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 II. rész JOGSZABÁLYOK

A Kor mány tag ja i nak
ren de le tei

A pénzügyminiszter
28/2006. (XI. 6.) PM

rendelete

a prémiumévek programmal, valamint a különleges
foglalkoztatási állománnyal kapcsolatos egyes

munkáltatói költségek költségvetési megtérítésének
eljárási szabályairól  szóló 

8/2005. (II. 8.) PM rendelet módosításáról

A pré mi um évek prog ram ról és a kü lön le ges fog lal koz -
ta tá si ál lo mány ról  szóló 2004. évi CXXII. tör vény
7.  §-ának (4) be kez dé sé ben fog lalt fel ha tal ma zás alap ján a
kö vet ke zõ ket ren de lem el:

1.  §

(1) A pré mi um évek prog ram mal, va la mint a kü lön le ges
fog lal koz ta tá si ál lo mánnyal kap cso la tos egyes mun kál ta -
tói költ sé gek költ ség ve té si meg té rí té sé nek el já rá si sza bá -
lya i ról  szóló 8/2005. (II. 8.) PM ren de let (a továb biak ban:
R.) 3.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„3.  § (1) A fel ügye le ti szerv a mun kál ta tók ál tal be nyúj -
tott költ ség ve té si meg té rí té si igény be je len té se ket össze sí -
ti, és azt a be ér ke zés tõl szá mí tott 15 na pon be lül a Pénz -
ügy mi nisz té ri um hoz to váb bít ja, a 4. szá mú mel lék let ben
meg ha tá ro zott adat tar tal mú igény lõ lap nak meg fe le lõ cso -
por to sí tás ban. A tárgy év ne gye dik ne gyed évé re vo nat ko -
zó igé nye ket a fel ügye le ti szerv a Pénz ügy mi nisz té ri um
ré szé re de cem ber 10-ig továbbítja.

(2) Amennyi ben a fel ügye le ti szerv a tárgy ne gyed év re
vo nat ko zó költ ség té rí té si igény be je len té se ket az adott
tárgy ne gyed év hez tar to zó ha tár idõ ig nem to váb bít ja, úgy
azo kat a kö vet ke zõ tárgy ne gyed évi igény be je len té sek kel
együtt to váb bít hat ja a Pénz ügy mi nisz té ri um ré szé re.

(3) Kü lö nös mél tány lást ér dem lõ eset ben a fel ügye le ti
szerv a ké re lem rész le tes in dok lá sá val együtt de cem ber
20-ig is el jut tat hat ja a Pénz ügy mi nisz té ri um ré szé re a
tárgy év ne gye dik ne gyed évé re vo nat ko zó igé nye ket.”

(2) Az R. 1. szá mú mel lék le té nek 5. pont já hoz tar to zó
láb jegy zet he lyé be az aláb bi láb jegy zet lép:

„* A ko ráb bi il let mény 70%-ának meg fe le lõ jut ta tás,
ter mé szet be ni ét ke zés, vagy ét ke zé si hoz zá já ru lás 30%-a,
ju bi le u mi ju ta lom.”

2.  §

Ez a ren de let 2006. de cem ber 1-jén lép ha tály ba.

Dr. Ve res Já nos s. k.,
pénz ügy mi nisz ter

 III. rész HATÁROZATOK

A Köz tár sa sá gi Elnök
ha tá ro za tai

A Köztársasági Elnök
224/2006. (XI. 6.) KE

határozata

bíró felmentésérõl

Az Al kot mány 48. § (2) be kez dé se, va la mint a bí ró sá -
gok szer ve ze té rõl és igaz ga tá sá ról szó ló 1997. évi LXVI.
tör vény 4. § (1) be kez dé se alap ján, az Or szá gos Igaz ság -
szol gál ta tá si Tanács elõterjesztésére

a fel sõ kor ha tár el éré se mi att

dr. Szûcs Gyu lát 2007. má jus 10-ei ha tállyal bí rói tiszt -
sé gé bõl fel men tem.

Bu da pest, 2006. ok tó ber 30.

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

KEH ügy szám: IV-1/4923-0/2006.

A Köztársasági Elnök
225/2006. (XI. 6.) KE

határozata

államtitkár kinevezésérõl

A köz pon ti ál lam igaz ga tá si szer vek rõl, va la mint a Kor -
mány tag jai és az ál lam tit ká rok jog ál lá sá ról szó ló 2006.
évi LVII. tör vény 46. § (2) be kez dé se alap ján, a mi nisz ter -
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el nök elõ ter jesz té sé re Tát rai Mik lóst 2006. no vem ber 1-jei 
ha tállyal a Pénz ügy mi nisz té ri um ál lam tit ká rá vá ki ne ve -
zem.

