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 II. rész JOGSZABÁLYOK

A Kor mány tag ja i nak
ren de le tei

A gazdasági és közlekedési miniszter
27/2007. (III. 2.) GKM

rendelete

a földgáz árakkal, díjakkal kapcsolatos egyes
miniszteri rendeletek módosításáról

A föld gáz el lá tás ról  szóló 2003. évi XLII. tör vény
56.  §-a (1) be kez dé sé nek a) pont já ban, valamint az árak
meg ál la pí tá sá ról  szóló 1990. évi LXXXVII. tör vény
7.  §-ának (1)–(2) be kez dé sé ben, valamint mel lék le té ben
ka pott fel ha tal ma zás alap ján – a pénz ügy mi nisz ter rel
egyet értésben – a kö vet ke zõ ket ren de lem el:

A földgáz közüzemi díjainak megállapításáról  szóló
96/2003. (XII. 18.) GKM rendelet módosításáról

1.  §

A föld gáz köz üze mi dí ja i nak meg ál la pí tá sá ról  szóló
96/2003. (XII. 18.) GKM ren de let (a továb biak ban: KR.)
2.  § (2) be kez dé se a kö vet ke zõ q) pont tal egé szül ki:

[E ren de let al kal ma zá sá ban:]
„q) napi át lag hõ mér sék let: az Üze mi és Ke res ke del mi

Sza bály zat ban (a továb biak ban: ÜKSZ) meg ha tá ro zott
24 órás idõ szak át lag hõ mér sék le te”

2.  §

A KR. 12.  §-ának (4) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(4) A szál lí tó ve ze té ki ár sza bás ra a 15.  § (4) és (5) be -
kez dé sé ben, a 16.  §-ban, a 18.  § (2) be kez dé sé ben, a
19.  §-ban, valamint a 20.  § (1)–(2) be kez dé sé ben, to váb bá
a 2. mel lék let II. fe je ze té ben sze rep lõ ár al kal ma zá si fel -
tételeket kell al kal maz ni az zal, hogy

a) az egy be füg gõ te lep hely re vo nat ko zó ren del ke zé sek 
a szál lí tó ve ze ték rõl el lá tott fo gyasz tók ese té ben a gáz át -
adó ál lo más ra vo nat koz nak, 

b) a köz üze mi alap díj jal vagy ilyen dí jat is fi ze tõ fo -
gyasz tók kal kap cso la tos ren del ke zé sek nem al kal maz ha -
tó ak, 

c) az éves tel je sít mény-le kö tés be je len té sé nek ha tár -
ide je a gáz évet meg elõ zõ ja nu ár 22-e.”

3.  §

Az KR. 1. szá mú mel lék le te he lyé be e ren de let 1. szá mú
mel lék le te lép.

A földgáz rendszerhasználati díjak megállapításáról
 szóló 70/2003. (X. 28.) GKM rendelet módosításáról

4.  §

(1) A föld gáz rend szer hasz ná la ti dí jak meg ál la pí tá sá ról
 szóló 70/2003. (X. 28.) GKM ren de let (a továb biak ban:
RR.) 2.  § (2) be kez dé se a kö vet ke zõ w) pont tal egé szül ki:

[E ren de let al kal ma zá sá ban:]

„w) téli fo gyasz tá si idõ szak: a no vem ber 1-jé tõl már -
cius 31-ig ter je dõ idõ szak, ki vé ve azon hoz zá fé ré si jo go -
sul tak vo nat ko zá sá ban, ame lyek nél a 2.  § (2) be kez dé sé -
nek aaa), aab), aad) vagy aae) pont jai sze rin ti átadási-
 átvételi pon ton kén ti tel je sít mény-igény be vé tel a de cem -
ber 1-jé tõl már ci us 31-ig ter je dõ idõ szak ban ki sebb mint a
szer zõ dé ses év töb bi ré szé ben, ese tük ben a téli fo gyasz tá si 
idõ szak a de cem ber 1-jé tõl már ci us 31-ig ter je dõ idõ szak,”

(2) Az RR. 2.  § (2) be kez dé se a kö vet ke zõ zs) pont tal
egé szül ki:

„zs) napi át lag hõ mér sék let: az ÜKSZ-ben meg ha tá ro -
zott 24 órás idõ szak át lag hõ mér sék le te.”

