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II. rész JOGSZABÁLYOK
A Kormány tagjainak
rendeletei
A gazdasági és közlekedési miniszter
72/2006. (IX. 29.) GKM
rendelete
a közlekedési hatóság által végzett vasúti hatósági
eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól
A vasúti közlekedésrõl szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény 88. §-a (2) bekezdésének 7. pontjában kapott felhatalmazás alapján – a pénzügyminiszterrel egyetértésben –
a következõket rendelem el:
1. §
(1) Az 1. mellékletben megjelölt közlekedési hatóságok
(a továbbiakban: közlekedési hatóság) által végzett, kérelemre indult vasúti hatósági eljárásokért a 2. mellékletben
meghatározott igazgatási szolgáltatási díjat (a továbbiakban: díj) kell fizetni.
(2) Ha a közlekedési hatóság a hatósági eljárás során
több építmény, berendezés vagy jármû engedélyezése tárgyában dönt, a díjakat a 2. melléklet szerint, építményenként, berendezésenként, illetve jármûvenként kell megállapítani.
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lebbezés díját a fellebbezés benyújtásával egyidejûleg kell
a másodfokú közlekedési hatóságnak az 1. mellékletében
megjelölt számlájára befizetni. A kérelemhez csatolni kell
a készpénzátutalási megbízás ellenõrzõ szelvényének eredeti példányát, vagy a banki átutalás tényét igazoló, a bank
által kiadott igazolás eredeti példányát.
(5) Az újrafelvételi eljárás díja megegyezik az elsõfokú
eljárás díjával.
(6) Az e rendeletben meghatározott díjak tekintetében
a) a díjfizetés tárgyára az Itv. 28. §-a (2)–(3) bekezdésében foglaltakat,
b) a díjfizetésre kötelezettek körének megállapítására az
Itv. 31. §-a (1) bekezdésének elsõ mondatában, valamint a
31. §-ának (2), (6) és (7) bekezdéseiben foglaltakat,
c) a díj visszafizetésére az Itv. 32. §-ban foglaltakat
kell megfelelõen alkalmazni azzal, hogy ahol az Itv.
illetéket említ, azon e jogszabály tekintetében díjfizetési
kötelezettséget kell érteni.
(7) Az eljáró közlekedési hatóság az általa beszedett hatósági díjbevételek 10%-át minden hónapot követõ
25. napjáig a Közlekedési Fõfelügyelet részére – irányítási, felügyeleti és ellenõrzési költségek fedezete címen – a
Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-01738825
számú költségvetési elõirányzat-felhasználási keretszámlájára elszámolás keretében köteles átutalni.
3. §
Ha a közlekedési hatóság a jogszabályban elõírt hatósági eljárást mûszaki okból kizárólag csak külföldön folytathatja le, a díjat – az eljárás lefolytatását követõen, a tényleges költségek alapján – számla ellenében 15 napon belül
kell az eljáró hatóság részére megfizetni.

2. §
4. §
(1) A díjat a kérelem benyújtásával egyidejûleg kell az
eljáró közlekedési hatóság Magyar Államkincstárnál vezetett 1. mellékletben felsorolt elõirányzat-felhasználási
keretszámlájára befizetni.
(2) Elektronikus ügyintézés esetében, az ügyfél kérelmére indult eljárásban a közlekedési hatóság a kérelem
megérkezésétõl számított három napon belül felhívja az
ügyfelet, hogy nyolc napon belül fizesse meg az eljárásért
fizetendõ díjat. A kérelmezõ ügyfelet a közlekedési hatóság egyidejûleg tájékoztatja a fizetési kötelezettség mértékérõl, módjáról és határidejérõl, valamint arról, hogy ha a
fizetési kötelezettségének nem tesz eleget, a közlekedési
hatóság az eljárást megszüntetheti.
(3) A befizetett díj az eljáró közlekedési hatóság bevétele. A díjak beszedésére, nyilvántartására és elszámolására
az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000.
(XII. 24.) Korm. rendelet elõírásait kell alkalmazni.
(4) Az elsõfokú közlekedési hatóság határozata elleni
fellebbezés díja azonos az elsõfokú eljárás díjával. A fel-

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követõ 8. napon lép hatályba, rendelkezéseit a hatálybalépését követõen indított
eljárásokra kell alkalmazni.
(2) A rendelet hatálybalépésével egyidejûleg hatályát
veszti
a) a vasúti hatósági eljárások díjairól szóló 38/1998.
(XII. 23.) KHVM rendelet,
b) a vasúti hatósági eljárások díjairól szóló 38/1998.
(XII. 23.) KHVM rendelet módosításáról szóló 56/2001.
(XII. 23.) KöViM rendelet,
c) a vasúti hatósági eljárások díjairól szóló 38/1998.
(XII. 23.) KHVM rendelet módosításáról szóló 35/2005.
(VI. 11.) GKM rendelet, valamint
d) a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény hatálybalépésével összefüggõ egyes miniszteri rendeletek módosításáról szóló 86/2005. (X. 21.) GKM rendelet 18. §-a.
Dr. Garamhegyi Ábel s. k.,
gazdasági és közlekedési minisztériumi államtitkár
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1. melléklet a 72/2006. (IX. 29.) GKM rendelethez
Név

Magyar Államkincstár Rt.
számlaszáma

I. fokú hatósági eljárást végzõ szervek
Központi Közlekedési Felügyelet
Fõvárosi Közlekedési Felügyelet
Baranya Megyei Közlekedési Felügyelet
Bács-Kiskun Megyei Közlekedési Felügyelet
Békés Megyei Közlekedési Felügyelet
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közlekedési Felügyelet
Csongrád Megyei Közlekedési Felügyelet
Fejér Megyei Közlekedési Felügyelet
Gyõr-Moson-Sopron Megyei Közlekedési Felügyelet
Hajdú-Bihar Megyei Közlekedési Felügyelet
Heves Megyei Közlekedési Felügyelet
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közlekedési Felügyelet
Komárom-Esztergom Megyei Közlekedési Felügyelet
Nógrád Megyei Közlekedési Felügyelet
Pest Megyei Közlekedési Felügyelet
Somogy Megyei Közlekedési Felügyelet
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Közlekedési Felügyelet
Tolna Megyei Közlekedési Felügyelet
Vas Megyei Közlekedési Felügyelet
Veszprém Megyei Közlekedési Felügyelet
Zala Megyei Közlekedési Felügyelet

10032000-00283779
10032000-01731969
10024003-01731976
10025004-01731983
10026005-01731990
10027006-01732001
10028007-01732018
10029008-01732025
10033001-01732032
10034002-01732049
10035003-01732056
10045002-01732104
10036004-01732063
10037005-01732070
10032000-01731952
10039007-01732087
10044001-01732094
10046003-01732111
10047004-01732128
10048005-01732135
10049006-01732142

II. fokú hatósági eljárást végzõ szerv
Közlekedési Fõfelügyelet

10032000-01738825

2. melléklet a 72/2006. (IX. 29.) GKM rendelethez
A közlekedési hatóság által végzett vasúti hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjai
Ft/db
1. A vasúti pálya és egyéb vasúti építmények engedélyezésével kapcsolatos díjak
a) Vasúti pályák, iparvágányok
– létesítési, átalakítási, használatbavételi, feltétfüzet jóváhagyása
500 méter pályahosszig, 5 kitérõig
további megkezdett 500 méterenként
többletkitérõnként
– megszüntetési vagy üzemszüneteltetési engedély

308 800
18 700
4 200
87 900

b) Hidak, aluljárók, védõhidak
– létesítési, átalakítási, használatbavételi, alkalmazási engedély
30 méter nyílásig

308 800
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további megkezdett méterenként
– megszüntetési vagy üzemszüneteltetési engedély

1 900
87 900

c) Alagutak
– létesítési, átalakítási, használatbavételi engedély
500 méter hosszig
további megkezdett 500 méterenként
– megszüntetési vagy üzemszüneteltetési engedély