Bu da pest, 2006. ok tó ber 31.

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

El len jegy zem:

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

KEH ügy szám: V-1/4974/2006.

A Kor mány ha tá ro za tai

A Kormány
1105/2006. (XI. 6.) Korm.

határozata

a 2006. szeptember–októberi fõvárosi
demonstrációkkal, utcai rendzavarásokkal 

és rendfenntartó intézkedésekkel kapcsolatos
eseményeket elemzõ szakértõi munkacsoport

létrehozásáról

1. A Kor mány

1.1. a köz pon ti ál lam igaz ga tá si szer vek rõl, va la mint a
Kor mány tag jai és az ál lam tit ká rok jog ál lá sá ról  szóló
2006. évi LVII. tör vény 25.  §-a alap ján a 2006. szep tem -
ber–ok tó be ri fõ vá ro si de monst rá ci ók kal, ut cai rend za va -
rá sok kal és rend fenn tar tó in téz ke dé sek kel kap cso la tos
ese mé nyek elem zé sé re szak ér tõi mun ka cso por tot
(a továb biak ban: mun ka cso port) hoz lét re.

1.2. A mun ka cso port fel ada ta
– az ese mé nyek tör té nel mi, tör té ne ti hát te ré nek feltá -

rása,
– az ese mé nyek tár sa dal mi (tö meg lé lek ta ni és szo ci ál -

pszi cho ló gi ai) elõz mé nye i nek, je len sé ge i nek és kö vet kez -
mé nye i nek elem zé se,

– a ha tó sá gi fel lé pés ará nyos sá gá nak vizs gá la ta, va la -
mint

– a ha tó sá gi in téz ke dé sek al kot má nyos, tör vényi és
egyéb jogi ke re te i nek ér té ke lé se, kü lö nös te kin tet tel az
érin tet tek em be ri jo ga i ra.

1.3. A mun ka cso port 60 mun ka na pon be lül a Kor mány
szá má ra ér té ke lést ké szít, va la mint a nem zet kö zi ta pasz ta -
la to kat is hasz no sí tó aján lá so kat fo gal maz meg.

2. A mun ka cso port leg fel jebb 10 tagú szak ér tõi tes tü -
let, amely a mi nisz ter el nök ál tal fel kért sze mé lyek bõl áll.

3. A mun ka cso port mû kö dé si fel té te le i rõl és tit kár sá gi
fel ada tai el lá tá sá ról az Igaz ság ügyi és Ren dé sze ti Mi nisz -
té ri um gon dos ko dik.

4. A mun ka cso port ál lam igaz ga tá son kí vü li szak ér tõi
fel ada tuk tól füg gõ en dí ja zás ban ré sze sül nek.

5. A Kor mány fel hív ja az érin tett rend vé del mi szer vek
ve ze tõ it, hogy az ese mé nyek kel kap cso la tos szak mai vizs -
gá la ti je len té sü ket 2006. no vem ber 30-áig jut tas sák el a
mun ka cso port ré szé re.

6. A Kor mány fel ké ri a leg fõbb ügyészt, hogy az ese -
mé nyek kel kap cso la tos nyo mo zá sok és vizs gá la tok ta -
pasz ta la ta i ról 2006. no vem ber 30-áig ké szít sen össze fog -
la ló tá jé koz ta tást.

7. Ez a ha tá ro zat a köz zé té te le nap ján lép ha tály ba.

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

A Mi nisz ter el nök ha tá ro za tai

A Miniszterelnök
69/2006. (XI. 6.) ME

határozata

központi tiszt cím megszûnésének megállapításáról

A fegy ve res szer vek hi va tá sos ál lo má nyú tag ja i nak
szol gá la ti vi szo nyá ról szó ló 1996. évi XLIII. tör vény
245/J. § (4) be kez dé se alap ján – a köz tiszt vi se lõk jog ál lá -
sá ról szó ló 1992. évi XXIII. tör vény 31/D. § (1) be kez dés
a) pont já ra te kin tet tel – meg ál la pí tom, hogy

Po mo zi Sán dor köz pon ti tiszt címe – hi va tá sos szol gá -
la ti jog vi szo nyá nak meg szün te té sé re te kin tet tel –

2006. má jus 31-i ha tállyal

meg szûnt.