5.  §

(1) Az RR. 8.  §-ának (6) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ 
ren del ke zés lép:

„(6) Ab ban az eset ben, ha adott nap tá ri év ben a szál lí tó
és el osz tó en ge dé lyes – az (1) be kez dés sze rin ti – bár mely
mi nõ sé gi mu ta tó szá má nak ak tu á lis ér té ke leg alább
10%-kal jobb az elv árt szint nél, valamint a töb bi mu ta tó -
szám egyi ké nél sincs az elv árt szint hez ké pest 5%-ot el érõ
mér té kû ne ga tív tar tal mú el té rés, ak kor az adott nap tá ri
évre vo nat ko zó an a kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro zott
nye re ség kor lá tot 10%-kal ma ga sabb ér té ken kell figye -
lembe ven ni.”

(2) Az RR. 8.  §-a a kö vet ke zõ (7) be kez dés sel egé -
szül ki:

„(7) Ab ban az eset ben, ha a Hi va tal meg ál la pít ja, hogy a 
szál lí tó vagy el osz tó en ge dé lyes nél a fo gyasz tók el lá tá si
szín vo na lá nak mé ré sé re szol gá ló mi nõ sé gi mu ta tó szá -
mok ban be kö vet ke zett rom lás nem ró ha tó fel a szál lí tó
vagy el osz tó en ge dé lyes nek, a Hi va tal hoz zá já rul hat kor -
rek ció al kal ma zá sá hoz a (2)–(4) be kez dé sek ben sza bá lyo -
zott mi nõ sé gi ár en ged mény adá sa szem pont já ból figye -
lembe ve en dõ mu ta tók ér té ke i nél. En nek rész le tes sza bá -
lya it a Hi va tal az (1) be kez dés sze rin ti ha tá ro za tá ban
 rögzíti.”
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6.  §

Az RR. 1. szá mú mel lék le té nek 2. pont ja e ren de let
2. szá mú mel lék le te sze rint mó do sul.

7.  §

Az RR. 3. szá mú mel lék le té nek „1. Szál lí tá si és rend -
szer irá nyí tá si díj rend szer” pont ja e ren de let 3. szá mú mel -
lék le té nek 1. pont ja sze rint, „2. El osz tá si díj rend szer”
pont já nak 2.1.3. al pont ja e ren de let 3. szá mú mel lék le té -
nek 2. pont ja sze rint mó do sul.

A földgáz árszabályozásának kereteirõl  szóló
105/2005. (XII. 19.) GKM rendelet módosításáról

8.  §

A föld gáz ár sza bá lyo zá sá nak ke re te i rõl  szóló 105/2005. 
(XII. 19.) GKM ren de let (a továb biak ban: ÁR.) 2. szá mú

mel lék le te „1. Ár al kal ma zá si el já rá sok” pont já nak
1.1. pont ja e ren de let 4. szá mú mel lék le té nek 1. pont ja sze -
rint, 2. pont já nak be ve ze tõ ren del ke zé se e ren de let 4. szá -
mú mel lék le té nek 2. pont ja sze rint, „2.6. Je lö lé sek” pont -
já ban sze rep lõ „Y” té nye zõ meg ha tá ro zá sa e ren de let
4. szá mú mel lék le té nek 3. pont ja sze rint mó do sul.

Záró rendelkezés

9.  §

Ez a ren de let 2007. áp ri lis 1-jén lép ha tály ba, ezzel egy -
ide jû leg ha tá lyát vesz ti az egyes föld gáz árak kal, dí jak kal
kap cso la tos mi nisz te ri ren de le tek mó do sí tá sá ról  szóló
44/2006. (VI. 30.) GKM ren de let 5.  §-a.

