDELÕLAP
Megrendeljük az Önkormányzatok Közlönye címû lapot ................. példányban.
A megrendelõ (cég) neve: ...........................................................................................................
Címe (város, irányítószám): ........................................................................................................
Utca, házszám: ...........................................................................................................................
Az ügyintézõ neve, telefonszáma: ...............................................................................................
A megrendelõ (cég) bankszámlaszáma: .....................................................................................
A megrendelt példányok ellenértékét a postaköltséggel együtt, a szállítást követõ számla kézhezvétele után, 8 napon belül a Magyar Hivatalos Közlönykiadónak a számlán feltüntetett pénzforgalmi
jelzõszámára átutaljuk.

Keltezés: ………………………………………
……………………………………………
cégszerû aláírás

5603

5604

MAGYAR KÖZLÖNY

2006/73. szám

ELÕFIZETÉSI FELHÍVÁS
Az

EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI KÖZLÖNY
– az egészségbiztosítási ágazat központi igazgatási szerve, az Országos Egészségbiztosítási Pénztár
hivatalos lapja – az elõfizetõi érdekeket szem elõtt tartva, kedvezõ áron kívánja az egészségügyi
ágazatban érdekeltek rendelkezésére bocsátani a jogszabályok szövegét, valamint a munkához szükséges aktuális OEP-közleményeket, -felhívásokat, -tájékoztatókat. Lapunk címzettjei elsõsorban: az alapellátásban részt vevõ háziorvosok; fekvõbeteg-ellátó és szakellátó intézmények; gyógyszert, gyógyászati segédeszközt gyártók, illetve forgalmazók; gyógyfürdõk; oktatási intézmények; társadalombiztosítási kifizetõhelyek, foglalkoztatók; könyvelõk; adótanácsadók stb.
Az Egészségbiztosítási Közlöny elõfizetésben megrendelhetõ a Magyar Hivatalos Közlönykiadó
(1085 Budapest, Somogyi Béla u. 6.) címén (postacím: 1394 Budapest 62. Pf. 357) vagy a 318-6668 faxszámán.
2006. évi éves elõfizetési díj: 19 152 Ft áfával, féléves elõfizetés: 9576 Ft áfával.
Példányonként megvásárolható a kiadó közlönyboltjában (1085 Budapest, Somogyi Béla u. 6., tel./fax:
267-2780) vagy a Közlöny Centrumban (1072 Budapest, Rákóczi út 30., bejárat a Dohány u. és Nyár u.
sarkán, tel.: 321-5971, fax: 321-5275).

MEGRENDELÕLAP
Megrendeljük az Egészségbiztosítási Közlöny címû lapot ................. példányban.
A megrendelõ (cég) neve: ...........................................................................................................
Címe (város, irányítószám): ........................................................................................................
Utca, házszám: ...........................................................................................................................
Az ügyintézõ neve, telefonszáma: ...............................................................................................
A megrendelõ (cég) bankszámlaszáma: .....................................................................................
A megrendelt példányok ellenértékét a postaköltséggel együtt, a szállítást követõ számla kézhezvétele után, 8 napon belül a Magyar Hivatalos Közlönykiadónak a számlán feltüntetett pénzforgalmi
jelzõszámára átutaljuk.

Keltezés: ………………………………………
……………………………………………
cégszerû aláírás
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ELÕFIZETÉSI FELHÍVÁS

A Magyar Hivatalos Közlönykiadó gondozásában 2004. január 1-jétõl jelenik meg a
Közbeszerzések Tanácsának hivatalos lapja, a

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTÕ

A Közbeszerzési Értesítõ megrendelhetõ a Magyar Hivatalos Közlönykiadó, Budapest VIII., Somogyi Béla u. 6. címén (postacím: 1394 Budapest 62, Pf. 357.) vagy a
318-6668 faxszámán.
Éves elõfizetési díja 2006. évre: 95 760 Ft, fél évre: 50 400 Ft, negyedévre: 26 460 Ft.
Példányonként megvásárolható a kiadó közlönyboltjában (1085 Budapest, Somogyi
Béla u. 6., tel./fax: 267-2780) vagy a Közlöny Centrumban (1072 Budapest, Rákóczi út
30., bejárat a Dohány u. és Nyár u. sarkán, tel.: 321-5971, fax: 321-5275).

MEGRENDELÕLAP
Megrendelem a

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTÕ
címû lapot ................. példányban, és kérem a következõ címre kézbesíteni:
A megrendelõ (cég) neve: ........................................................................................
Címe (város/község, irányítószám): .........................................................................
Utca, házszám: ........................................................................................................
Az ügyintézõ neve, telefonszáma: ............................................................................
Elõfizetési díj

egy évre
fél évre
negyedévre

95 760 Ft
50 400 Ft
26 460 Ft

Csekket kérek a befizetéshez
Kérjük, a négyzetbe történõ X bejelöléssel jelezze az elõfizetés idõtartamát!
Keltezés: ………………………………………
……………………………………………………

cégszerû aláírás
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Szerkeszti a Miniszterelnöki Hivatal, a Szerkesztõbizottság közremûködésével.
A Szerkesztõbizottság elnöke: dr. Pulay Gyula. A szerkesztésért felelõs: dr. Müller György. Budapest V., Kossuth tér 1–3.
Kiadja a Magyar Hivatalos Közlönykiadó. Felelõs kiadó: dr. Kodela László elnök-vezérigazgató.
Budapest VIII., Somogyi Béla u. 6. Telefon: 266-9290.
Elõfizetésben megrendelhetõ a Magyar Hivatalos Közlönykiadónál
Budapest VIII., Somogyi Béla 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.
Információ: tel.: 317-9999, 266-9290/245, 357 mellék.
Példányonként megvásárolható a kiadó Budapest VIII., Somogyi B. u. 6. (tel./fax: 267-2780) szám alatti közlönyboltjában vagy a
Budapest VII., Rákóczi út 30. (bejárat a Dohány u. és Nyár u. sarkán) szám alatti Közlöny Centrumban (tel.: 321-5971, fax: 321-5275),
illetve megrendelhetõ a www.mhk.hu/kozlonybolt internetcímen.
2006. évi éves elõfizetési díj: 90 216 Ft. Egy példány ára: 207 Ft 16 oldal terjedelemig, utána +8 oldalanként +184 Ft.
A kiadó az elõfizetési díj évközbeni emelésének jogát fenntartja.
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