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 II. rész JOGSZABÁLYOK

A Ma gyar Nem ze ti Bank
El nö ké nek ren de le tei

A Magyar Nemzeti Bank elnökének
8/2006. (VI. 19.) MNB

rendelete

a jegybanki alapkamat mértékérõl

A Ma gyar Nem ze ti Bank ról  szóló 2001. évi LVIII. tör -
vény (a továb biak ban: Mnbtv.) 60.  §-a (1) be kez dé sé nek
a) pont ja alap ján fenn ál ló jog kö röm ben el jár va a kö vet ke -
zõ ket ren de lem el:

1.  §

A Ma gyar Nem ze ti Bank Mo ne tá ris Ta ná csá nak dön té -
se ér tel mé ben a jegy ban ki alap ka mat mér té ke 6,25%.

2.  §

(1) E ren de let 2006. jú ni us 20-án lép ha tály ba.

(2) E ren de let ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg ha tá lyát
vesz ti a jegy ban ki alap ka mat mér té ké rõl  szóló 19/2005.
(IX. 19.) MNB ren de let.

(3) E ren de le tet a Ma gyar Nem ze ti Bank az Mnbtv.
60.  § (5) be kez dé se alap ján hon lap ján és elekt ro ni kus hír -
ügy nök sé gi ol da lán 2006. jú ni us 19-én hir de ti ki.

Já rai Zsig mond s. k.,
a Ma gyar Nem ze ti Bank el nö ke

A Kor mány tag ja i nak
ren de le tei

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 me zõ gaz da sá gi és vi dék fej lesz té si tá mo ga tá sok hoz
és egyéb in téz ke dé sek hez kap cso ló dó el já rás egyes kér dé -

se i rõl és az ez zel össze füg gõ tör vény mó do sí tá sok ról szó ló
2003. évi LXXIII. tör vény 45. § (2) be kez dé sé nek c) pont -
já ban ka pott fel ha tal ma zás alap ján a kö vet ke zõ ket ren de -
lem el:

1. §

A 2006. évi is ko la tej prog ram elsõ fé lé vé nek sza bá lyo -
zá sá ról szó ló 115/2005. (XII. 15.) FVM ren de let (a to váb -
bi ak ban: R.) 4. §-ának (3) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(3) A jó vá ha gyá si ké rel me ket az MVH a be ér ke zés tõl
szá mí tott száz húsz na pon be lül bí rál ja el.”

2. §

(1) Az R. 7. §-ának (1) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(1) A ké rel me zõ az e ren de let 3. szá mú mel lék le te sze -
rin ti tá mo ga tá si ké rel mét a 2006. ja nu ár 1. és 2006. már -
cius 31. kö zöt ti idõ szak ban (a to váb bi ak ban: I. idõ szak),
va la mint a 2006. áp ri lis 1. és az in téz mény nyá ri szü ne té -
nek hi va ta los kez dõ idõ pont ja kö zöt ti idõ szak ban (a to -
váb bi ak ban: II. idõ szak) ki szál lí tott tej ter mé kek re vo nat -
ko zó an, idõ sza kon ként egy al ka lom mal nyújt hat ja be leg -
ké sõbb az adott idõ sza kot kö ve tõ ne gye dik hó nap utol só
nap já ig az MVH-hoz.”

(2) Az R. 7. §-ának (4)–(6) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zé sek lép nek:

„(4) A tá mo ga tá si ké re lem (1) be kez dé sben meg ha tá ro -
zott ha tár idõn túli be nyúj tá sa ese tén a kö zös sé gi ren de let
11. cikk (3) be kez dé se sze rin ti jog kö vet kez mé nyek ke rül -
nek al kal ma zás ra.

(5) A tá mo ga tá si ké re lem rõl az MVH a be ér ke zés nap já -
tól szá mí tott négy hó na pon be lül dönt.

(6) Az e ren de let nek meg fe le lõ tá mo ga tá si ké re lem nek
az MVH helyt ad, amely rõl ha tá ro za tot hoz. A helyt adó
ha tá ro zat nak tar tal maz nia kell az igény be ve he tõ tá mo ga -
tás össze gét. A tá mo ga tás az MVH ha tá ro za ta alap ján az
(5) be kez dés sze rin ti ha tár idõn be lül kerül át uta lás ra a ké -
rel me zõ ál tal – a Re giszt rá ci ós ren de let sze rin ti – ügy fél re -
giszt rá ci ós rend szer ben meg adott bank szám la szám ra.”