308 800
18 700
87 900

d) Oldal-, homlok- és magasrakodók
– létesítési, átalakítási, használatbavételi engedély
gépészeti berendezéssel
gépészeti berendezés nélkül
– megszüntetési vagy üzemszüneteltetési engedély

294 700
146 900
42 500

e) Függõpályák, siklók
– létesítési, átalakítási, használatbavételi engedély
500 méter pályahosszig
további megkezdett 500 méterenként
– megszüntetési vagy üzemszüneteltetési engedély

272 500
18 700
87 900

f) Sífelvonók
– létesítési, átalakítási, használatbavételi engedély
magas kötélvezetésû sífelvonóknál
alacsony kötélvezetésû sífelvonóknál
– megszüntetési vagy üzemszüneteltetési engedély

158 700
87 900
42 500

g) Keskeny nyomközû vasutak esetén a fenti díjtételek 30%-át kell alkalmazni
2. A vasúti berendezések engedélyezésével összefüggõ díjak
a) Vasúti biztosítóberendezés
– létesítési, átalakítási, használatbavételi, alkalmazási engedély
állomásonként, állomásközönként, iparvágányonként, sorompónként és
feltétfüzet jóváhagyása
10 biztosított váltóig
további váltónként
– megszüntetési vagy üzemszüneteltetési engedély

179 800
4 800
49 000

b) Villamos felsõvezeték
– létesítési, átalakítási, használatbavételi, alkalmazási engedély, feltétfüzet
jóváhagyása
5 vágánykilométerig
további megkezdett vágánykilométerenként
– megszüntetési vagy üzemszüneteltetési engedély

179 800
30 100
42 500

c) Térvilágítási berendezés
– létesítési, átalakítási, használatbavételi engedély
– megszüntetési vagy üzemszüneteltetési engedély

179 800
42 500

d) Kocsibuktató, fordítókorong, tolópad
– létesítési, átalakítási, használatbavételi engedély
– megszüntetési vagy üzemszüneteltetési engedély

308 800
42 500
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e) Vasúti kocsivontató, rakodódaru, jármûmérleg, rakodóberendezés, tartálykocsi
töltõ- és lefejtõberendezés
– létesítési, átalakítási, használatbavételi engedély
rakodó-, töltõ- és lefejtõberendezéseknél 3 álláson felül állásonként további
– megszüntetési vagy üzemszüneteltetési engedély

8853

179 800
28 100
42 500

3. Jármûvek engedélyezésével összefüggõ díjak
a) elvi elõzetes típusengedély

282 500

b) elõzetes típusengedély, átalakítási engedély

282 500

c) egyszerûsített típusengedély és típusengedély

359 700

d) üzembe helyezési engedély
– 10 t sajáttömeg alatti jármûveknél
– 10–30 t közötti sajáttömegû jármûveknél
– 30 t sajáttömeg feletti jármûveknél

24 500
81 000
114 900

e) idõszakos hatósági jármûvizsga a d) pont szerinti üzembe helyezési eljárás
díjának 60%-a
f) határozott idejû üzembe helyezési engedély bérleti szerzõdés alapján, magyar
hatósági jelzéssel közlekedõ vasúti jármûre

48 400

g) üzembe helyezési engedély módosítása hatósági jelzés változás miatt

48 400

h) vasúti jármû hatósági jelzésének meghatározása jármûsorozatonként
50 db-ig
minden további 25 db-ra

48 400
24 200

4. Vasúti jármûvekre szerelt és vasútüzemi célt szolgáló kazánok, nyomástartó
edények gyártása, átalakítása, üzemben tartása engedélyezésének díja

137 500

5. Az 1–4. pontokban nem említett vasúti építmények és berendezések hatósági
engedélyezésével kapcsolatban
– létesítési, átalakítási, használatbavételi engedély
– megszüntetési vagy üzemszüneteltetési engedély

179 800
42 500

6. Létesítési, átalakítási, használatbavételi engedély módosításának (az érvényességi
idõ meghosszabbítása kivételével), valamint jármûtípus-engedély módosításának
díja

87 900

7. Létesítési, átalakítási és bontási engedély érvényességi ideje meghosszabbításának
díja

42 500

8. A használatbavételi engedély meghosszabbításával kapcsolatos eljárások díja
megegyezik a használatbavételi eljárás díjával
8/a) Fennmaradási engedély díja azonos a létesítési és használatbavételi
engedélyezési eljárás díja összegének ötszörösével
8/b) Az elvi létesítési engedély díja a létesítési engedély eljárási díjával
megegyezik
9. Engedélyátruházás díja

49 000
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10. A vasúti közlekedés biztonságával kapcsolatos részletes belsõ szabályzat (utasítás)
hatósági jóváhagyása
alapdíj 10 oldalig
további oldalanként
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85 000
3 500

11. Vasútbiztonsági tanúsítvány vagy engedély kiadásának hatósági díjai
a) Pályavasúti társaság, illetve integrált vasúti társaság vasúti pályahálózatot mûködtetõ szervezeti egysége részére:
– 200 km üzemeltetett vasúti hálózatig
– 200 km feletti üzemeltetett vasúti hálózatnál

2 635 400
3 953 100

b) Vállalkozó vasúti társaság, illetve integrált vasúti társaság vállalkozó vasúti
tevékenységet végzõ szervezeti egysége részére vállalkozó vasúti tevékenységenként külön-külön:
– 1–50 db vasúti jármûvel rendelkezõ vasúti társaság
– 51–100 db vasúti jármûvel rendelkezõ vasúti társaság
– 100 db feletti vasúti jármûvel rendelkezõ vasúti társaság

1 046 400
1 395 200
1 976 600

c) Saját célú vasutak részére vasútbiztonsági engedély

658 900

d) Vasútbiztonsági tanúsítvány és vasútbiztonsági engedély éves felügyeleti hatósági ellenõrzés díja az a)–c) pontok alatti díjak 60%-a
e) Bejelentés vagy megtörtént esemény alapján a vasútbiztonsági tanúsítvány és
vasútbiztonsági engedély ügyében indított vagy hatósági eljárás díja megegyezik az a)–c) pontok alatt felsorolt díjakkal
f) A kiegészítõ biztonsági tanúsítvány díja megegyezik a b) pont alatt felsorolt
díjakkal
12.

a) vasúti jármûvek idõszakos vizsgálatát végzõ vizsgahelyek mûködési engedélye

1 211 100

b) vasúti jármûvek idõszakos ellenõrzését végzõ vizsgahelyek éves felügyeleti
hatósági díja az engedélyezési eljárás díjának 60%-a
13. Vasúti jármûvek gyártását, javítását végzõ személyek és szervezetek
tevékenységének engedélyezése
a) jármûgyártás, fõjavítás végzése

1 695 600

b) fõvizsgák végzése

1 308 000

c) közlekedés biztonságával összefüggõ részegységek gyártása, javítása

775 100

14. Vasúti jármûre szerelt tartály vizsgálatára jogosult személy szakértõként történõ
elismerése, OTIF felé történõ bejelentése

242 200

15. Szabályzati elõírástól való eltérés tárgyalása

145 300
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A gazdasági és közlekedési miniszter
73/2006. (IX. 29.) GKM
rendelete
a Magyar Vasúti Hivatal által végzett vasúti hatósági
eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól
A vasúti közlekedésrõl szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény (a továbbiakban: Vtv.) 88. §-a (2) bekezdésének
7. pontjában kapott felhatalmazás, valamint az illetékekrõl
szóló 1990. évi XCIII. törvény 67. §-ának (2) bekezdése
alapján – a pénzügyminiszterrel egyetértésben – a következõket rendelem el:

8855
2. §

Az e rendeletben meghatározott díjakra
a) a díjfizetés tárgya tekintetében az illetékekrõl szóló
1990. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Itv.) 28. §-ának
(2)–(3) bekezdésében foglaltakat,
b) a díjfizetésre kötelezettek körének megállapítására
az Itv. 31. § (1) bekezdésének elsõ mondatában, valamint a
31. § (2) és (7) bekezdésében foglaltakat,
c) a mulasztási bírságra az Itv. 82. §-ában foglaltakat,
d) a díj behajtására az Itv. 88. §-ában foglaltakat
kell megfelelõen alkalmazni azzal, hogy ahol az Itv. illetéket említ, azon e jogszabály tekintetében díjat kell érteni.