Dr. Kóka Já nos s. k., 

gaz da sá gi és köz le ke dé si mi nisz ter
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1. számú melléklet a 27/2007. (III. 2.) GKM rendelethez

A földgáz közüzemi legmagasabb díjai (áfa és a fogyasztókat közvetlenül terhelõ egyéb adók nélkül)

Sor-
szám

Ár sza bás Érin tett vá sár lói kör

Köz üze mi tel je sít mény-
dí jak (éves)

Köz üze mi (szol gál ta tói)
alap dí jak (éves)

Köz üze mi
gáz dí jak

Ft/MJ

Vi szont-
el adói díj -

ked vez mény
Ft/MJFt/MJ/nap Ft/MJ/h Ft Ft/m3/h

I. Nagy ke res ke dõi ár sza bá sok

I.1. Vi szont el adói szol gál ta tók 22,39 1,952 0,335

I.2. Szál lí tó ve ze té ki szál lí tó ve ze té ki 
fo gyasz tók

730 1,920

II. Szol gál ta tói ár sza bá sok

II.1. Ház tar tá si Ház tar tá si fo gyasz tók

A) <20 m3/h gáz mé rõ vel
ren del ke zõk

4 560 2,393

B) >20 m3/h gáz mé rõ vel
ren del ke zõk

13 140 2,259

C) Gáz mé rõ vel nem ren -
del ke zõk

2,475

II.2. Nem ház tar tá si Nem ház tar tá si 
fo gyasz tók

A) <20 m3/h gáz mé rõ vel
ren del ke zõk

4 560 2,393

B) 20–100 m3/h gáz mé -
rõ vel ren del ke zõk

13 140 2,259

C) 101–500 m3/h tel je sít -
mény le kö tés

1 000 2,002

D) >500 m3/h tel je sít -
mény le kö tés

1 000 1,985
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2. számú melléklet a 27/2007. (III. 2.) GKM rendelethez

Az RR. 1. szá mú mel lék le té nek 2. pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„2. El osz tá si díj rend szer

Díj fi ze tés re kö te le zett rend szer hasz ná lók
El osz tá si 
áta lány díj

Ft/m3

El osz tá si 
alap díj
Ft/év

El osz tá si 
alap díj

Ft/m3/h/év

El osz tá si 
tel je sít mény díj

Ft/m3/h/év

El osz tá si 
for gal mi díj

Ft/m3

a) Gáz mé rõ vel nem ren del ke zõ fo gyasz tók 8,910

b) 20 m3/h-nál ki sebb név le ges tel je sít mé nyû gáz mé rõ -
vel ren del ke zõ fo gyasz tók

4 560 6,335

c) 20–100 m3/h kö zöt ti név le ges (össz)tel je sít mé nyû
mé rõ vel ren del ke zõ fo gyasz tók

5 848 9,271

d) 101–500 m3/h tel je sít mény le kö té sû fo gyasz tók 11 892 4,340

e) 500 m3/h fe let ti tel je sít mény le kö té sû fo gyasz tók 11 892 0,526

”

3. számú melléklet

a 27/2007. (III. 2.) GKM rendelethez

1. Az RR. 3. szá mú mel lék le té nek „1. Szál lí tá si és
rend szer irá nyí tá si díj rend szer” pont ja a kö vet ke zõ
1.1.19. al pont tal egé szül ki:

„1.1.19. Ha a köz üzem bõl ki lé põ fo gyasz tó a szer zõ dé -
ses év fo lya mán mond ja fel a köz üze mi szer zõ dé sét és a
köz üze mi szol gál ta tó vagy köz üze mi nagy ke res ke dõ ál tal
át adott ka pa ci tás ki sebb mint ami a fo gyasz tó köz üze mi
szer zõ dé sé ben sze re pelt, a fo gyasz tó a több let ka pa ci tá sért 
az éves szál lí tá si tel je sít mény díj idõ ará nyos ré szét kö te les
meg fi zet ni a szer zõ dé ses év vé gé ig.”

2. Az RR. 3. szá mú mel lék le té nek „2. El osz tá si díj -
rend szer” pont ja 2.1.3. al pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren -
del ke zés lép:

„2.1.3. A tárgy hó elsõ nap ján ese dé kes el osz tá si alap dí -
jat azon fo gyasz tók után kell meg fi zet ni, ame lyek nek a
2.  § (2) be kez dés ab) pont ja sze rin ti át adá si-át vé te li pont -
ján a leg na gyobb tel je sít mé nyû gáz fo gyasz tást mérõ gáz -
mé rõk név le ges össz tel je sít mé nye 100 m3/h vagy an nál ki -
sebb. Amennyi ben ezen gáz mé rõk név le ges össz tel je sít -
mé nye 20 m3/h vagy an nál ki sebb, az alap dí jat a fo gyasz -
tók után a fo gyasz tók szá ma sze rint kell meg fi zet ni.
Amennyi ben a leg na gyobb tel je sít mé nyû gáz fo gyasz tást
mérõ gáz mé rõk név le ges össz tel je sít mé nye 20–100 m3/h
ér ték kö zött van, az alap dí jat a gáz mé rõk név le ges
(össz)tel je sít mé nyé vel (me lye ken a szer zõ dé si idõ szak ban 
föld gázt vé te lez) szo roz va kell ki szá mí ta ni.”

4. számú melléklet
a 27/2007. (III. 2.) GKM rendelethez

1. Az ÁR. 2. szá mú mel lék le te „1. Ár al kal ma zá si el já -
rá sok” pont já nak 1.1. pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren del -
ke zés lép:

„1.1. Rend sze res ár kor rek ció
A 2006. jú li us 1-jé tõl 2009. de cem ber 31-ig tar tó ár sza -

bá lyo zá si idõ szak so rán a rend sze res ár kor rek ció:
a) jú li us 1-jé re vo nat ko zó an [az ár kép le tek, a GET

50.  § (4) be kez dé sé nek b) pont ja sze rin ti föld gáz ár ki -
egyen lí té si hoz zá já ru lás, és a föld gáz be szer zé si költ sé ge -
ket be fo lyá so ló té nye zõk alap ján], 

b) ja nu ár, áp ri lis és ok tó ber 1-jé re vo nat ko zó an (a föld -
gáz be szer zé si költ sé ge ket be fo lyá so ló té nye zõk alap -
ján), és

c) 2007. áp ri lis 1-jét köve tõen a föld gáz biz ton sá gi
kész le te zé sé rõl  szóló 2006. évi XXVI. tör vény 8.  §-a sze -
rin ti tagi hoz zá já ru lás (a továbbiak ban: tagi hoz zá já ru lás)
figye lembe véte lével tör té nik.”

2. Az ÁR. 2. szá mú mel lék le te 2. pont já nak be ve ze tõ
ren del ke zé se he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„2. Ár meg ha tá ro zá sok és je lö lé sek
A rend sze res ár kor rek ci ók so rán a föld gáz leg ma ga sabb 

ha tó sá gi ára i nak meg ál la pí tá sá nál (az in do kolt föld gáz be -
szer zé si költ sé gek meg ál la pí tá sát ki vé ve) a kö vet ke zõ
évre vo nat ko zó an (tárgy idõ szak), az elõ zõ év alap ján (bá -
zis idõ szak) az aláb bi kép le te ket kell figye lembe ven ni
úgy, hogy az 1. szá mú mel lék let 2. pont já nak c) al pont ja
sze rin ti „kü lön me to di ka alap ján szá mí tott költ sé ge ket” és
a 2. szá mú mel lék let 1.1. pont já nak c) al pont ja sze rin ti tagi 
hoz zá já ru lást a kép le tek ben sze rep lõ költ ség ele mek nem



tar tal maz hat ják. Az 1. szá mú mel lék let 2. pont já nak c) al -
pont ja sze rin ti „kü lön me to di ka alap ján szá mí tott költ sé -
ge ket” min den jú li u si ár kor rek ció al kal má val, a 2. szá mú
mel lék let 1.1. pont já nak c) al pont ja sze rin ti tagi hoz zá já ru -
lást min den ár kor rek ció al kal má val újra kell szá mol ni.
A költ ség ele mek nem tar tal maz hat ják to váb bá a 2007. jú -
li us 1-jei rend sze res ár kor rek ció al kal má val az 1.7. pont
sze rint meg ál la pí tott tõ ke költ sé ge le met. (A je lö lé se ket a
2.6. pont tar tal maz za.)”