3. §

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

Gráf Jó zsef s. k.,
föld mû ve lés ügyi és vi dék fej lesz té si mi nisz ter
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A honvédelmi miniszter
17/2006. (VI. 19.) HM

rendelete

a Honvédelmi Minisztérium,
a Honvédelmi Minisztérium szervezetei
és a Magyar Honvédség szervezetei jogi

képviseletének rendjérõl  szóló
20/2001. (VIII. 9.) HM rendelet

módosításáról

A hon vé de lem rõl és a Ma gyar Hon véd ség rõl  szóló
2004. évi CV. tör vény 52.  §-a (1) be kez dé sé nek f) pont ja
alap ján a Hon vé del mi Mi nisz té ri um, a Hon vé del mi Mi -
nisz té ri um szer ve ze tei és a Ma gyar Hon véd ség szer ve ze tei 
jogi kép vi se le té nek rend jé rõl  szóló 20/2001. (VIII. 9.) HM 
ren de le tet (a továb biak ban: R.) a kö vet ke zõk sze rint mó -
do sí tom:

1.  §

(1) Az R. 8.  §-a elõt ti al cím he lyé be a kö vet ke zõ al cím
lép:

„Jogvitákból származó követelések teljesítésének
rendje”

(2) Az R. 8.  §-a a kö vet ke zõ (4) be kez dés sel egé szül ki:
„(4) Ha a jog erõs és vég re hajt ha tó ha tá ro zat, illetve ok -

irat a HM, a HM és MH szer ve zet el len ér de kû fe lét tel je sí -
tés re kö te le zi, a HM KPSZH az el já ró pénz ügyi szerv ki je -
lö lé sé vel gon dos ko dik a kö ve te lés – akár vég re haj tás út ján 
tör té nõ – ér vé nye sí té sé rõl.”

2.  §

Az R. 9.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren -
del ke zés lép:

„(1) Az egyez ség kö tés re jo go sult jogi sze mé lyek a per -
be li és a pe ren kí vü li egyez ség meg kö té se elõtt az egyez -
ség ter ve ze tét és az ügy höz kap cso ló dó összes ira tot so ron
kí vül, köz vet le nül kö te le sek egy pél dány ban meg kül de ni
pénz ügyi fe de zet vizs gá la ta  miatt a HM KPSZH-hoz, va la -
mint a – 2.  § (2) be kez dé sé ben fog lalt szerv ki vé te lé vel –
vé le mé nye zés re fel ter jesz te ni a HM Jogi és Információ -
védelmi Fõ osz tá lyá hoz.”

3.  §

Ez a ren de let a köz zé té telt kö ve tõ 8. na pon lép ha tály ba.

Bu da pest, 2006. jú ni us 7.

Ju hász Fe renc s. k.,
hon vé del mi mi nisz ter

 III. rész HATÁROZATOK

Az Or szág gyû lés ha tá ro za tai

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

határozata

az Országgyûlés bizottságainak létrehozásáról,
tisztségviselõinek és tagjainak megválasztásáról  szóló

14/2006. (V. 31.) OGY határozat módosításáról*

Az Or szág gyû lés bi zott sá ga i nak lét re ho zá sá ról, tiszt -
ség vi se lõ i nek és tag ja i nak meg vá lasz tá sá ról szó ló
14/2006. (V. 31.) OGY ha tá ro zat a kö vet ke zõk sze rint mó -
do sul:

Az Or szág gyû lés

az If jú sá gi, szo ci á lis és csa lád ügyi bi zott ság ba

dr. Vi dor né dr. Sza bó Györ gyi he lyett
Ko rózs La jost

a bi zott ság el nö ké vé,

az Egész ség ügyi bi zott ság ba

dr. Schvarcz Ti bort,

a Fog lal koz ta tá si és mun ka ügyi bi zott ság ba

Gúr Nán dort,

a Gaz da sá gi és in for ma ti kai bi zott ság ba

Márfai Pé tert és
Po do lák Györ gyöt,

az If jú sá gi, szo ci á lis és csa lád ügyi bi zott ság ba

dr. Vi dor né dr. Sza bó Györ gyit,

a Kül ügyi és ha tá ron túli ma gya rok bi zott sá gba

Sza bó Vil most,

a Me zõ gaz da sá gi bi zott ság ba

Gõ gös Zol tán he lyett
Her bály Im rét,

az Ön kor mány za ti és te rü let fej lesz té si bi zott ság ba

Ba logh Jó zse fet és
Sza bó Györ gyöt,

 * A ha tá ro za tot az Or szág gyû lés a 2006. jú ni us 19-i ülés nap ján  fo -
gadta el.
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a Sport- és tu risz ti kai bi zott ság ba