Gyur csány Fe renc s. k.,
mi nisz ter el nök
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A Miniszterelnök
70/2006. (XI. 6.) ME

határozata

az Országos Statisztikai Tanács elnökének 
és tagjának megbízásáról

A sta tisz ti ká ról  szóló 1993. évi XLVI. tör vény 7. §-ának 
(4) be kez dé se alap ján – a Köz pon ti Sta tisz ti kai Hi va tal el -
nö ke elõ ter jesz té sé re, a 2008. de cem ber 31-ig terjedõ
idõtartamra –

Sán dor né dr. Kriszt Évát, a Bu da pes ti Gaz da sá gi Fõ -
iskola rek tor he lyet te sét

az Or szá gos Sta tisz ti kai Ta nács el nö ki te en dõ i nek el lá -
tá sá val;

Deli Eri kát, az Ön kor mány za ti és Te rü let fej lesz té si Mi -
nisz té ri um Ön kor mány za ti és Gaz da sá gi Fõ osz tá lya ve ze -
tõ jét,

Mát ra i né Ber kes Tün dét, az Igaz ság ügyi és Ren dé sze ti
Mi nisz té ri um Ren dé sze ti Fel ügye le ti és El len õr zé si Fõ -
osz tá lya osz tály ve ze tõ jét

az Or szá gos Sta tisz ti kai Ta nács tag sá gi te en dõ i nek el lá -
tá sá val

meg bí zom.

Gyur csány Fe renc s. k.,

mi nisz ter el nök
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 VI. rész
KÖZLEMÉNYEK,
HIRDETMÉNYEK

A Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Földmûvelésügyi
Hivatalának

(3525 Miskolc, Dóczy József út 6.)

h i r d e t m é n y e i

Az FVM Bor sod-Aba új-Zemp lén Me gyei Föld mû ve lés ügyi Hi va ta la – a föld ren de zõ és föld ki adó bi zott sá gok ról szó ló
1993. évi II. tör vény 9/B. §-ának (5) be kez dé se alap ján –

n y i l v á n o s  s o r s o l á s t

tart a Bé ke har cos Me zõ gaz da sá gi Szö vet ke zet, Tolcs va (jog utód, il let ve a fel szá mo ló) hasz ná la tá ban lévõ, rész -
arány-föld tu laj don nak meg fe le lõ föl dek ki adá sa cél já ból.

A gaz da ság neve: Bé ke har cos Me zõ gaz da sá gi Szö vet ke zet

A sor so lás he lye: Mis kolc, Dó czy Jó zsef út 6.

A sor so lás ide je: 2006. de cem ber 6.,  9 óra.

A sor so lás ra ke rü lõ föld rész le tek ada tai: 23 db

Te le pü lés: Er dõ hor vá ti

Hely raj zi szám Mû ve lé si ág
Te rü let
(ha, m2)

AK ér ték
A te rü let hasz no sí tá sá ra

vo nat ko zó kor lá to zás

0259/2 gyep 0,6770 13,54

418/1 gyep 0,0177 0,03

1396/4 szõ lõ 0,3404 11,85 Tar tós föld hasz ná lat

1396/8 szõ lõ 0,2924 10,18 Tar tós föld hasz ná lat

1974 kert 0,1320 1,83

Össze sen: 37,43



Te le pü lés: Há rom hu ta

Hely raj zi szám Mû ve lé si ág
Te rü let
(ha, m2)

AK ér ték
A te rü let hasz no sí tá sá ra

vo nat ko zó kor lá to zás

0116/5 gyep 0,0311 0,10 Zemp lé ni Táj vé del mi Kör zet

0217/5 gyep 0,0035 0,01 Zemp lé ni Táj vé del mi Kör zet

Össze sen: 0,11

Te le pü lés: Kom lós ka

Hely raj zi szám Mû ve lé si ág
Te rü let
(ha, m2)

AK ér ték
A te rü let hasz no sí tá sá ra

vo nat ko zó kor lá to zás

058 gyep 0,4708 1,46 Zemp lé ni Táj vé del mi Kör zet

086/7 erdõ, gyep 2,0689 3,76

Össze sen: 5,22

Te le pü lés: Olasz lisz ka

Hely raj zi szám Mû ve lé si ág
Te rü let
(ha, m2)

AK ér ték
A te rü let hasz no sí tá sá ra

vo nat ko zó kor lá to zás

08/1 ki vett 0,0057 0,02

08/2 gyep 0,0085 0,03

Össze sen: 0,05

Te le pü lés: Tolcs va

Hely raj zi szám Mû ve lé si ág
Te rü let
(ha, m2)

AK ér ték
A te rü let hasz no sí tá sá ra

vo nat ko zó kor lá to zás

04/3 gyü möl csös 0,2880 6,02

010/12 szõ lõ 0,0703 3,42

010/149 gyep 0,3702 3,85

039/7 szán tó 0,0032 0,04

059/112 szõ lõ 0,0005 0,03

062/1 gyü möl csös, gyep 0,8725 14,23

062/2 gyü möl csös, gyep 0,3884 6,72

059/35 szõ lõ 0,1360 8,04

1703/2 szõ lõ 0,0016 0,08

1703/19 szõ lõ, gyep 0,1393 0,96

1766 gyep 0,0039 0,08

3586/5 szõ lõ 1,9043 39,80

Össze sen: 83,27

Mind össze sen: 126,08

A sor so lás nyil vá nos, azon bár ki je len le het.