3. §
1. §
(1) A Magyar Vasúti Hivatal (a továbbiakban: Hivatal)
vasúti közlekedési tevékenységgel kapcsolatos kérelemre
indult eljárásáért a kérelmezõ a mellékletben meghatározott igazgatási szolgáltatási díjat (a továbbiakban: díj) fizet. Ha a kérelem a mellékletben megjelölt eljárások közül
többet is érint, valamennyi díjtételt meg kell fizetni.
(2) A díjat a kérelem benyújtásával egyidejûleg a Hivatalnak a Magyar Államkincstár által vezetett
10032000-00289256-00000000 számú elõirányzat-felhasználási keretszámlájára történõ átutalással „igazgatási-szolgáltatási díj” jogcím megjelöléssel kell megfizetni.
(3) A kérelemhez csatolni kell a banki átutalás tényét
igazoló, a bank által kiadott igazolás eredeti példányát.
(4) Elektronikus ügyintézés esetében a díjat a külön jogszabályban1 meghatározott módon és határidõn belül kell
megfizetni.
(5) A Hivatal határozatával szemben indított újrafelvételi eljárás díja megegyezik az elsõ fokú eljárás díjával.
(6) A befizetett díj a Hivatal bevétele. A díjak beszedésére, kezelésére, nyilvántartására és elszámolására az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési
kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000.
(XII. 24.) Korm. rendelet elõírásait kell alkalmazni. Az
igazgatási-szolgáltatási díjról a Hivatal elkülönített nyilvántartást vezet.
(7) Ha a Hivatal a melléklet 2. pontja szerinti eljárásban
az eljárás alapjául szolgáló kérelem megalapozottságát állapítja meg, a díjat a kérelmezõnek visszatéríti.

1

Az elektronikus ügyintézés részletes szabályairól szóló 193/2005.
(IX. 22.) Korm. rendelet.

Ez a rendelet a kihirdetését követõ 8. napon lép hatályba, rendelkezéseit a hatálybalépést követõen kezdeményezett eljárásokra kell alkalmazni.
Dr. Kóka János s. k.,
gazdasági és közlekedési miniszter

Melléklet
a 73/2006. (IX. 29.) GKM rendelethez
A Magyar Vasúti Hivatal eljárásaival összefüggõ
díjak
Ft/db

1. Mûködési engedéllyel kapcsolatos eljárások
a) mûködési engedély kiadása
1. a) Országos, pályahálózat mûködtetõ
1. b) Országos, vállalkozó vasúti
2. a) Elõvárosi, pályahálózat mûködtetõ
2. b) Elõvárosi, pályahálózat mûködtetõ,
nyílt hozzáférés alóli mentesítéssel
2. c) Elõvárosi, vállalkozó vasúti
3. a) Térségi, pályahálózat mûködtetõ
3. b) Térségi, pályahálózat mûködtetõ, nyílt
hozzáférés alóli mentesítéssel
3. c) Térségi, vállalkozó vasúti
3. d) Térségi, ha az országos vasúti pályahálózatokhoz képest keskenyebb
nyomtávú, pályahálózat mûködtetõ
3. e) Térségi, ha az országos vasúti pályahálózatokhoz képest keskenyebb
nyomtávú, vállalkozó vasúti
4. a) Helyi, pályahálózat mûködtetõ
4. b) Helyi, pályahálózat mûködtetõ, nyílt
hozzáférés alóli mentesítéssel
4. c) Helyi, vállalkozó vasúti

2 271 000
2 271 000
454 000
681 000
227 000
454 000
681 000
23 000

23 000

23 000
454 000
681 000
23 000
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Ft/db

4. d) Helyi sífelvonó, pályahálózat mûködtetõ
23 000
4. e) Helyi sífelvonó, személyszállítási
15 000
5. a) Saját célú, pályahálózat mûködtetõ
38 000
5. b) Saját célú, pályahálózat mûködtetõ,
nyílt hozzáférés alóli mentesítéssel
265 000
5. c) Saját célú, árutovábbítási
38 000
b) 1. mûködési engedély módosítási díja az engedély kiadásának 50%-a
(ideértve:
ideiglenes mûködési engedély átminõsítése mûködési engedéllyé
felfüggesztett mûködési engedély visszaminõsítése
tevékenység megkezdési határidõ meghosszabbítása
egyesülés esetén elrendelt felülvizsgálat miatt
szükséges módosítás)
b) 2. mûködési engedély módosítása a nyílt hozzáférés alóli mentesítés vagy visszavonása tekintetében
227 000
c) mûködési engedély 5 évenkénti kötelezõ felülvizsgálatának díja az engedély kiadásával megegyezik
2. Jogvitás eljárások a nyílt hozzáférésre jogosult szervezet
vagy az integrált vasúti társaság kérelmére
a) a Hálózati Üzletszabályzatban megállapított
valamely kötelezettségnek a pályavasúti társaság,
a VPSZ vagy az integrált vasúti társaság általi
megsértése miatt indított eljárás
227 000
b) a Hálózati Üzletszabályzatnak a megkülönböztetéstõl mentes eljárás követelményével ellentétes rendelkezése miatt indított eljárás
227 000
c) a Hálózati Üzletszabályzatban meghatározott
hálózat-hozzáférési díjak mértékére vagy struktúrájára vonatkozó, a Vtv.-ben vagy külön jogszabályban foglaltakkal ellentétes rendelkezés
miatt indított eljárás
454 000
d) a vasúti pályahálózat-kapacitás elosztása során elkövetett eljárási szabálysértés miatt indított
eljárás
227 000
e) a vasúti pályahálózat-kapacitás elosztására
vonatkozó eljárás jogszabálysértõ, illetve a Hálózati Üzletszabályzatban foglaltakkal ellentétes
eredménye miatt indított eljárás
454 000
f) a vasúti pályahálózat-kapacitás biztosítására
vonatkozó eseti igénybejelentés elintézése során
elkövetett eljárási szabálysértés vagy eljárás jogszabálysértõ, illetve a Hálózati Üzletszabályzatban foglaltakkal ellentétes eredménye miatt
indított eljárás
227 000
g) a pályahálózathoz való nyílt hozzáférés tárgyában kötött szerzõdés megsértése miatt indított
eljárás
227 000
h) a menetvonal igénybevételéért fizetendõ hálózat-hozzáférési díj mértékének jogszabálysértõ,
illetve a Hálózati Üzletszabályzatba ütközõ megállapítása miatt indított eljárás
227 000

Ft/db

3. Üzletszabályzatok (személyszállítási, árufuvarozási, vontatási) és módosításaik jóváhagyása
a) szabványoldalanként
3 000
b) minimum díj
69 000
c) mintaszabályzat alapján készített térségi üzletszabályzat
15 000
d) mintaszabályzat alapján készített sífelvonó
üzletszabályzat
15 000
4. Keretmegállapodások jóváhagyása
2 271 000
5. Integrált vasúti társaság belsõ megállapodásának jóváhagyása
2 271 000