dr. Tom pa Sán dor he lyett
Pál Bé lát

a bi zott ság al el nö ké vé,

az Al kot mány ügyi, igaz ság ügyi és ügy ren di bi zott ság ba

dr. Ve res né dr. Sza bó Éva he lyett
Tóth And rást (MSZP),

az Egész ség ügyi bi zott ság ba

Tóth Ti bor né dr. he lyett
dr. Voj nik Má ri át,

az Em be ri jo gi, ki sebb sé gi, ci vil- és val lás ügyi bi zott -
ság ba

dr. Nyul Ist ván he lyett
dr. Ve res né dr. Sza bó Évát,

a Fog lal koz ta tá si és mun ka ügyi bi zott ság ba

Vé csi Ist ván he lyett
dr. Voj nik Má ri át,

a Gaz da sá gi és in for ma ti kai bi zott ság ba

dr. Sze ke res Imre he lyett
dr. Sza nyi Ti bort,

Far kas Imre he lyett
dr. Such man Ta mást,

Végh Ti bor he lyett
dr. Ba ráth Ete lét,

az If jú sá gi, szo ci á lis és csa lád ügyi bi zott ság ba

dr. Uj he lyi Ist ván he lyett
Sza ba dos Ákost,

dr. Le gény Zsolt he lyett
Ko rózs La jost,

Bo rensz ki Er vin he lyett
Haj dú Lász lót,

Wink fe in Csa ba he lyett
dr. Nyul Ist vánt,

a Költ ség ve té si, pénz ügyi és szám ve võ szé ki bizott -
ságba

Sán dor Ist ván he lyett
Mol nár Al ber tet,

Sza ba dos Ákos he lyett
Far kas Im rét,

dr. Ba ko nyi Ti bor he lyett
Végh Ti bort,

a Kör nye zet vé del mi bi zott ság ba

Bedõ Ta más he lyett
Hun vald Györ gyöt,

De men di Lász ló he lyett

dr. Tom pa Sán dort,
a Kul tu rá lis és saj tó bi zott ság ba

Gy. Né meth Er zsé bet he lyett
Ta tai-Tóth And rást,

a Kül ügyi és ha tá ron túli ma gya rok bi zott ság ba

dr. Va dai Ág nes he lyett
Sza bó Vil most,

Nagy Jenõ he lyett
Mes ter há zy At ti lát,

a Men tel mi, össze fér he tet len sé gi és man dá tum vizs gá ló
bizottságba

dr. Mol nár Zsolt he lyett
Sán dor Ist vánt,

Ta tai-Tóth And rás he lyett
dr. Wi e ner Györ gyöt,

a Me zõ gaz da sá gi bi zott ság ba

Hun vald György he lyett
Vé csi Ist vánt,

Gõ gös Zol tán he lyett
Bo rensz ki Er vint,

a Nem zet biz ton sá gi bi zott ság ba

dr. Gé czi Jó zsef Ala jos he lyett
Ju hász Fe ren cet,

dr. Wi e ner György he lyett
dr. Va dai Ág nest,

az Ok ta tá si és tu do má nyos bi zott ság ba

dr. Já no si György he lyett
Rába Lász lót,

az Ön kor mány za ti és te rü let fej lesz té si bi zott ság ba

Haj dú Lász ló he lyett
Gy. Né meth Er zsé be tet,

a Sport- és tu risz ti kai bi zott ság ba

Rába Lász ló he lyett
Pál Bé lát,

dr. Nagy Imre he lyett
dr. Ba ko nyi Ti bort

a bi zott ság tag já vá

meg vá laszt ja.

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

Po do lák György s. k., Né meth Zsolt s. k.,
az Or szág gyû lés jegy zõ je az Or szág gyû lés jegy zõ je
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A Köz tár sa sá gi El nök
ha tá ro za tai

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

határozata

kitüntetés adományozásáról

Az Al kot mány 30/A. § (1) be kez dé se j) pont ja, va la mint 
a Ma gyar Köz tár sa ság ki tün te té se i rõl szó ló 1991. évi
XXXI. tör vény 2. § (1) be kez dé se alap ján a környezet -
védelmi és víz ügyi mi nisz ter elõ ter jesz té sé re

a MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI ARANY
ÉRDEMKERESZT

(polgári tagozata)

ki tün te tést ado má nyo zom

Ivas kó La jos víz gaz dál ko dá si mér nök nek, víz épí tõ
szak mér nök nek, a Kö zép-Ti sza-vi dé ki Kör nye zet vé del mi
és Víz ügyi Igaz ga tó ság (Szol nok) ár víz vé del mi és fo lyó -
sza bá lyo zá si osz tály ve ze tõ jé nek, vé de lem ve ze tõ-he lyet -
tes nek;

a MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI EZÜST
ÉRDEMKERESZT

(polgári tagozata)

ki tün te tést ado má nyo zom

Andó Mi hály nak, az Al só-Ti sza-vi dé ki Kör nye zet vé -
del mi és Víz ügyi Igaz ga tó ság mû sza ki igaz ga tó he lyet te sé -
nek, köz pon ti vé de lem ve ze tõ-he lyet tes nek,

Ka bay Sán dor nak, a Kö zép-Du na-völ gyi Kör nye zet -
vé del mi és Víz ügyi Igaz ga tó ság (Bu da pest) igaz ga tó já -
nak,

Ko rom pay And rás nak, a Kör nye zet vé del mi és Víz ügyi
Mi nisz té ri um víz kár el há rí tá si fõ osz tály ve ze tõ jé nek, az
Or szá gos Mû sza ki Irá nyí tó Törzs ve ze tõ jé nek,

Lo vas At ti la ok le ve les víz épí tõ mér nök nek, a Közép-
 Tisza- vidéki Kör nye zet vé del mi és Víz ügyi Igaz ga tó ság
(Szol nok) mû sza ki igaz ga tó he lyet te sé nek, vé de lem ve ze -
tõ-he lyet te sé nek,

Sza bó Mik lós nak, az Észak-du nán tú li Kör nye zet vé del -
mi és Víz ügyi Igaz ga tó ság Han sá gi Sza kasz mér nök ség te -
rü le ti fel ügye lõ jé nek;

a MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI BRONZ
ÉRDEMKERESZT
(polgári tagozata)

ki tün te tést ado má nyo zom

Fel kai Ist ván nak, a Kö zép-Ti sza-vi dé ki Kör nye zet vé -
del mi és Víz ügyi Igaz ga tó ság Me zõ tú ri Sza kasz mér nök sé -
ge sza kasz mér nök ség-ve ze tõ jé nek,

Ja kus György nek, a Víz ügyi Köz pont és Köz gyûj te mé -
nyek víz ügyi igaz ga tó já nak, törzs ve ze tõ he lyet tes nek,

Kel ler Pé ter nek, az Al só-Ti sza-vi dé ki Kör nye zet vé del -
mi és Víz ügyi igaz ga tó ság fo lyam sza bá lyo zá si ügy in té zõ -
jé nek, sza kasz vé de lem ve ze tõ nek,

Mol nár György nek, a GÁTÉPÍTÕ Kft. (Sá ros pa tak)
ügy ve ze tõ igaz ga tó já nak.