A sor so lá son a szö vet ke zet ben még ki nem adott rész arány-föld tu laj don nal ren del ke zõ sze mé lyek ve het nek részt.

A sor so lá son bár mely ok ból meg nem je le nõ jo go sult ké sõbb a mu lasz tás ra hi vat koz va sem mi fé le jo got nem ér vé nye sít -
het, eb bõl az ok ból a sor so lás ered mé nye nem vál toz tat ha tó meg.

A sor so lás sza bály ta lan le bo nyo lí tá sa el len az, aki nek jo gos ér de két érin ti vagy sér ti, tör vénysértésre hi vat ko zás sal a sor -
so lás le bo nyo lí tá sát kö ve tõ 48 órán be lül ki fo gást nyújt hat be az FVM Bor sod-Aba új-Zemp lén Me gyei Föld mû ve lés -
ügyi Hi va ta lá nál, az FVM Fõ vá ro si és Pest Me gyei Föld mû ve lés ügyi Hi va ta lá hoz címezve.
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Az FVM Bor sod-Aba új-Zemp lén Me gyei Föld mû ve lés ügyi Hi va ta la – a föld ren de zõ és a föld ki adó bi zott sá gok ról  szóló 
1993. évi II. tör vény 9/B. §-ának (5) be kez dé se alap ján –

n y i l v á n o s  s o r s o l á s t

tart a Szõ ke Ti sza Me zõ gaz da sá gi Szö vet ke zet, Zemp lé na gárd (jog utód, il let ve a fel szá mo ló) hasz ná la tá ban lévõ, rész -
arány-föld tu laj don nak meg fe le lõ föl dek ki adá sa cél já ból.

A gaz da ság neve: Szõ ke Ti sza Me zõ gaz da sá gi Szö vet ke zet

A sor so lás he lye: Mis kolc, Dó czy Jó zsef  út 6.

A sor so lás ide je: 2006. de cem ber 7., 9 óra.

A sor so lás ra ke rü lõ föld rész le tek ada tai: 148 db

Te le pü lés: Dá móc

Hely raj zi szám Mû ve lé si ág
Te rü let
(ha, m2)

AK ér ték
A te rü let hasz no sí tá sá ra

vo nat ko zó kor lá to zás

05/4 gyep, erdõ, szán tó 11,2476 68,52

011/12 erdõ, szán tó 0,1231 1,60

012/4 erdõ, szán tó 5,2787 77,29

014/1 gyep, erdõ, szán tó 4,8589 74,58

017/5 gyep, szán tó 8,2880 152,06

017/7 gyep, szán tó 4,3196 54,19

019 szán tó 0,3676 3,92

028/3 szán tó 0,8111 17,60

028/6 szán tó 0,7526 14,90

030 gyep, szán tó 1,6285 26,88

032/2 gyep, szán tó 3,1717 56,82

034/1 gyep, szán tó 0,5592 7,55

034/3 gyep, szán tó 0,9321 11,34

040/7 gyep, erdõ 0,3558 2,37

040/13 gyep 2,9637 20,75

040/14 gyep, erdõ, szán tó 14,7803 167,63

040/16 gyep 0,4758 2,47

045 gyep, szán tó 0,2268 3,12

050/2 erdõ 0,4051 1,70

050/13 gyep 1,8320 12,82

054/1 gyep 0,3994 2,80

054/3 gyep, erdõ, szán tó 7,1631 99,77

068 gyep 7,5653 52,96

070 gyep 21,3416 149,39

072/3 gyep 2,1963 15,37

072/4 gyep, ki vett 4,4863 34,93

072/5 gyep 0,3142 2,20

072/6 erdõ 1,1449 4,81

079/3 gyep, szán tó 0,4253 4,38

092/1 gyep 6,1625 52,62

096 gyep 2,3571 17,62

099 gyep 6,7018 58,31

0102/2 gyep, szán tó 5,6755 76,34
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Hely raj zi szám Mû ve lé si ág
Te rü let
(ha, m2)