III. rész HATÁROZATOK
A Köztársasági Elnök
határozatai
A Köztársasági Elnök
160/2006. (IX. 29.) KE
határozata
kitüntetés adományozásáról
Az Alkotmány 30/A. § (1) bekezdése j) pontja, valamint
a Magyar Köztársaság kitüntetéseirõl szóló 1991. évi
XXXI. törvény 2. § (1) bekezdése alapján a miniszterelnök
elõterjesztésére
a MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI ÉRDEMREND
KÖZÉPKERESZTJE
(polgári tagozata)
kitüntetést adományozom
Thomas Schreiber újságírónak, a Le Monde munkatársának, a francia–magyar kapcsolatok fejlesztése, az
1956. évi forradalom és szabadságharc eszméinek ápolása
érdekében végzett tevékenysége, életútja elismeréseként;
Sujánszky Jenõnek, az 1956-os forradalom és szabadságharcban tanúsított magatartásáért, a forradalmi eszmék
ápolása, egész életútja elismeréseként.
Budapest, 2006. szeptember 26.
Sólyom László s. k.,
köztársasági elnök

Ellenjegyzem:
Gyurcsány Ferenc s. k.,
miniszterelnök

KEH ügyszám: VII-2/4263/2006.
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A Köztársasági Elnök
161/2006. (IX. 29.) KE
határozata
kitüntetés adományozásáról
A miniszterelnök elõterjesztésére
a Magyar Honvédség katonai integrációjának elõsegítéséért és a NATO-mûveletekben szolgáló magyar kontingensek támogatásáért
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dr. Petõ Andreának, a Miskolci Egyetem egyetemi docensének
a MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI ÉRDEMREND
TISZTIKERESZTJE
(polgári tagozata)
kitüntetést adományozom.
Budapest, 2005. december 9.
Sólyom László s. k.,

James L. Jones vezérezredesnek, a Szövetséges Erõk
Európai fõparancsnokának
a MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI ÉRDEMREND
KÖZÉPKERESZTJE
(katonai tagozata)
kitüntetést adományozom.

köztársasági elnök

Ellenjegyzem:
Gyurcsány Ferenc s. k.,
miniszterelnök

KEH ügyszám: VII-2/5752/2005.

Budapest, 2005. november 30.
Sólyom László s. k.,
köztársasági elnök

Ellenjegyzem:
Gyurcsány Ferenc s. k.,
miniszterelnök

KEH ügyszám: VII-2/5698/2005.

A Köztársasági Elnök
162/2006. (IX. 29.) KE
határozata
kitüntetés adományozásáról
A miniszterelnök elõterjesztésére
a társadalmi nemek esélyegyenlõségének tudományos
kutatásának, intézményrendszerének kialakításában,
valamint a társadalmi nemek történeti kutatása iskolaszerû
megalapításában végzett kiemelkedõ tevékenysége elismeréseként

A Köztársasági Elnök
163/2006. (IX. 29.) KE
határozata
rendfokozat posztumusz helyreállításáról
A honvédelmi miniszter elõterjesztésére – tekintettel az
Alkotmány 30/A. § (1) bekezdés i) pontjára – néhai
Kisbarnaki Farkas Ferenc vezérezredesi rendfokozatát
2006. szeptember 15-ei hatállyal posztumusz helyreállítom.
Budapest, 2006. szeptember 11.
Sólyom László s. k.,
köztársasági elnök

Ellenjegyzem:
Budapest, 2006. szeptember 20.
Dr. Szekeres Imre s. k.,
honvédelmi miniszter

KEH ügyszám: V-5/3943/2006.
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A Kormány határozatai
A Kormány
1092/2006. (IX. 29.) Korm.
határozata
a bûnmegelõzés hatékonyságának növelése
érdekében szükséges egyes kormányzati
feladatokról szóló 1002/2003. (I. 8.) Korm. határozat
módosításáról
A Kormány a bûnmegelõzés hatékonyságának növelése
érdekében szükséges egyes kormányzati feladatokról
szóló 1002/2003. (I. 8.) Korm. határozatot (a továbbiakban: Határozat) az alábbiak szerint módosítja:
1. A Határozat 4. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
„4. Az OBmB elnöke a miniszterelnök által felkért
szakértõ, társelnöke az igazságügyi és rendészeti miniszter. A társelnököt az OBmB ülésein állásfoglalásra jogosult személy képviselheti”
2. A Határozat 5. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
„5. Az OBmB állandó tagja:
– az egészségügyi miniszter,
– a földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter,
– a gazdasági és közlekedési miniszter,
– a honvédelmi miniszter,
– a környezetvédelmi és vízügyi miniszter,
– a külügyminiszter,
– a Miniszterelnöki Hivatalt vezetõ miniszter,
– az oktatási és kulturális miniszter,
– az önkormányzati és területfejlesztési miniszter,
– a pénzügyminiszter,
– a szociális és munkaügyi miniszter,
– az államreform elõkészítõ munkáinak operatív irányításáért felelõs kormánybiztos,
– a fejlesztéspolitikáért felelõs kormánybiztos,
– a Büntetés-végrehajtás országos parancsnoka,
– a Határõrség országos parancsnoka,
– az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium rendészeti szakállamtitkára,
– az Igazságügyi Hivatal vezetõje,
– az országos rendõrfõkapitány,
– a Vám- és Pénzügyõrség országos parancsnoka,
akiket az OBmB ülésein állásfoglalásra jogosult személy
képviselhet.”
3. A Határozat 8. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
„8. Az OBmB mûködésének szabályait maga alakítja ki
és fogadja el.”
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4. A Határozat 9. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
„9. Az OBmB elnöke szervezi a társadalmi bûnmegelõzés tárcák közötti folyamatos koordinációját, gondoskodik
a hatékony társadalmi, szakmai együttmûködési kapcsolatokról, biztosítja a rendszeres tájékoztatást. Az OBmB
igazgatási és adminisztratív feladatait az Igazságügyi és
Rendészeti Minisztérium Bûnmegelõzési Osztály
(a továbbiakban: Bûnmegelõzési Osztály) látja el.
Az OBmB elnöke az Európai Unió Bûnmegelõzési
Hálózatának nemzeti képviselõje, a Bûnmegelõzési Osztály az Európai Unió Bûnmegelõzési Hálózatának egyik
nemzeti kapcsolattartó pontja.”
5. Ez a határozat a közzététele napján lép hatályba,
ezzel egyidejûleg a Határozat 6.1. alpontjában „a Vállalkozók Országos Szövetsége” és „a Biztonságos Magyarországért Közalapítvány kuratóriumának elnöke” szövegrész hatályát veszti, valamint a Határozat 6.2. alpontjában
a „vezetõ elnöke” szövegrész helyébe az „elnöke” szöveg
lép.
Gyurcsány Ferenc s. k.,
miniszterelnök

A Kormány
1093/2006. (IX. 29.) Korm.
határozata
az Országos Egészségbiztosítási Pénztár
fõigazgatójának felmentésérõl
A Kormány a társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak
és a társadalombiztosítás szerveinek állami felügyeletérõl
szóló 1998. évi XXXIX. törvény 2. §-ának (2) bekezdése
alapján dr. Kiss Józsefet, az Országos Egészségbiztosítási
Pénztár fõigazgatóját e tisztségébõl – 2006. szeptember
30-i hatállyal – érdemei elismerése mellett, felmenti.
Gyurcsány Ferenc s. k.,
miniszterelnök

A Kormány
1094/2006. (IX. 29.) Korm.
határozata
az Országos Egészségbiztosítási Pénztár
fõigazgatójának kinevezésérõl
A Kormány a társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak
és a társadalombiztosítás szerveinek állami felügyeletérõl
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szóló 1998. évi XXXIX. törvény 2. §-ának (2) bekezdése
alapján Major Zoltánt az Országos Egészségbiztosítási
Pénztár fõigazgatójává 2006. október 1-jei hatállyal kinevezi.
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Rádonyi Dénes kormányzati fõtisztviselõi kinevezése
– a közszolgálati jogviszonyának felmentéssel történõ
megszüntetésére tekintettel –
2007. február 28-ai hatállyal,