Bu da pest, 2006. má jus 16.

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

El len jegy zem:

Per sá nyi Mik lós s. k.,
kör nye zet vé del mi és víz ügyi mi nisz ter

KEH ügy szám: VII-2/2322/2006.

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

határozata

kitüntetés adományozásáról

Az Al kot mány 30/A. § (1) be kez dé se j) pont ja, va la mint 
a Ma gyar Köz tár sa ság ki tün te té se i rõl szó ló 1991. évi
XXXI. tör vény 2. § (1) be kez dé se alap ján a bel ügy mi nisz -
ter elõ ter jesz té sé re

a MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI EZÜST
ÉRDEMKERESZT
(katonai tagozata)

ki tün te tést ado má nyo zom

Cso mós Má tyás pol gá ri vé del mi ez re des nek, a
Jász-Nagy kun-Szol nok Me gyei Ka taszt ró fa vé del mi Igaz -
ga tó ság igaz ga tó já nak,

dr. Szõl lõ si Sán dor tûz ol tó ez re des nek, a Csong rád
 Megyei Ka taszt ró fa vé del mi Igaz ga tó ság igaz ga tó já nak;
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a MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI BRONZ
ÉRDEMKERESZT

(polgári tagozata)

ki tün te tést ado má nyo zom

Fi al ka György nek, Csé pa köz ség pol gár mes te ré nek,

Höl gye At ti lá nak, a Vi zek Õre Ví zi men tõ Egye sü let el -
nö ké nek,

Las kai Ist ván nak, Ti sza sas köz ség pol gár mes te ré nek,

Pán czél Fe renc nek, Sze le vény köz ség pol gár mes te ré -
nek,

Rad vá nyi Le ven té nek, Szent end re vá ros al pol gár mes -
ter ének,

dr. Szi lá gyi Mi hály nak, a Fõ vá ro si Csa tor ná zá si Mû -
vek Rt. Ár víz vé del mi Fõ osz tály fõ osz tály ve ze tõ jé nek.

Bu da pest, 2006. má jus 16.

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

El len jegy zem:

Bu da pest, 2006. má jus 19.

Lam perth Mó ni ka s. k.,
bel ügy mi nisz ter

KEH ügy szám: VII-2/2314/2006.
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 VI. rész
KÖZLEMÉNYEK,
HIRDETMÉNYEK

A SOMOGYÉRT Szövetség által a 2006. évi országgyûlési képviselõ-választásra fordított pénzeszközök
forrásai és felhasználása

                                             Fo rint

1. A je lö lõ szer ve zet neve: SOMOGYÉRT Szö vet ség

2. A je lö lõ szer ve zet ál tal ál lí tott je löl tek szá ma: 1 fõ

3. Az or szág gyû lé si kép vi se lõ-vá lasz tás ra for dí tott összeg 960 768
3.1. For rá sai össze sen 960 768

3.1.1. Ál la mi költ ség ve té si tá mo ga tás 38 226
3.1.2. Egyéb for rá sok 922 542

eb bõl:
– vá lasz tá si cél ra ka pott ado má nyok 922 542
– sa ját for rá sok –

3.2. Jog cí mek sze rin ti fel hasz ná lás össze sen 960 768
3.2.1. Ál la mi költ ség ve té si tá mo ga tás ter hé re 38 226

eb bõl:
– anyag jel le gû rá for dí tás
– egyéb rá for dí tás 38 226

3.2.2. Egyéb for rá sok ter hé re –
eb bõl:
– anyag jel le gû rá for dí tás –
– egyéb rá for dí tás 922 542

Ko váts Imre s. k.,
el nök



A Bol gár Or szá gos Ön kor mány zat 2005. évi zár szám adá sa

ÖSSZESEN
Köz pon ti

költ ség ve té si
tá mo ga tás

In téz mé nyi
tá mo ga tás

(Kht.)