3. Az ÁR. 2. szá mú mel lék le té nek „2.6. Je lö lé sek”
pont já ban sze rep lõ „Y” té nye zõ meg ha tá ro zá sa a kö vet ke -
zõk sze rint mó do sul:

„Y: az éves át la gos KSH tény – a ház tar tá si ener gia sor
el hagyásával szá mí tott – fo gyasz tói ár vál to zás ból
és az MNB ál tal kö zé tett ak tu á lis (leg utol só) éves
át la gos fogyasz tói ár in dex-elõ re jel zés (az ár elõ ké -
szí tés le zá rá sa elõt ti utol só „Je len tés az inf lá ció
ala ku lá sá ról”) alap ján kép zett (elõ re te kin tõ) át la -
gos fo gyasz tói ár vál to zás a tárgy idõ sza ki jú li u si
(rend sze res) ár kor rek ci ós idõ szak kö ze pe és az azt
meg elõ zõ (rend sze res) ár kor rek ci ós idõ szak kö -
zepe kö zöt ti idõ szak ra szá mít va, szá za lék”

Az igazságügyi és rendészeti miniszter
6/2007. (III. 2.) IRM

rendelete

a büntetés-végrehajtási szervezet
Szolgálati Szabályzatáról  szóló

21/1997. (VII. 8.) IM rendelet módosításáról

A bün te tés-vég re haj tá si szer ve zet rõl  szóló 1995. évi
CVII. tör vény 35.  §-a (2) be kez dé sé nek b) pont já ban ka -
pott fel ha tal ma zás alap ján a kö vet ke zõ ket ren de lem el:

1.  §

A bün te tés-vég re haj tá si szer ve zet Szol gá la ti Sza bály za -
tá ról  szóló 21/1997. (VII. 8.) IM ren de let 9.  §-a és az azt
meg elõ zõ al cím, valamint a 10.  §-a és az azt meg elõ zõ al -
cím hatályát veszti.

2.  §

(1) Ez a ren de let 2007. áp ri lis 1-jén lép ha tály ba.

(2) Ez a ren de let a ha tály ba lé pé sét kö ve tõ na pon ha tá -
lyát veszti.

Dr. Pet ré tei Jó zsef s. k.,
igaz ság ügyi és ren dé sze ti mi nisz ter

 VI. rész
KÖZLEMÉNYEK,
HIRDETMÉNYEK

A Bolgár Országos Önkormányzat
2007. évi költségvetésérõl szóló

8/2007. (II. 14.) számú határozatának közzététele

A Bol gár Or szá gos Ön kor mány zat a nem ze ti és et ni kai
ki sebb sé gek jo ga i ról  szóló, a 2005. évi CXIV. tör vénnyel
mó do sí tott 1993. évi LXXVII. tör vény 37.  § (1) be kez dés
b) pont já ban biz to sí tott jog kö ré ben el jár va, az aláb bi ak
sze rint ha tá roz za meg a 2007. évi költségvetését.

1. A 2007. évi költ ség ve tés
be vé te li fõ össze ge 63 985 000 Ft
ki adá si fõ össze ge 63 985 000 Ft

2. A 63 985 000 Ft be vé te li fõ összeg bõl
36 000 000 Ft köz pon ti költ ség ve té si tá mo ga tás
15 000 000 Ft köz pon ti költ ség ve tés in téz mé nyi tá mo -

ga tá sa
 2 200 000 Ft OM nor ma tív tá mo ga tás
 6 750 000 Ft MNEKK pá lyá za ti be vé tel
 1 000 000 Ft Mi nisz té riu mok pá lyá za ti be vé tel
 2 600 000 Ft he lyi ön kor mány za tok tá mo ga tá sa
  265 000 Ft egyéb pá lyá zat, tá mo ga tás
  170 000 Ft sa ját be vé tel

3. A 63 985 000 Ft ki adá si fõ összeg bõl
11 205 000 Ft bér költ sé gek
 3 397 000 Ft mû kö dé si ki adá sok
15 233 000 Ft do lo gi ki adá sok
 1 700 000 Ft fel hal mo zá si ki adá sok
14 250 000 Ft át adott pénz esz kö zök
18 200 000 Ft in téz mé nyi ki adá sok

4. A ter ve zett be vé te lek és ki adá sok ki emelt elõ i rány -
za ton kén ti össze ge it az 1. sz. mel lék let sze rint határozza
meg.

5. Fel ha tal maz za el nö két az egyes fel ada tok kö zöt ti és
azon be lül ki emelt elõ i rány za ton kén ti át cso por to sí tá sok ra
500 000 Ft ér ték ha tá rig, a kö vet ke zõ tes tü le ti ülé sen tör té -
nõ tájékoztatási kötelezettség mellett.