Gyurcsány Ferenc s. k.,
miniszterelnök

A Miniszterelnök határozatai
A Miniszterelnök
58/2006. (IX. 29.) ME
határozata

Mirk István kormányzati fõtisztviselõi kinevezése – a
közszolgálati jogviszonyának felmentéssel történõ megszüntetésére tekintettel –
2007. január 31-ei hatállyal
megszûnik.
Gyurcsány Ferenc s. k.,
miniszterelnök

kormányzati fõtisztviselõi kinevezések
megszûnésének megállapításáról
A köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi XXIII.
törvény 31/D. § (1) bekezdés a) és b) pontja alapján megállapítom, hogy
dr. Benedek András kormányzati fõtisztviselõi kinevezése – a közszolgálati jogviszonyának felmentéssel történõ megszüntetésére tekintettel –
2006. december 9-ei hatállyal,
Pongorné dr. Csákvári Marianna kormányzati fõtisztviselõi kinevezése – a közszolgálati jogviszonyának felmentéssel történõ megszüntetésére tekintettel –
2006. december 25-ei hatállyal,
Borsi László,
dr. Sarudi Csaba és
Simon Sándor kormányzati fõtisztviselõi kinevezése – a
közszolgálati jogviszonyuknak felmentéssel történõ megszüntetésére tekintettel –
2006. december 30-ai hatállyal,

A Miniszterelnök
59/2006. (IX. 29.) ME
határozata
központi tiszt cím megszûnésének megállapításáról
A fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak
szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény
245/J. § (4) bekezdése alapján – a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 31/D. § (1) bekezdés
a) pontjára tekintettel – megállapítom, hogy
dr. Csentes Zoltán központi tiszt címe – hivatásos szolgálati jogviszonyának megszüntetésére tekintettel –
2006. december 30-ai hatállyal
megszûnik.
Gyurcsány Ferenc s. k.,
miniszterelnök

dr. Berczi Norbert kormányzati fõtisztviselõi kinevezése – a közszolgálati jogviszonyának a törvény erejénél
fogva történõ megszûnésére tekintettel –
2006. december 31-ei hatállyal,
Apatini Kornélné,
Dózsa Csaba,
dr. Kapócs Gábor,
dr. Müller György,
dr. Pordán Endre,
dr. Pulay Gyula,
dr. Sivák József kormányzati fõtisztviselõi kinevezése
– a közszolgálati jogviszonyuknak a törvény erejénél fogva történõ megszûnésére tekintettel –
2007. január 1-jei hatállyal,

VI. rész

KÖZLEMÉNYEK,
HIRDETMÉNYEK

A Magyar Nemzeti Bank
közleménye
a Magyar Nemzeti Bank hivatalos deviza
árfolyamlapján nem szereplõ külföldi pénznemek
euróra átszámított árfolyamairól
A Magyar Nemzeti Bank a személyi jövedelemadóról
szóló 1995. évi CXVII. törvény – 2002. évi XLII. törvény
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28. § (1) bekezdésével megállapított – 82. §-a (1) bekezdése alapján az alábbiakban teszi közzé a Magyar Nemzeti
Bank hivatalos deviza árfolyamlapján nem szereplõ külföldi pénznemek euróban megadott árfolyamát:
Ország

Afganisztán
Albánia
Algéria
Amerikai Virgin-szigetek
Andorra
Angola
Antigua
Argentína
Aruba
Azerbajdzsán
Azori-szigetek
Bahama-szigetek
Bahrein
Baleár-szigetek
Banglades
Barbados
Belize
Belorusszia
Benin
Bermuda
Bhutan
Bissau-Guinea
Bolívia
Bosznia Herzegovina
Botswana
Brazilia
Brit-Virgin-szigetek
Brunei
Burkina Faso
Chile
Ciprus
Comore-szigetek
Costa-Rica
Csád
Dél-afrikai Köztársaság
Dominika
Dominikai Köztársaság
Dzsibuti
Egyenlítõi Guinea
Egyesült Arab Emirátusok
Egyiptom
El Salvador
Elefántcsontpart
Ecuador
Eritrea

Pénznem

afghani
lek
dinár
USA dollár
euro
kwanza
kelet-karibi dollár
peso
florin
új manat
euro
bahamai dollár
bahreini dinár
euro
taka
barbadosi dollár
belizei dollár
belorusz rubel
CFA frank
bermudai dollár
ngultrum
CFA frank
boliviano
márka
pula
real
USA dollár
brunei dollár
CFA frank
chilei peso
ciprusi font
comorei frank
colon
CFA frank
rand
kelet-karibi dollár
dominikai peso
dzsibuti frank
CFA frank
dirham
egyiptomi font
colon
CFA frank
USA dollár
nakfa

1 euro =

62.2127
123.1650
91.3367
1.2651
1.0000
101.6760
3.4156
3.9170
2.2645
1.1130
1.0000
1.2651
0.4770
1.0000
86.1183
2.5301
2.4922
2709.7400
655.9570
1.2651
58.3346
655.9570
10.1141
1.9558
7.8335
2.7263
1.2651
2.0032
655.9570
679.7750
0.5763
491.9680
658.1110
655.9570
9.3456
3.4156
41.6518
220.9960
655.9570
4.6465
7.2620
11.0718
655.9570
1.2651
17.0775

Ország

Etiópia
Észak-Korea
Észtország
Falkland-szigetek
Feröer-szigetek
Fidzsi-szigetek
Francia csendes-óceáni
szigetek
Francia Guyana
Fülöp-szigetek
Gabon
Gambia
Ghana
Gibraltár
Grenada
Grönland
Guadeloupe
Guam
Guatemala
Guyana
Guinea
Haiti
Holland Antillák
Honduras
Hongkong
India
Indonézia
Irak
Irán
Izrael
Jamaica
Jemen
Jordánia
Kajmán-szigetek
Kambodzsa
Kamerun
Kanári-szigetek
Katar
Kazahsztán
Kenya
Kiribati
Kína
Kolumbia
Kongó
Kongói Köztársaság
Közép-afrikai
Köztársaság
Kuba
Laosz
Lesotho
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Pénznem

1 euro =

etiópiai birr
észak-koreai won
észt korona
falklandi font
dán korona
fidzsi dollár

11.0619
170.6000
15.6465
0.6735
7.4608
2.1778

CFP frank
euro
peso
CFA frank
dalasi
cedi
gibraltári font
kelet-karibi dollár
dán korona
euro
USA dollár
quetzal
guyanai dollár
guineai frank
gourde
a.gulden
lempira
hongkongi dollár
indiai rúpia
rúpia
új iraki dinár
rial
shekel
jamaicai dollár
rial
jordániai dinár
kajmán dollár
riel
CFA frank
euro
katari rijál
tenge
kenyai shilling
ausztrál dollár
renminbi jüan
kolumbiai peso
CFA frank
kongói frank

119.2500
1.0000
63.5182
655.9570
35.7378
11670.1000
0.6735
3.4156
7.4608
1.0000
1.2651
9.6334
240.3500
7027.3600
48.1984
2.2645
23.9032
9.8453
58.3346
11537.3000
1865.4100
11629.6000
5.5254
83.4112
249.8540
0.8965
1.0790
5205.4800
655.9570
1.0000
4.6053
159.6620
92.6650
1.6826
10.0483
3021.4500
655.9570
590.7790

CFA frank
kubai peso
új kip
maloti

655.9570
1.2651
12679.1000
9.3456
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Lettország
Libanon
Libéria
Liechtenstein
Litvánia
Líbia
Madagaszkár
Madeira
Makaó
Macedónia
Malajzia
Malawi
Maldív-szigetek
Mali
Marokkó
Martinique
Mauritius
Mauritánia
Málta
Moldávia
Monaco
Mongólia
Montserrat
Mozambik
Myanmar
Namíbia
Nauru
Nepál
Niger
Nigéria
Nicaragua
Omán
Örményország
Pakisztán
Panama
Pápua Új-Guinea
Paraguay
Peru
Pitcairn-sziget
Puerto Rico
Réunion
Ruanda
Saint Christopher
Saint Lucia
Saint Pierre
és Miquelon-sziget
Saint Vincent-sziget
Salamon-szigetek
Samoa-szigetek
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Pénznem