OM nor ma tív
 tá mo ga tás

(is ko la)

MNEKK
pá lyá zat

Mi nisz té ri u mi
pá lyá za tok

He lyi bol gár
ön kor mány za tok 

tá mo ga tá sa

Egyéb
pá lyá za tok,
tá mo ga tá sok

Ér ték pa pír-
 el adás

be vé te le

Sa ját
 be vé tel

BEVÉTELEK ÖSSZESEN  93 700 821  32 400 000  33 000 000  2 175 000  6 392 017  1 020 000  2 249 000  16 000 000  464 804

Bér költ ség  3 306 999  3 306 999

Sze mé lyi jel le gû ki fi ze té sek  2 373 642  2 373 642

Tisz te letdí jak  –      

Meg bí zá si dí jak  –      

Költ ség té rí té sek  1 863 445  1 863 445

Egyéb sze mé lyi jel le gû
ki fi ze té sek

 510 197  510 197

Bér já ru lé kok  1 084 745  1 084 745

Össze sen bér költ ség  6 765 386  6 765 386  –       –       –       –       –      

Re zsikölt sé gek  1 150 957  1 150 957

Te le kom mu ni ká ci ós
költ sé gek

 915 151  915 151  –      

Kart ban tar tá si anya gok,
mun kák

 213 707  213 707  –      

Ér ték csök ke nés  592 528  592 528

Egyéb mû kö dé si költ sé gek  105 146  105 146

Mû kö dé si ki adá sok össze sen  2 977 489  2 977 489  –       –       –       –       –      
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ÖSSZESEN
Köz pon ti

költ ség ve té si
tá mo ga tás

In téz mé nyi
tá mo ga tás

(Kht.)

OM nor ma tív
 tá mo ga tás

(is ko la)

MNEKK
pá lyá zat

Mi nisz té ri u mi
pá lyá za tok

He lyi bol gár
ön kor mány za tok 

tá mo ga tá sa

Egyéb
pá lyá za tok,
tá mo ga tá sok

Ér ték pa pír-
 el adás

be vé te le

Sa ját
 be vé tel

Köny ve lé si díj  600 000  600 000  –       –       –       –       –       –       –      

Rep re zen tá ci ós költ sé gek  373 406  373 406  –       –       –       –       –       –       –      

Bank költ sé gek  260 728  260 728  –       –       –       –       –       –       –      

Szer kesz tés, for dí tás
költ sé gei

 2 670 500  399 000  –       –       2 271 500  –       –       –      

Nyom dai költ sé gek  5 277 743  456 070  –       –       3 112 360  –       1 709 313  –      

Pos ta költ ség  1 323 103  68 195  –       –       790 104  –       –       –       464 804

Iro dai szol gál ta tás  1 443 898  1 443 898  –       –       –       –       –       –       –      

Iro da szer, nyom tat vány  354 127  332 802  –       –       21 325  –       –       –       –      

Fo lyó ira tok, szak köny vek  91 012  91 012  –       –       –       –       –       –       –      

Par ko lá si, szál lí tá si költ ség  657 975  657 975  –       –       –       –       –      

Egyéb nem anyag jel le gû
szol gál ta tá sok

 3 292 067  2 555 652  –       –       196 728  –       539 687  –       –      

Do lo gi ki adá sok  16 344 559  7 238 738  –       –       6 392 017  –       2 249 000  –       464 804

Fel ha lom zá si ki adá sok
(be ru há zá sok)

 –       –       –       –       –       –       –       –      

Ösz tön dí jak  780 000  780 000  –       –       –       –       –       –       –      

Tá mo ga tá sok kul turá lis
cé lok ra

 3 560 000  2 540 000  –       –       –       1 020 000  –       –       –      
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ÖSSZESEN
Köz pon ti

költ ség ve té si
tá mo ga tás

In téz mé nyi
tá mo ga tás

(Kht.)

OM nor ma tív
 tá mo ga tás

(is ko la)

MNEKK
pá lyá zat

Mi nisz té ri u mi
pá lyá za tok

He lyi bol gár
ön kor mány za tok 

tá mo ga tá sa

Egyéb
pá lyá za tok,
tá mo ga tá sok

Ér ték pa pír-
 el adás

be vé te le

Sa ját
 be vé tel

Tá mo ga tá sok mû kö dé si
cé lok ra

 –       –       –       –       –       –       –       –       –      

Tá mo ga tá sok fel újí tá si,
be ru há zá si cé lok ra

 43 500 000     10 500 000     18 000 000     –       –       –       –       –       15 000 000     –      

Át adott pénz esz kö zök  47 840 000     13 820 000  18 000 000  –       –       1 020 000  –       –       15 000 000

Bol gár Mû ve lõ dé si
és Kul tu rá lis Kht.

 15 700 000     700 000  15 000 000    

Bol gár Nyelv ok ta tó
Kis seb sé gi Is ko la

 2 175 000  –       2 175 000

In téz mé nyi ki adá sok  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

Ma rad vány  1 898 387  898 387  –       –       –       –       –       –       1 000 000  –      

Dr. Mu szev Dan cso s. k.,
a Bol gár Or szá gos Ön kor mány zat el nö ke
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A BM Központi Adatfeldolgozó,
Nyilvántartó és Választási Hivatal

közleménye

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

650354D

Köz le ke dé si Nyil ván tar tó Osz tály

5600 M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 2006/73. szám
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ELÕFIZETÉSI FELHÍVÁS