6. Fel ha tal maz za el nö két arra, hogy az ön kor mány zat
át me ne ti leg sza bad pénz esz kö ze it a szám la ve ze tõ pénz in -
té zet nél betétként lekösse.

Bu da pest, 2007. feb ru ár 14.

Dr. Mu szev Dan cso s. k.,
el nök
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8/2007. (II. 14.) BOÖ ha tá ro zat 1. szá mú melléklete

A Bolgár Országos Önkormányzat 2007. évi költségvetés

ÖSSZESEN
Köz pon ti

költ ség ve té si
tá mo ga tás

In téz mé nyi
tá mo ga tás

(Kht.)

OM 
nor ma tív
tá mo ga tás
(is ko la)

MNEKK
pá lyá zat

Miniszté -
riumi 

pá lyá za tok

He lyi bol gár
ön kor mány -

za tok
tá mo ga tá sa

Egyéb 
pá lyá za tok,
tá mo ga tá sok

Sa ját
be vé tel

BEVÉTELEK ÖSSZESEN 63 985 000 36 000 000 15 000 000 2 200 000 6 750 000 1 000 000 2 600 000 265 000 170 000
Bér költ ség 4 332 000 4 332 000
Sze mé lyi jel le gû ki fi ze té sek 5 373 000 5 373 000
 Tisz te let dí jak – –
 Meg bí zá si dí jak – –
 Költ ség té rí té sek 5 028 000 5 028 000
 Egyéb sze mé lyi jel le gû ki fi ze té sek 345 000 345 000
Bér já ru lé kok 1 500 000 1 500 000
Össze sen bér költ ség 11 205 000 11 205 000 – – – – –
 Re zsi költ sé gek 1 564 000 1 064 000 500 000
 Te le kom mu ni ká ci ós költ sé gek 1 068 000 1 068 000 –
 Kar ban tar tá si anya gok, mun kák 390 000 390 000 –
 Egyéb mû kö dé si költ sé gek 375 000 275 000 100 000
Mû kö dé si ki adá sok össze sen 3 397 000 2 797 000 – – – – 600 000
 Köny ve lé si díj 665 000 665 000 – – – – – – –
 Szál lí tá si költ sé gek 540 000 540 000
 Rep re zen tá ci ós költ sé gek 211 000 211 000 – – – – – – –
 Bank költ sé gek 230 000 230 000 – – – – – – –
 Szer kesz tés, for dí tás költ sé gei 2 290 000 620 000 – – 1 305 000 – 365 000 – –
 Nyom dai költ sé gek 4 620 000 545 000 – – 3 340 000 – 360 000 265 000 110 000
 Pos ta költ ség 1 870 000 100 000 – – 1 350 000 – 420 000 – –
 Iro dai szol gál ta tás 1 512 000 1 512 000 – – – – – – –
 Iro da szer, nyom tat vány 245 000 245 000 – – – – – – –
 Fo lyó ira tok, szak köny vek 170 000 170 000 – – – – – – –
 Egyéb nem anyag jel le gû szol gál ta tá sok 2 880 000 2 060 000 – – 755 000 – 5 000 – 60 000
Do lo gi ki adá sok 15 233 000 6 898 000 – – 6 750 000 – 1 150 000 265 000 170 000
Fel hal mo zá si ki adá sok (be ru há zá sok) 1 700 000 1 700 000 – – – – – – –
 Ösz tön dí jak 1 550 000 700 000 – – – – 850 000 – –
 Tá mo ga tá sok kul tu rá lis cé lok ra 4 700 000 4 700 000 – – – – – – –
 Tá mo ga tá sok mû kö dé si cé lok ra – – – – – – – – –
 Tá mo ga tá sok fel újí tá si, be ru há zá si cé lok ra 8 000 000 8 000 000 – – – – – – –
Át adott pénz esz kö zök 14 250 000 13 400 000 – – – – 850 000
 Bol gár Mû ve lõ dé si és Kul tu rá lis Kht. 15 000 000 – 15 000 000
 Bol gár Nyelv ok ta tó Ki seb bsé gi Is ko la 3 200 000 – – 2 200 000 1 000 000
In téz mé nyi ki adá sok 18 200 000 – 15 000 000 2 200 000 – 1 000 000 – – –
KIADÁSOK ÖSSZESEN 63 985 000 36 000 000 15 000 000 2 200 000 6 750 000 1 000 000 2 600 000 265 000 170 000
Ma rad vány – – – – – – – – –
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A gazdasági és közlekedési miniszter