1 euro =

lat
libanoni font
liberiai dollár
svájci frank
litas
líbiai dinár
ariary
euro
pataca
dinár
ringgit
malawi kwacha
rufiyaa
CFA frank
dirham
euro
mauritiusi rúpia
ouguiya
máltai líra
moldvai lej
euro
tugrik
kelet-karibi dollár
új metical
kyat
namíbiai dollár
ausztrál dollár
nepáli rúpia
CFA frank
naira
cordoba
ománi rial
dram
rúpia
balboa
kina
guarani
új sol
új-zélandi dollár
USA dollár
euro
ruandai frank
kelet-karibi dollár
kelet-karibi dollár

0.6961
1913.3900
72.1050
1.5921
3.4527
1.6382
2707.2100
1.0000
10.1405
60.8158
4.6440
174.9300
16.1927
655.9570
11.0443
1.0000
40.9117
343.2090
0.4293
16.8758
1.0000
1477.5800
3.4156
32.9799
8.1213
9.3456
1.6826
93.3354
655.9570
162.2740
22.3661
0.4871
487.3410
76.6115
1.2651
3.7439
6837.6000
4.1102
1.9048
1.2651
1.0000
696.1620
3.4156
3.4156

euro
kelet-karibi dollár
salamon-szigeteki
dollár
tala

1.0000
3.4156
9.4539
3.5122
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Ország

Pénznem

San Marino
Sao tomé és príncipe
Seychelle-szigetek
Sierra Leone
Spanyol kikötõk Észak
Afrikában
Sri-Lanka
Surinam
Szaúd-Arábia
Szenegál
Szent Ilona-sziget
Szingapúr
Szíria
Szomália
Szudán
Szváziföld
Thaiföld
Tajvan
Tanzánia
Togo
Tonga-szigetek
Trinidad és Tobago

euro
dobra
seychelles-i rúpia
leone

euro
sri lanka-i rúpia
surinami dollár
szaúdi rial
CFA frank
angol font
szingapúri dollár
szíriai font
szomáli shilling
dinár
lilangeni
baht
tajvani dollár
tanzániai shilling
CFA frank
paanga
trinidad és tobagói
dollár
Tunézia
tunéziai dinár
Turks- és Caicos-szigetek USA dollár
Tuvalu
ausztrál dollár
Uganda
ugandai új shilling
Uruguay
uruguay-i peso
Vanuatu
vatu
Vatikán
euro
Vietnam
dong
Zambia
kwacha
Zimbabwe
zimbabwei dollár
Zöld-foki-szigetek
zöld-foki escudo

1 euro =

1.0000
8608.3300
6.9839
3741.2900
1.0000
129.5790
3.4726
4.7445
655.9570
0.6735
2.0032
66.0457
1736.2100
265.9140
9.3456
47.1295
41.6645
1688.8400
655.9570
2.5378
7.9110
1.6822
1.2651
1.6826
2346.0400
30.2157
141.3760
1.0000
20285.1000
5186.7100
316.2630
110.3080

Magyar Nemzeti Bank

Pályázati felhívás
szakmai vizsga szervezésére való jogosultság
megszerzésére a Központi Statisztikai Hivatal
elnökének illetékességébe tartozó statisztikai
szakképesítésekre vonatkozóan
A Központi Statisztikai Hivatal a szakmai vizsga szervezésére való jogosultság feltételeirõl szóló 34/2003.
(XII. 21.) OM rendelet alapján pályázatot hirdet – az
1/2006. (II. 17.) OM rendeletével kihirdetett Országos
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Képzési Jegyzékben szereplõ – az alábbi szakképesítések
vizsgaszervezési jogának az elnyerésére:
– Statisztikai és gazdasági ügyintézõ
OKJ azonosító szám: 52 462 01 0000 00 00
– Statisztikai szervezõ, elemzõ
OKJ azonosító szám: 52 462 01 0001 54 01
Pályázatot nyújthat be az a szakképzést folytató intézmény, amely
– jogi személyiséggel rendelkezik vagy egyéni vállalkozó,
– szerepel a felnõttképzésrõl szóló 2001. évi CI. törvény (a továbbiakban: Fktv.) 8. §-ában meghatározott felnõttképzést folytató intézmények nyilvántartásában, és
nyilvántartásba vétele óta legalább 2 év eltelt,
– eleget tett az Fktv. 9. § (5) bekezdése szerinti – a tevékenységrõl szóló kétéves – beszámolókészítési kötelezettségének,
– nincs az illetékes adó- és vámhatóság által nyilvántartott, lejárt köztartozása,
– nem áll csõd-, végelszámolási, illetve felszámolási
eljárás alatt,
– az Fktv. szerint akkreditált.
A pályázatnak tartalmaznia kell:
– a pályázati kiírásban feltüntetett szakképesítések közül azon szakképesítés(ek) megnevezését és OKJ azonosító számát, amelyekre a vizsgaszervezési jogot meg kívánja
szerezni,
– azon tervezési statisztikai régió megnevezését, amelyben a vizsgaszervezési tevékenységet el kívánja látni,
– szakképzéssel kapcsolatos tevékenysége – adatokon
alapuló – bemutatását,
– szakmai vizsgaszervezési tevékenységének – érdemi
adatokat tartalmazó – bemutatását, feltéve, hogy a pályázó
korábban erre feljogosítással rendelkezett, illetve ha korábban nem rendelkezett vizsgáztatási joggal, az errõl
szóló nyilatkozatot,
– az általa alkalmazott minõségbiztosítási rendszer leírását, ha rendelkezik minõségbiztosítási tanúsítvánnyal,
annak másolatát,
– az intézmény-akkreditációs tanúsítvány másolatát,
– a szakmai vizsga szervezését végzõ egység bemutatását (a szervezetben elfoglalt helyét, irányítását, az e célra
rendelkezésre álló személyi, tárgyi, különös tekintettel az
ügykezelési és titoktartási szabályok betartását biztosító
feltételeket) legalább 2 oldalban,
– a szakmai vizsga szervezésért közvetlenül felelõs
személyek iskolai és szakmai végzettségének, szakmai
gyakorlatának, betöltött munkakörének ismertetését,
– a szakmai vizsga gyakorlati vizsgarészének lebonyolításához szükséges tárgyi feltételek biztosításának módját
és részletes bemutatását,
– a szakmai vizsgaszervezéssel összefüggõ, jogszabályban meghatározott rendelkezések megtartására,
valamint a szakmai vizsgáztatási tevékenység folyamatos
végzésére vonatkozó kötelezettségvállalást.