Kor mány ren de let fel ha tal ma zá sa alap ján je len te ti meg a
Mi nisz ter el nö ki Hi va tal a Ma gyar Köz löny mel lék le te ként
a HIVATALOS ÉRTESÍTÕT. A lap he tente, szerdánként,
te ma ti kus fõ ré szek ben hi te le sen köz li a leg fõbb ál la mi,
 önkormányzati, tár sa dal mi, gaz da sá gi szer vek, il let ve
szer ve ze tek sze mé lyi, szer ve ze ti, igaz ga tá si és kép zé si,
va la mint a hír köz lé si te vé keny ség (frek ven cia gaz dál ko -
dás, táv köz lés, pos ta ügy, in for ma ti ka) köz le mé nye it, to-
váb bá az üz le ti élet hí re it. Té rí té si díj el le né ben köz zé-
tesszük a Kincs tá ri Va gyo ni Igaz ga tó ság vagyonértéke-
sítési pá lyá za ta it, az ál la mi, tár sa dal mi, gaz da sá gi szer-
vezetek, par la men ti pár tok, ka ma rák, he lyi ön kor mány za-
tok, egy há zak, kü lön bö zõ kép vi se le tek köz le mé nye it.
 Fizetett hir de tés ként – akár szí nes ol da la kon is – he lyet
kap hat nak az Ér te sí tõ ben a gaz dál ko dó szer ve ze tek,
egye te mek, ala pít vá nyok, de ma gán sze mé lyek közér-
deklõdésre szá mot tar tó köz lé sei is.
Õszin tén re mél jük, hogy a hí rek, in for má ci ók, köz le mé -
nyek egy lap ban tör té nõ pon tos és rend sze re zett for-
mában va ló köz re adá sá val si ke rül ha té ko nyab bá és
 eredményesebbé ten ni elõ fi ze tõ ink tá jé ko zó dá sát a hi-
vatali és üz le ti élet ben. Az ér dek lõ dõk szá má ra egyéb
hasz nos in for má ci ó kat is nyújt a lap.

Az Eu ró pai Unió Hi va ta los Lap ja 2004. má jus 1-jé tõl az
Eu ró pai Unió hi va ta los nyel ve ként ma gya rul is meg je le -
nik. A hi vatalos lap L és C so rozatból áll.
Az L (Le gis la ti on) so ro zat ban ke rül nek ki adás ra az Eu ró -
pai Unió ha tá lyos jog sza bá lyai, az ún. el sõd le ges jog for rá -
sok (ala pí tó szer zõ dé sek, csat la ko zá si szer zõ dé sek, tár-
su lá si szer zõ dé sek), to váb bá az aláb bi jog for rá sok: ren-

de le tek, irány el vek, ha tá ro za tok.

Az EU Hi va ta los Lap já ban tör té nõ köz zé té telt kö ve tõ en
az év fo lyam és a kö tet szá má ra, va la mint a meg je le nés
dá tu má ra hi vat ko zás sal, cím sze rint, 2004. má jus 1-jé tõl
fo lya ma to san tá jé koz ta tást adunk a  hivatalos lap L ki adá -
sa i ban meg je le nõ jo gi ak tu sok ról a Ma gyar Köz löny mel-
lék le te ként meg je le nõ Hi va ta los Értesí tõben.
A lap elõ fi ze tés ben meg ren del he tõ a Ma gyar Hi va ta los
Köz löny ki adó 1085 Bu da pest, Somog yi Bé la u. 6.
címén, le vélcím: 1394 Bu dapest 62., Pf. 357; faxszám:
318-6668.
2006. évi éves elõfizetési díja: 13 356 Ft  áfával.
A HIVATALOS ÉRTESÍTÕ egyes számai megvásárol-
hatók a ki adó köz löny bolt já ban (1085 Bu da pest,  Somogyi 
Béla u. 6. te lefon/fax: 267-2780) vagy a Köz löny Cent rum-
ban (1072 Bu dapest, Rá kóczi út 30., bejárat a Do hány u.
és Nyár u. sarkán, telefon: 321-5971, fax: 321-5275).

M E G R E N D E L Õ L A P

Meg ren de lem a HIVATALOS ÉRTESÍTÕ cí mû la pot ......... pél dányban, és kérem a kö vetkezõ címre kézbe -
síteni:

Meg ren de lõ ne ve: .....................................................................................................................................

cí me (vá ros/köz ség, irá nyí tó szám): .......................................................................................

ut ca, ház szám: ......................................................................................................................

Ügy in té zõ (te le fon szám): ...........................................................................................................................

2006. évi elõ fi ze té si díj fél év re 6678 Ft áfá val

egy év re 13 356 Ft áfá val

Szám lát ké rek a be fi ze tés hez.

Kér jük, a négy zet be tör té nõ X be je lö lés sel je lez ze az elõ fi ze tés idõ tar ta mát.

Kelt.: ..............................................................

                      ............................................................................
                             cég szerû aláírás
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ELÕFIZETÉSI FELHÍVÁS

A jog al ko tás ról szó ló 1987. évi XI. tör vény ren del ke zik – töb bek kö zött – a Ma gyar Köz tár sa ság  Kormánya hi va ta los
lap já nak, a Ha tá ro za tok Tá rának meg je len te té sé rõl.
A Ha tá ro za tok Tá rát szer kesz ti a Mi nisz ter el nö ki Hi va tal a Szer kesz tõ bi zott ság köz re mû kö dé sé vel, éven te mint egy
60 al ka lom mal je le nik meg.
A Ha tá ro za tok Tá ra a Kor mány nak azo kat a ha tá ro za ta it (két ez res) köz li, ame lyek nek köz zé té te lét a Kor mány el-
ren del te, to váb bá tar tal maz za a mi nisz ter el nök ha tá ro za ta it, a Mi nisz ter el nö ki Hi va talt  vezetõ mi nisz ter ha tá ro za ta it,
va la mint a mi nisz té ri u mok, az or szá gos ha tás kö rû szer vek, az ön kor mány za tok köz le mé nye it, hir det mé nye it, kü-
lön fé le tá jé koz ta tó it, to váb bá azo kat a köz le mé nye ket stb., ame lye ket a Mi nisz ter el nö ki Hi va talt ve ze tõ mi nisz ter
en ge dé lyez.