AK ér ték
A te rü let hasz no sí tá sá ra

vo nat ko zó kor lá to zás

0107/1 gyep, erdõ, szán tó 2,9833 34,74

0109 gyep 13,5480 117,87

0110/2 gyep, szán tó 1,8872 24,85

0111 gyep 14,9110 129,73

0113 szán tó 19,1843 274,46

0115 szán tó 9,3882 149,60

0117/3 gyep, szán tó 4,2284 49,31

0121/1 erdõ 0,2270 0,95

0121/2 erdõ 0,7906 3,32

0123/3 szán tó 0,0535 0,56

0125/5 szán tó, ki vett 13,8511 194,06

0127/3 szán tó 2,0955 26,00

Össze sen: 2355,06

Te le pü lés: Rév le ány vár

Hely raj zi szám Mû ve lé si ág
Te rü let
(ha, m2)

AK ér ték
A te rü let hasz no sí tá sá ra

vo nat ko zó kor lá to zás

05 szán tó 0,7741 8,05

014/2 szán tó 2,3941 51,95

016/17 gyep 0,1019 0,53

016/18 szán tó 0,5106 11,08

016/19 szán tó 0,0211 0,46

016/23 szán tó 0,3558 7,72

031/11 erdõ 0,1065 0,45

045/2 szán tó 0,5645 9,8

048/9 szán tó 1,6741 40,25

060/7 szán tó 0,4666 8,12

060/13 szán tó 0,0714 1,55

060/46 szán tó 0,0235 0,41

070/7 gyep 4,4975 7,65

070/9 erdõ 0,4208 0,72

077/3 gyep 0,1372 0,96

091/6 szán tó 0,9958 25,09

093/14 szán tó 0,3197 8,06

0101/4 gyep 1,5412 16,03

0103/3 szán tó 0,1567 1,06

0103/4 szán tó 0,0365 0,38

0104/2 szán tó 5,4131 56,30

0106/3 gyep 0,2246 1,57

0107/1 szán tó 3,4488 47,94

0116/4 szán tó 1,2338 21,47

0120/7 szõ lõ 0,1165 2,43

0120/8 szõ lõ 0,0590 1,23

0120/9 gyep 7,2086 50,46

0122 gyep 0,1244 0,87
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Hely raj zi szám Mû ve lé si ág
Te rü let
(ha, m2)

AK ér ték
A te rü let hasz no sí tá sá ra

vo nat ko zó kor lá to zás

0129 szán tó 11,4502 159,16

1128 gyep 0,0982 0,17

1129 erdõ 0,0982 0,17

1130 szán tó 0,1618 2,25

1187 erdõ 0,1597 0,27

1223 kert 0,0964 2,18

Össze sen: 546,79

Te le pü lés: Zemp lé na gárd

Hely raj zi szám Mû ve lé si ág
Te rü let
(ha, m2)

AK ér ték
A te rü let hasz no sí tá sá ra

vo nat ko zó kor lá to zás

I/10 gyep 3,1063 10,87

278/2 gyü möl csös, gyep, szán tó 1,8376 32,22

607/4 szán tó 1,3937 30,24

03/1 szán tó 0,7572 10,53

07/4 gyep, szán tó 0,1939 3,64

09/1 szán tó 2,1309 37,08

013/2 erdõ, ki vett 1,6544 2,59

015/3 szán tó 0,4798 10,41

015/7 szán tó 1,4603 28,71

015/14 szán tó, ki vett 2,1374 36,00

015/15 szán tó, ki vett 0,6997 5,84

015/25 szán tó 2,0059 20,36

019/2 szán tó 11,5566 160,64

019/3 szán tó 19,2296 253,42

021/3 szán tó 11,3122 157,24

021/6 szán tó, gyep 8,8130 115,94

023/3 szán tó 2,7658 48,12

023/4 szán tó, gyep 7,6891 125,47

025/12 szán tó 1,4028 29,99

025/25 szán tó 2,2313 46,80

033/2 erdõ 0,0113 0,48

040/1 szán tó 10,7556 2,46

046/5 erdõ 0,5840 0,99

046/7 gyep 1,8845 13,19

046/9 erdõ 1,2414 2,11

048/2 erdõ 0,0226 0,25

051/3 gyep 0,4140 2,90

053/6 gyep 2,8392 9,94

053/7 gyep 0,1162 0,41

054/11 gyep 0,6106 8,49

054/13 gyep, ki vett 23,3563 323,97

054/15 erdõ 1,1756 2,00

054/16 erdõ 5,0820 8,64

058 szán tó 0,8178 8,51

060 szán tó 0,2182 2,27
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Hely raj zi szám Mû ve lé si ág
Te rü let
(ha, m2)