2006/119. szám

A pályázathoz mellékelni kell:
– a gazdasági társaságokról szóló 1997. évi CXLIV.
törvény hatálya alá tartozó pályázók esetében (ideértve a
közhasznú társaságot is) az illetékes cégbíróság által kibocsátott, 30 napnál nem régebbi cégkivonatot, egyéb pályázók esetében – a felsõoktatásról szóló 1993. évi LXXX.
törvény 1. számú mellékletében nevesített felsõoktatási intézmények kivételével – a pályázó egységes szerkezetbe
foglalt, hatályos létesítõ okiratát (alapító okiratát, alapszabályát), egyéni vállalkozó esetén a vállalkozói igazolvány
hiteles másolatát és a nyilvántartásukra illetékes hatóság
(önkormányzat) által kiállított, 30 napnál nem régebbi igazolását arról, hogy a vállalkozó a nyilvántartásukban szerepel,
– aláírási címpéldányt,
– az Fktv. 8. §-ának (5) bekezdése szerint meghatározott, a nyilvántartásba vételt igazoló tanúsítvány hiteles
másolatát,
– az Fktv. 9 § (5) bekezdése szerint elkészített és a nyilvántartást vezetõnek megküldött, a kétéves tevékenységrõl szóló beszámoló másolatát,
– annak igazolását, hogy a szakmai vizsga gyakorlati
vizsgarészének lebonyolításához szükséges tárgyi feltételek rendelkezésre állnak,
– a gazdasági társaság, illetõleg egyéni vállalkozó esetén a területileg illetékes gazdasági kamara igazolását,
hogy a gyakorlati vizsgarész lebonyolításához szükséges,
rendelkezésre álló tárgyi feltételek megfelelõ minõségûek,
– annak igazolását, hogy a pályázónak nincs az illetékes adó- és vámhatóság által nyilvántartott tartozása vagy
lejárt köztartozása,
– amennyiben a pályázó a csõdeljárásról, a felszámolási eljárásról és a végelszámolásról szóló 1991. évi IL. törvény hatálya alá tartozó szervezet, arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy nem folyik ellene csõd-, felszámolási vagy
végelszámolás eljárás, valamint
– a bírálati díj befizetését igazoló csekk másolatát.
A pályázati kiíráshoz csatolható dokumentumok:
– képzési és vizsgaszervezési tevékenységgel kapcsolatos referenciák,
– annak bemutatása, hogy a vizsga lebonyolításának
tárgyi feltételei – különös tekintettel a gyakorlati vizsga lebonyolításához szükséges eszközökre – milyen arányban
képezik a pályázó saját tulajdonát, és a vizsgák idõpontjában feltétel nélkül rendelkezésre állnak,
– a vizsgaszervezés lebonyolításáért felelõs EU irányelveknek megfelelõ szerkezetû szakmai önéletrajza.
A pályázattal kapcsolatos egyéb információk
– A statisztikai szakmai vizsgák szervezési jogának
megszerzésére nyilvános pályázat útján lehet felvételt
nyerni. A pályázat a Magyar Közlönyben, a Statisztikai
Közlönyben és a KSH honlapján (www.ksh.hu/szakképzés) kerül meghirdetésre.
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– A pályázónak, amennyiben a vizsgaszervezési tevékenységet több tervezési statisztikai régió területén is el
kívánja látni, mindegyik régió vonatkozásában külön pályázatot kell benyújtania, és valamennyi pályázaton fel
kell tüntetnie az összes benyújtott pályázatának számát.
Ebben az esetben a közhiteles mellékleteket csak az egyik
pályázathoz kell csatolnia. A többi pályázathoz a mellékletek fénymásolatban is csatolhatók, azonban a pályázaton
fel kell tüntetni, hogy mely régióra benyújtott pályázathoz
csatolta a közhiteles mellékleteket.
– A pályázó csak olyan OKJ szakképesítések vonatkozásában nyújthat be vizsgaszervezési jog megszerzésére
irányuló pályázatot, amelyekre a regisztrációs tanúsítvány
alapján képzésre jogosult.
– A pályázatok elbírálására a Központi Statisztikai Hivatal elnöke legalább 5 fõbõl álló bírálóbizottságot hoz
létre, és gondoskodik annak mûködtetésérõl.
– A bírálóbizottság a pályázati felhívásban közölt
szempontok alapján értékeli a beérkezett pályázatokat és
javaslatot tesz a KSH elnökének a vizsgaszervezési jog
megadására.
– A statisztikai szakmai vizsgák szervezési jogának
megszerzésével kapcsolatos pályázatot elutasítani abban
az esetben lehet, ha
= a pályázó nem felel meg a pályázati kiírásban szereplõ feltételeknek, vagy
= nem csatolta hitelt érdemlõen az elbíráláshoz szükséges bármely dokumentumot,
= a dokumentumok ellenére a bizottság tagjai szakmai kifogást emeltek.
– A pályázatokban valótlan adatok, információk közlése megtévesztésnek minõsül, és automatikus kizárást eredményez.
– A pályázati kiírásban elõírt dokumentumok tekintetében hiánypótlásra nincs lehetõség.
– A szakképzést folytató intézmény által benyújtott pályázat formai okokból kerül elutasításra, amennyiben a
„Formai követelmények” közül bármelyikre „nem” vagy
„nincs” a válasz.
– A statisztikai szakmai vizsga szervezésének joga
megvonható a feljogosított intézménytõl, megsemmisíthetõ a szakmai vizsga eredménye, valamint érvénytelenné
nyilvánítható a kiállított szakképesítést tanúsító bizonyítvány, ha bebizonyosodik, hogy
= a szakmai vizsgát jogellenesen szervezték meg,
vagy
= a bizonyítványt jogellenesen állították ki.
– A szakmai vizsga szervezésére történõ jogosultság
elnyerésére benyújtott pályázatok elbírálása az 1. és 2. számú melléklet alapján történik.
– A bírálóbizottság a formai követelményeknek megfelelõ pályázók közül azokat terjeszti elõ a vizsgaszervezési
jogosultság elnyerésére, amelyek a 2. számú melléklet szerinti értékelésben a megszerezhetõ maximális 100 pont közül legalább 80 pontot érnek el.
– A szakmai vizsga szervezõjének a feladatait a szakmai vizsgáztatás általános szabályairól és eljárási rendjérõl szóló 26/2001. (VII. 27.) OM rendelet határozza meg.
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– A pályázattal kapcsolatban információ kérhetõ a
Központi Statisztikai Hivatal Statisztikai kutatási és oktatási fõosztály Oktatási osztály 345-6475 telefonszámon.
A pályázat benyújtásának határideje: 2006. december 15.
A pályázatokat 5 példányban – amelybõl legalább egy
példányon eredeti cégszerû aláírás szerepel és minden oldal szignálva van – kell benyújtani a Központi Statisztikai
Hivatal Oktatási osztály címére (1024 Budapest, Keleti
Károly u. 5–7.). A borítékon fel kell tüntetni a benyújtó nevét, címét és a „VIZSGASZERVEZÉS 2006. Pályázat”
megnevezést. A határidõ után postára adott pályázatok
nem kerülnek értékelésre.
A pályázó a pályázat benyújtásakor bírálati díjat köteles
fizetni. A bírálati díj a vizsgaszervezési jog megszerzésére
irányuló pályázati eljárással felmerülõ költségek fedezetét
szolgáló átalány, amelynek összege 26 000 Ft.
Amennyiben a pályázó több pályázatot is benyújt, a bírálati díjat valamennyi pályázata után meg kell fizetnie.
A bírálati díj a pályázatok elbírálásának és a hozzá szorosan kapcsolódó feladatok – így különösen a pályázatok
értékelése, az ezen feladatokkal összefüggõ személyi és
tárgyi feltételek megteremtése – költségeinek a fedezetére
használható fel.
A statisztikai tervezési régiónként befizetendõ bírálati
díjat a KSH bankszámlájára kell befizetni készpénz-átutalási megbízáson (csekk) „VIZSGASZERVEZÉS 2006.
Pályázat” megjelöléssel. A csekk a KSH Oktatási osztályán vehetõ át Gurbán Máriánál.
A befizetett bírálati díj kezelése és nyilvántartása az
államháztartás mûködési rendjérõl szóló 217/1998.
(XII. 30.) Korm. rendeletben meghatározottak szerint történik.
A KSH bankszámla száma: 10032000-0145636300000000
A befizetett bírálati díj a bírálóbizottság tagjainak felkéréséig a pályázat visszavonása esetén visszaigényelhetõ.
Visszavonás esetén a bírálati díjat – a pályázat befogadásával kapcsolatban keletkezett 20% költséggel csökkentve –
a pályázó részére vissza kell fizetni.
A pályázati kiírásban nem érintett kérdésekben a szakmai vizsga szervezésére való jogosultság feltételeirõl
szóló 34/2003. (XII. 21.) OM rendelet elõírásait kell iránymutatónak tekinteni.
A pályázat elbírálásának határideje: 2007. február 1.
A pályázattal elnyerhetõ vizsgaszervezési jog lejáratának idõpontja: 2010. december 31.
A pályázók értesítésének módja
A pályázat eredményérõl a szakmai vizsga szervezésére
feljogosított intézmények, szervezetek postai úton történõ
értesítéssel, illetve a kormányrendeletbõl értesülnek.
A pályázattal kapcsolatban felvilágosítást ad: Gurbán
Mária (KSH Oktatási osztály), telefon 345-6475, e-mail:
maria.gurban@ksh.hu.
Dr. Pukli Péter s. k.,
a KSH elnöke
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1. számú melléklet
Formai követelmények
igen