A Ha tá ro za tok Tá ra meg ren del he tõ a Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó cí mén (Bu da pest VIII., So mogyi Béla u. 6.;
postacím: 1394 Bu dapest 62, Pf. 357) vagy a 318-6668 fax számán.
Éves elõ fizetési dí ja 2006. év re: 20 664 Ft áfá val.
Pél dá nyon ként meg vá sá rol ha tó a ki adó köz löny bolt já ban (1085 Bu da pest, Somogy i Bé la u. 6., te l./fax: 267-2780)
vagy a Közlöny Cent rumban (1072 Bu dapest, Rá kóczi út 30., bejárat a Do hány u. és Nyár u. sar kán, te l.: 321-5971,
fax: 321-5275).

MEGRENDELÕLAP
Meg ren de lem a

HATÁROZATOK TÁRA

címû lapot .................  példányban.

A meg ren de lõ (cég) ne ve: ...............................................................................................................................

Cí me (vá ros, irá nyí tó szám): ............................................................................................................................

Ut ca, ház szám: ...............................................................................................................................................

Az ügy in té zõ ne ve, te le fon szá ma: ..................................................................................................................

A meg ren de lõ (cég) bank szám la szá ma: ........................................................................................................

2006. évi elõ fi ze té si díj egy év re: 20 664 Ft  áfá val.

fél év re: 10 332 Ft  áfá val.

Csek ket ké rek a be fi ze tés hez

Kér jük, a négy zet be tör té nõ X be je lö lés sel je lez ze az elõ fi ze tés idõ tar ta mát!

A meg ren delt pél dá nyok el len ér té két a pos ta költ ség gel együtt, a szál lí tást kö ve tõ szám la kézhez vétele után,
8 napo n be lül a Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó nak a szám lán fel tün te tett pénz for gal mi jel zõ szá má ra át utal juk.

Kel te zés: .......................................................

                         ......................................................................
                               cég szerû aláírás
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ELÕFIZETÉSI  FELHÍVÁS

A Mi nisz ter el nö ki Hi va tal és a Bel ügy mi nisz té ri um kö zös szer kesz té sé ben ha von ta meg je le nõ

ÖNKORMÁNYZATOK KÖZLÖNYE

az ön kor mány za tok szá má ra mû kö dé sük so rán hasz nos és nél kü löz he tet len tá jé ko zó dá si for rás.
A ki ad vány el sõ há rom ré sze az ön kor mány za to kat érin tõ, új on nan ki hir de tett jog sza bá lyo kat (tör-
vények, ren de le tek – ide ért ve az ön kor mány za ti ren de le te ket is –, al kot mány bí ró sá gi és egyéb
 határozatok) köz li. Ne gye dik fõ ré sze köz le mé nye ket, pá lyá za ti fel hí vá so kat és tá jé koz ta tá so kat (szak-
tár cák köz le mé nyei, az Ál la mi Szám ve võ szék aján lá sai, az ön kor mány za tok ál tal el nyer he tõ támoga-
tások pá lyá za ti fel té te lei, az ön kor mány za tok éves pénz ügyi be szá mo lói, ala pí tó ok ira tok stb.) tar tal-
maz.

Az Ön kor mány za tok Köz lö nye elõ fi ze tés ben meg ren del he tõ a Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó
(1085 Bu da pest, So mogyi Bé la u. 6.) cí mén (pos tacím: 1394 Bu dapest 62. Pf. 357) vagy a 318-6668 fax -
szá mán.
2006. évi éves elõfizetés dí ja: 5040 Ft áfával; fél éves elõ fizetés: 2520 Ft áfá val.

Pél dá nyon ként meg vá sá rol ha tó a ki adó köz löny bolt já ban (1085 Bu da pest, So mogyi Bé la u. 6.,
 tel./fax:  267-2780) vagy a Köz löny Cent rumban (1072 Bu dapest, Rá kóczi út 30., bejárat a Do hány u. és
Nyár u. sar kán, tel.: 321-5971, fax: 321-5275).

MEGRENDELÕLAP

Meg ren del jük az Ön kor mány za tok Köz lö nye címû la pot .................  példányban.

A meg ren de lõ (cég) ne ve: ...........................................................................................................

Cí me (vá ros, irá nyí tó szám): ........................................................................................................

Ut ca, ház szám: ...........................................................................................................................

Az ügy in té zõ ne ve, te le fon szá ma: ...............................................................................................

A meg ren de lõ (cég) bank szám la szá ma: .....................................................................................