AK ér ték
A te rü let hasz no sí tá sá ra

vo nat ko zó kor lá to zás

061/6 gyep 1,5354 5,37

063/4 gyep 2,5567 22,24

063/7 gyep 0,2949 4,10

063/8 erdõ 0,2058 0,35

063/9 erdõ 0,3231 0,55

063/10 erdõ 2,0526 3,49

063/12 gyü möl csös 0,5700 9,92

071/7 gyep 24,4286 195,57

071/9 gyep 45,4413 395,34

076/2 gyep 0,8452 7,35

084/18 szán tó 0,0416 0,69

093 gyep 25,9492 190,75

095/2 szán tó 1,9748 26,53

096 gyep 5,5207 48,03

0108/1 szán tó 0,7959 11,06

0120 szán tó 0,0358 0,37

0124/14 szán tó 7,6902 133,81

0145/7 gyep 1,4000 12,18

0145/8 gyep 3,4347 29,88

0155/4 szán tó 0,1382 3,00

0164/20 szán tó 0,6111 6,36

0167/5 gyep 0,7636 2,67

0167/6 gyep 1,2934 4,53

0168/4 gyep 6,8782 48,15

0174/2 gyep, erdõ 6,1668 41,13

0175/7 erdõ 2,7821 4,73

0175/10 gyep 10,1096 70,77

0175/13 gyep 0,1671 1,17

0175/16 gyep 2,4795 17,36

0178/4 gyep 7,5976 26,59

0178/5 erdõ 14,4624 24,58

0178/6 erdõ 0,6880 1,17

0208 erdõ 0,6149 1,05

Össze sen: 2903,56

Mind össze sen: 5805,41

A sor so lás nyil vá nos, azon bár ki je len le het.

A sor so lá son a szö vet ke zet ben még ki nem adott rész arány-föld tu laj don nal ren del ke zõ sze mé lyek ve het nek részt.

A sor so lá son bár mely ok ból meg nem je le nõ jo go sult ké sõbb a mu lasz tás ra hi vat koz va sem mi fé le jo got nem érvénye -
síthet, eb bõl az ok ból a sor so lás ered mé nye nem vál toz tat ha tó meg.

A sor so lás sza bály ta lan le bo nyo lí tá sa el len az, aki nek jo gos ér de két érin ti vagy sér ti, tör vénysértésre hi vat ko zás sal a sor -
so lás le bo nyo lí tá sát kö ve tõ 48 órán be lül ki fo gást nyújt hat be az FVM Bor sod-Aba új-Zemp lén Me gyei Föld mû ve lés -
ügyi Hi va ta lá nál, az FVM Fõ vá ro si és Pest Me gyei Föld mû ve lés ügyi Hi va ta lá hoz címezve.

Orosz Ist ván s. k.,
hi va tal ve ze tõ
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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 (frekvenciagazdálko-
dás, távközlés, postaügy, informatika) közleményeit, to-
vábbá az üzleti élet híreit. Térítési díj ellenében közzé-
tesszük a Kincstári Vagyoni Igazgatóság vagyonértéke-
sítési pályázatait, az állami, társadalmi, gazdasági szer-
vezetek, parlamenti pártok, kamarák, helyi önkormányza-
tok, egyházak, különbözõ képviseletek közleményeit.
Fizetett hirdetésként – akár színes oldalakon is – helyet
kaphatnak az Értesítõben a gazdálkodó szervezetek,
egyetemek, alapítványok, de magánszemélyek közér-
deklõdésre számot tartó közlései is.
Õszintén reméljük, hogy a hírek, információk, közlemé-
nyek egy lapban történõ pontos és rendszerezett for-
mában való közreadásával sikerül hatékonyabbá és
eredményesebbé tenni elõfizetõink tájékozódását a hi-
vatali 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 megjele-
nik. A hivatalos lap L és C sorozatból áll.

Az L (Legislation) sorozatban kerülnek kiadásra az Euró-
pai Unió hatályos jogszabályai, az ún. elsõdleges jogforrá-
sok (alapító szerzõdések, csatlakozási szerzõdések, tár-
sulási szerzõdések), továbbá az alábbi jogforrások: ren-

deletek, 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 kiadá-
saiban megjelenõ jogi aktusokról a Magyar Közlöny mel-
lékleteként 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.
2007. évi éves elõfizetési díja: 15 372 Ft áfával.
A HIVATALOS ÉRTESÍTÕ egyes számai megvásá-
rolhatók 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.

M E G R E N D E L Õ L A P

Megrendelem a HIVATALOS ÉRTESÍTÕ címû lapot ......... példányban, és kérem a következõ címre kézbe-
síteni:

Megrendelõ neve: .....................................................................................................................................

címe (város/község, irányítószám): .......................................................................................

utca, házszám: ......................................................................................................................

Ügyintézõ (telefonszám): ...........................................................................................................................

2007. évi elõfizetési díj fél évre 7 686 Ft áfával

egy évre 15 372 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 határoza-
tait, 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 2007. évre: 22 932 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: ........................................................................................................