nem

van

nincs

van

nincs

van

nincs

1. A pályázó önálló jogi személyiséggel rendelkezik, vagy egyéni vállalkozó
2. A pályázat kötelezõ tartalmi elemei:

a) Pályázott szakképesítések megnevezése, OKJ száma
b) Szakképzési tevékenység bemutatása
c) Szakmai vizsgaszervezési tevékenység bemutatása, vagy nyilatkozat arról, hogy korábban erre
nem volt feljogosítva
d) Minõségbiztosítási tanúsítvány
e) Intézmény-akkreditációs tanúsítvány
f) Vizsgaszervezõ egység bemutatása
g) Szakmai vizsga szervezésért felelõs személyek iskolai és szakmai végzettségének, szakmai
gyakorlatának ismertetése
h) A gyakorlati vizsgarész tárgyi feltételeinek bemutatása
i) A vizsgaszervezési jogszabályi elõírások megtartására irányuló kötelezettségvállalás
3. A pályázat kötelezõ mellékletei:

a) Cégkivonat, cégbejegyzés, létesítõ okirat vagy vállalkozói igazolvány másolata
b) Aláírási címpéldány
c) Felnõttképzési nyilvántartásba vételi tanúsítvány másolata
d) Képzési tevékenységrõl szóló kétéves beszámoló
e) Gyakorlati vizsga feltételeinek meglétérõl szóló igazolás
f) Kamarai (ezek hiányában szakmai szervezeti) igazolás arról, hogy a gyakorlati vizsga tárgyi feltételei a jogszabályban elõírtaknak megfelelnek
g) Ha az 1991. évi IL. törvény hatálya alá tartozik, nyilatkozat arról, hogy nem áll felszámolási
vagy csõdeljárás alatt*
h) Bírálati díj befizetését igazoló csekk másolata
i) Aláírási címpéldány
4. A pályázathoz csatolható mellékletek:

a) Referenciák
b) A vizsga lebonyolításának tárgyi feltételeirõl igazolás
c) A vizsgaszervezés lebonyolításáért felelõs vezetõ EU-s önéletrajza
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A szakképzést folytató intézmény által benyújtott pályázat formai okokból kerül elutasításra, amennyiben a fentiek közül bármelyikre „nem” vagy „nincs” a válasz.
2006. ........................................ hó ........ nap
Értékelte: ..............................................................

Ellenõrizte: ............................................................

2. számú melléklet
Értékelõ lap
Maximálisan adható
pontszám

Értékelési szempont

Tevékenységében a szakképzés súlya
Szakképzéssel kapcsolatos szakmai múlt a pályázatban szereplõ szakképesítések
vonatkozásában
Vizsgaszervezési gyakorlat
Referenciákból megállapítható szakképzési és vizsgaszervezési tevékenység
A vizsgáztatáshoz szükséges személyi és tárgyi feltételek:
– Minõségbiztosítási tanúsítvány megléte
– Intézmény-akkreditáció megléte
– A vizsgaszervezõ egység vezetõjének, dolgozóinak szakmai felkészültsége
– Az irattározás, titkosítás, õrzés feltételei
– A vizsgáztatáshoz szükséges tárgyi feltételek minõsége
Összesen:

Elért
pontszám

10
10
10
10
10
10
15
15
10
100

2006. ........................................ hó ........ nap
Értékelte: ..............................................................

Ellenõrizte: ............................................................
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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 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), illetve megrendelhetõ a kiadó
ügyfélszolgálatán (fax: 318-6668, 338-4746, e-mail:
kozlonybolt@mhk.hu) vagy a www.mhk.hu/kozlonybolt
internetcímen.

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: 22 632 Ft áfával.
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), illetve megrendelhetõ
a kiadó ügyfélszolgálatán (fax: 318-6668, 338-4746, e-mail: kozlonybolt@mhk.hu) vagy a www.mhk.hu/kozlonybolt
internetcímen.

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 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), illetve
megrendelhetõ a kiadó ügyfélszolgálatán (fax: 318-6668, 338-4746, e-mail: kozlonybolt@mhk.hu) vagy
a www.mhk.hu/kozlonybolt internetcímen.

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: ………………………………………
……………………………………………
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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 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), illetve
megrendelhetõ a kiadó ügyfélszolgálatán (fax: 318-6668, 338-4746, e-mail: kozlonybolt@mhk.hu) vagy
a www.mhk.hu/kozlonybolt internetcímen.

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 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), illetve megrendelhetõ a kiadó ügyfélszolgálatán (fax:
318-6668, 338-4746, e-mail: kozlonybolt@mhk.hu) vagy a www.mhk.hu/kozlonybolt
internetcímen.

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

90 760 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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ELÕFIZETÉSI FELHÍVÁS
Ismét megrendelhetõ, 2006. évre elõfizethetõ az immár fél évszázados hagyományokra
visszatekintõ Pénzügyi Szemle, amely megújuló, bõvülõ tartalommal, állandó rovatrenddel,
korszerû tipográfiával, igényes borítóval – s ami szintén újdonság – egy kötetben a magyarral,
teljes terjedelemben angol nyelven is a tisztelt Olvasók rendelkezésére áll.
Több állami, pénzügyi szervezet összefogásával, neves szakemberekbõl álló szerkesztõbizottság iránymutatásával, új laptulajdonos gondozásában, szerkesztésében, s változatlanul
a Magyar Hivatalos Közlönykiadó kiadásában negyedévente jelenik meg a Pénzügyi Szemle,
amely közpénzügyi szakfolyóiratként aktuális és hiteles képet ad a pénzügyi rendszer, ezen
belül hangsúlyosan a közszféra (public sector), valamint – a fõbb pénzügyi összefüggések
tükrében – a magyar nemzetgazdaság lényeges vonásairól, a felzárkózási, jövõépítési törekvésekrõl, s a kapcsolódó szakmai vitákról. A folyóirat a gyakorlati problémák oldaláról közelítve a tudományos eredmények iránt is nyitott. Ily módon a megújuló Pénzügyi Szemlét haszonnal forgathatják a különbözõ területeken dolgozó gazdasági és pénzügyi szakemberek,
közgazdászok, jogászok, vezetõk, menedzserek mellett a politikai élet szereplõi, az egyetemi
és fõiskolai oktatók, hallgatók és a tudományos kutatók is.
A Pénzügyi Szemle megrendelhetõ a Magyar Hivatalos Közlönykiadó címén:
1085 Budapest, Somogyi Béla u. 6., postacímén: 1394 Budapest 62, Pf. 357.
Éves elõfizetési díj 2006. évre 19 908 Ft áfával, vagy 80 euró.
Egy szám ára: 5000 Ft áfával, vagy 20 euró.

-----------------------------------------------------------------------------

MEGRENDELÕLAP
Megrendeljük 2006. évre a Pénzügyi Szemle címû közpénzügyi szakfolyóiratot.
A megrendelõ (cég) neve: ....................................................................................................
címe (helység, irányítószám, utca, házszám): .....................................................................
bankszámlaszáma: ...............................................................................................................
ügyintézõje és telefonszáma: ...............................................................................................

Keltezés: ……………………………
…………………………………
cégszerû aláírás
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Szerkeszti a Miniszterelnöki Hivatal, a Szerkesztõbizottság közremûködésével. A Szerkesztõbizottság elnöke: Gilyán György.
A szerkesztésért felelõs: Kovácsné dr. Szilágyi-Farkas Zsuzsanna. 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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