A meg ren delt pél dá nyok el len ér té két a pos ta költ ség gel együtt, a szál lí tást kö ve tõ szám la kézhez-
vétele után, 8 na pon be lül a Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó nak a szám lán fel tün te tett pénz for gal mi
jel zõ szá má ra át utal juk.

Kel te zés: ………………………………………

                         ……………………………………………
                               cég szerû aláírás
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ELÕFIZETÉSI  FELHÍVÁS

Az

EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI KÖZLÖNY

– az egész ség biz to sí tá si ága zat köz pon ti igaz ga tá si szer ve, az Or szá gos Egész ség biz to sí tá si Pénz tár
 hivatalos lap ja – az elõ fi ze tõi ér de ke ket sze m elõtt tart va, ked ve zõ áron kí ván ja az egész ség ügyi
 ágazatban ér de kel tek ren del ke zé sé re bo csá ta ni a jog sza bá lyok szö ve gét, va la mint a mun ká hoz szük sé -
ges ak tu á lis OEP-köz le mé nye ket, -fel hí vá so kat, -tá jé koz ta tó kat. La punk cím zett jei el sõ sor ban: az alap el lá -
tás ban részt ve võ há zi or vo sok; fek võ be teg-el lá tó és szak el lá tó in téz mé nyek; gyógy szert, gyó gyá sza ti se-
géd esz közt gyár tók, il let ve for gal ma zók; gyógy für dõk; ok ta tá si in téz mé nyek; tár sa da lom biz to sí tá si ki fi ze tõ-
he lyek, foglalkoz tatók; köny ve lõk; adó ta nács adók stb.

Az Egész ség biz to sí tá si Köz löny elõ fi ze tés ben meg ren del he tõ a Ma gyar Hi va ta los Közlöny kiadó
(1085 Bu da pest, So mogyi Bé la u. 6.) cí mén (pos tacím: 1394 Bu dapest 62. Pf. 357) vagy a 318-6668 fax -
szá mán.

2006. évi éves elõfizetési díj: 19 152 Ft áfá val, féléves elõ fizetés: 9576 Ft áfával.

Pél dá nyon ként meg vá sá rol ha tó a ki adó köz löny bolt já ban (1085 Bu da pest, Somogy i Bé la u. 6., te l./fax:
267-2780) vagy a Köz löny Cent rumban (1072 Bu dapest, Rá kóczi út 30., bejárat a Do hány u. és Nyár u.
sarkán, tel.: 321-5971, fax: 321-5275).

MEGRENDELÕLAP

Meg ren del jük az Egész ség biz to sí tá si Köz löny címû la pot .................  példányban.

A meg ren de lõ (cég) ne ve: ...........................................................................................................

Cí me (vá ros, irá nyí tó szám): ........................................................................................................

Ut ca, ház szám: ...........................................................................................................................

Az ügy in té zõ ne ve, te le fon szá ma: ...............................................................................................

A meg ren de lõ (cég) bank szám la szá ma: .....................................................................................

A meg ren delt pél dá nyok el len ér té két a pos ta költ ség gel együtt, a szál lí tást kö ve tõ szám la kézhez-
vétele után, 8 na pon be lül a Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó nak a szám lán fel tün te tett pénz for gal mi
jel zõ szá má ra át utal juk.

Kel te zés: ………………………………………

                         ……………………………………………

                               cég szerû aláírás
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ELÕFIZETÉSI FELHÍVÁS

A Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó gon do zá sá ban 2004. ja nu ár 1-jé tõl je le nik meg a
 Közbeszerzések Ta ná csá nak hi va ta los lap ja, a

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTÕ

A Köz be szer zé si Ér te sí tõ meg ren del he tõ a Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó, Bu da -
pest VIII., So mogyi Bé la u. 6. címén (pos tacím: 1394 Bu dapest 62, Pf. 357.) vagy a
318-6668 fax szá mán.
Éves elõ fizetési dí ja 2006. év re: 95 760 Ft, fél év re: 50 400 Ft, ne gyedévre: 26 460 Ft.
Pél dá nyon ként meg vá sá rol ha tó a ki adó köz löny bolt já ban (1085 Bu da pest, Somogy i
Béla u. 6., tel./fax: 267-2780) vagy a Köz löny Cent rumban (1072 Bu dapest, Rá kóczi út
30., bejárat a Do hány u. és Nyár u. sar kán, te l.: 321-5971, fax: 321-5275).

MEGRENDELÕLAP

Meg ren de lem a

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTÕ

cí mû la pot ................. pél dány ban, és ké rem a kö vet ke zõ cím re kéz be sí te ni:

A meg ren de lõ (cég) ne ve: ........................................................................................

Cí me (vá ros/köz ség, irá nyí tó szám): .........................................................................

Ut ca, ház szám: ........................................................................................................

Az ügy in té zõ ne ve, te le fon szá ma: ............................................................................

Elõ fi ze té si díj egy év re 95 760 Ft
fél év re 50 400 Ft
ne gyed év re 26 460 Ft

Csek ket ké rek a be fi ze tés hez

Kér jük, a négy zet be tör té nõ X be je lö lés sel je lez ze az elõ fi ze tés idõ tar ta mát!

Kel te zés: ………………………………………

               ……………………………………………………

                      cég szerû 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.
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