2007. évi elõfizetési díj egy évre: 22 932 Ft áfával.

fél évre: 11 466 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 (tör-
vények, rendeletek – ideértve az önkormányzati rendeleteket is –, alkotmánybírósági és egyéb
határozatok) közli. Negyedik fõrésze közleményeket, pályázati felhívásokat és tájékoztatásokat (szak-
tárcák közleményei, az Állami Számvevõszék ajánlásai, az önkormányzatok által elnyerhetõ támoga-
tások pályázati feltételei, az önkormányzatok éves pénzügyi beszámolói, alapító okiratok stb.) tartal-
maz.

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 fax-
számán.
2007. évi éves elõfizetés díja: 5544 Ft áfával; féléves elõfizetés: 2772 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 kézhez-
vétele után, 8 napon belül a Magyar Hivatalos Közlönykiadónak a számlán feltüntetett pénzforgalmi
jelzõszámára átutaljuk.

Keltezés: ………………………………………

……………………………………………
cégszerû aláírás
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ELÕFIZETÉSI FELHÍVÁS
Az

EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI KÖZLÖNY

– az egészségbiztosítási ágazat központi igazgatási szerve, az Országos Egészségbiztosítási Pénztár
hivatalos lapja – az elõfizetõi érdekeket szem elõtt tartva, kedvezõ áron kívánja az egészségügyi
ágazatban érdekeltek rendelkezésére bocsátani a jogszabályok szövegét, valamint a munkához szük-
séges aktuális OEP-közleményeket, -felhívásokat, -tájékoztatókat. Lapunk címzettjei elsõsorban: az alap-
elátásban részt vevõ háziorvosok; fekvõbeteg-ellátó és szakellátó intézmények; gyógyszert, gyógyászati
segédeszközt gyártók, illetve forgalmazók; gyógyfürdõk; oktatási intézmények; társadalombiztosítási kifi-
zetõhelyek, 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 fax-
számán.

2007. évi éves elõfizetési díj: 22 176 Ft áfával, féléves elõfizetés: 11 088 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 kézhez-
vétele 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, Buda-
pest VIII., Somogyi Béla u. 6. címén (postacím: 1394 Budapest 62, Pf. 357.) vagy
a 318-6668 faxszámán.
Az Értesítõ – a tervezett formátumváltás miatt – a 2007. évben fél évre fizethetõ elõ.
A féléves elõfizetés díja áfával: 55 062 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 fél évre 55 062 Ft
negyedévre 27 531 Ft

Csekket kérek a befizetéshez

Kérjük, a négyzetbe történõ X bejelöléssel jelezze az elõfizetés idõtartamát!

Keltezés: ………………………………………

……………………………………………………
cégszerû aláírás
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Szerkeszti a Miniszterelnöki Hivatal, a Szerkesztõbizottság közremûködésével. A Szerkesztõbizottság elnöke: 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.
Információ: tel.: 317-9999, 266-9290/245, 357 mellék.
Példányonként megvásárolható a Budapest VII., Rákóczi út 30. (bejárat a Dohány u. és Nyár u. sarkán) szám alatti Közlöny
Centrumban (tel.: 321-5971, fax: 321-5275, e-mail: kozlonycentrum@mhk.hu), illetve megrendelhetõ a kiadó ügyfélszolgálatán
(fax: 318-6668, 338-4746, e-mail: kozlonybolt@mhk.hu) vagy a www.mhk.hu/kozlonybolt internetcímen.
2006. évi éves elõfizetési díj: 90 216 Ft. Egy példány ára: 189 Ft 16 oldal terjedelemig, utána +8 oldalanként +168 Ft.
A kiadó az elõfizetési díj évközbeni emelésének jogát fenntartja.

HU ISSN 0076—2407

06.3475 – Nyomja a Magyar Hivatalos Közlönykiadó Lajosmizsei Nyomdája. Felelõs vezetõ: Burján Norbert vezérigazgató-helyettes.

Tisztelt Elõfizetõk!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy a kiadónk terjesztésében levõ lapokra és elektronikus kiadványokra szóló elõfizetésüket folyamatosnak
tekintjük. Csak akkor kell változást bejelenteniük a 2007. évre vonatkozó elõfizetésre, ha a példányszámot, esetleg a címlistát
módosítják, vagy új lapra szeretnének elõfizetni (pontos szállítási, név- és utcacím-megjelöléssel). Az esetleges módosítást szívesked-
jenek levélben vagy faxon megküldeni. Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a lapszállításról kizárólag az elõfizetési díj beérkezését
követõen intézkedünk. Fontos, hogy az elõfizetési díjakat a megadott 10300002-20377199-70213285 sz. számlára utalják, illetve
a kiadó által kiküldött készpénz-átutalási megbízáson fizessék be.
Készpénzes befizetés kizárólag a Magyar Hivatalos Közlönykiadó ügyfélszolgálatán (1085 Budapest, Somogyi B. u. 6.) lehetséges. (Levél-
cím: Magyar Hivatalos Közlönykiadó, 1394 Budapest, 62. Pf. 357. Fax: 318-6668).

A 2007. évi elõfizetési díjak
(Az árak az áfát tartalmazzák.)

Magyar Közlöny 99 792 Ft/év
Hivatalos Értesítõ 15 372 Ft/év
Határozatok Tára 22 932 Ft/év
Önkormányzatok Közlönye 5 544 Ft/év
Az Alkotmánybíróság Határozatai 18 900 Ft/év
Bányászati Közlöny 4 788 Ft/év
Belügyi Közlöny 25 452 Ft/év
Egészségbiztosítási Közlöny 22 176 Ft/év
Egészségügyi Közlöny 27 720 Ft/év
Ellenõrzési Figyelõ 3 528 Ft/év
Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Értesítõ 18 396 Ft/év
Gazdasági Közlöny 23 436 Ft/év
Hírközlési Értesítõ 6 552 Ft/év
Honvédelmi Közlöny 18 648 Ft/év
Igazságügyi Közlöny 15 876 Ft/év

Jogtanácsadó 6 804 Ft/év
Környezetvédelmi és Vízügyi Értesítõ 15 120 Ft/év
Közlekedési Értesítõ 24 696 Ft/év
Kulturális Közlöny 18 900 Ft/év
Külgazdasági Értesítõ 20 160 Ft/év
Munkaügyi Közlöny 15 372 Ft/év
Oktatási Közlöny 21 924 Ft/év
Pénzügyi Közlöny 30 492 Ft/év
Sportértesítõ 5 040 Ft/év
Statisztikai Közlöny 13 104 Ft/év
Szociális Közlöny 15 624 Ft/év
Turisztikai Értesítõ 11 844 Ft/év
Ügyészségi Közlöny 6 552 Ft/év
Nemzeti Kulturális Alap Hírlevele 5 040 Ft/év
Pénzügyi Szemle 19 908 Ft/év

Cégközlöny CD

A Cégközlöny hatályos és hiteles céginformációs – az üzleti életben részt vevõk számára nélkülözhetetlen, naprakész – adatbázisát tartalmazó,
heti rendszerességgel lemezen megjelenõ lap formátuma 2007. október 1-jétõl várhatóan megújul. Erre tekintettel a CD a 2007. évben január 1-jétõl

szeptember 30-ig fizethetõ elõ. A háromnegyed éves elõfizetés díja a 20%-os áfával: 106 272 Ft.

Közbeszerzési Értesítõ

A hetente több száz, minden szakterületre kiterjedõ közbeszerzési felhívás részletes leírását és feltételeit tartalmazó Közbeszerzési Értesítõ címû
hivatalos lap révén az elõfizetõk a leggyorsabban, autentikus forrásból értesülhetnek a pályázatokról. Az Értesítõ – a tervezett formátumváltás
miatt – a 2007. évben fél évre fizethetõ elõ. A féléves elõfizetés díja áfával: 55 062 Ft.

A HIVATALOS JOGSZABÁLYTÁR (CD)
hatályos jogszabályok hivatalos számítógépes gyûjteményének 2007. évi éves elõfizetési díjai:

(Áraink az áfát nem tartalmazzák.)

Önálló változat 72 000 Ft
5 munkahelyes hálózati változat 130 000 Ft

10 munkahelyes hálózati változat 160 000 Ft

25 munkahelyes hálózati változat 260 000 Ft
50 munkahelyes hálózati változat 340 000 Ft

100 munkahelyes hálózati változat 590 000 Ft

2006. december 31-ig történõ 2007. évi teljes éves elõfizetés esetén az önálló változat díja: 69 000 Ft.

Az EU-JOGSZABÁLYTÁR (CD)
Az Európai Unió Jogszabályai gyûjteményének 2007. évi éves elõfizetési díja

(Áraink az áfát nem tartalmazzák.)

Önálló változat 72 000 Ft
5 munkahelyes hálózati változat 130 000 Ft

10 munkahelyes hálózati változat 160 000 Ft

25 munkahelyes hálózati változat 260 000 Ft
50 munkahelyes hálózati változat 340 000 Ft

100 munkahelyes hálózati változat 590 000 Ft

Egyszeri belépési díj: 7000 Ft.

Facsimile Magyar Közlöny. A hivatalos lap 2006-os évfolyama jelenik meg CD-n az eredeti külalak megõrzésével, de könnyen kezelhetõen. Ára: 12 000 Ft + áfa.