k ö z l e m é n y e

A Ma gyar Szén hid ro gén Kész le te zõ Szö vet ség 2006.
de cem ber 19. nap ján meg tar tott köz gyû lé se a 15/2006.
szá mú ha tá ro za tá ban jó vá hagy ta a 2007. ja nu ár 1. nap já tól 
ér vé nyes tagi hoz zá já ru lás mér té két az aláb bi ak sze rint:

Ter mék-
cso port

Ter mék Ft/t KN szám

1. Ben zi nek 4050 27090010 és
27101111–27101190

2. Gáz ola jok 3600 27101911–27101949

3. Fû tõ- és ke nõ ola jok 3025 27101951–27101999

Kõ olaj 3600

Ft/em3

Föld gáz 170 27111100

Ft/TJ

5000

Zá ra dék:

A 2007. ja nu ár 1. nap já tól ér vé nyes tagi hoz zá já ru lá sok
mér té két jó vá ha gyom.

Bu da pest, 2007. feb ru ár 26.

Dr. Kóka Já nos s. k.,
gaz da sá gi és köz le ke dé si mi nisz ter

A Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások
Központi Hivatalának közleménye

A Köz igaz ga tá si és Elekt ro ni kus Köz szol gál ta tá sok
Köz pon ti Hi va ta la a 35/2000. (XI. 30.) BM ren de let 73. §
(1) be kez dé se alap ján – az ed dig köz zé tet te ken kí vül –
aláb bi el ve szett, meg sem mi sült gép jár mû törzskönyvek
sorszámát teszi közzé:

324548F
347425D
457327E
001320B
257994F
273106D
433560D
069023B
119853E
767412C
625836B
180848G
253666B
041681F

000167G
018897B
535829C
895585G
258368E
850310G
967474B
801187F
033747E
207292D
056530F
930118B
628934B
590379G
871051A
242501E
073028E
722313E
064332F
618802F
679580A
972411F
449361A
247423E
120374B
001213B
313752B
351666F
141263F
084287F
905728C
933630E
391714C
297134B
197374F
375336E
177104A
001106D
985581C
822227G
608743F
256852E
357986F
812526F
470784F
298584D
481823E
741600G
783661G
682651B
386021D
334914G
155960D
111269E
012341E
166073C
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648769C
609948F
815945D
012218A
765595B
176943F
369136G
327069B
173816G
512045E
944216D
973991A
131307B
069580F
381681G
710375B
122113F
879411E
567230G
615465F
591025B
311223D
857510G
781926E
759186B
147261C
200211D
844081E
347562B
972336E
137740F
832440C
418952C
769053G
281199B
888834D
115605E

061993B
222436D
393607F
590014B
014088D
531233D
416773B
683802C
862235E
572208B
673274D
342938E
330836A
180232A
780089E
831221C
313440G
904337C
043475E
363548G
477525F
900386B
030394F
769980C
826222B
476519F
922967F
404046E
205615E
396140F
069683B
161384F
344264G
186379G
942869G
171044E
817334A

804742G
558709C
729154E
817481E
269277A
090140F
395166C
389460B
681168E
129564A
564443G
476857A
564966B
692698A
199675F
676448C
840798D
075498A
637386F
022678C
003803E
126715G
202896F
716993F
869679G
833614E
612949A
075219F
848475B
228024C
402139B
113859C
694182B
706881D
393810G

Köz igaz ga tá si és Elekt ro ni kus Köz szol gál ta tá sok
Köz pon ti Hi va ta la

Szer kesz ti a Mi nisz ter el nö ki Hi va tal, a Szer kesz tõ bi zott ság köz re mû kö dé sé vel. A Szer kesz tõ bi zott ság el nö ke: Gi lyán György.
A szer kesz té sért fe le lõs: Ko vács né dr. Szi lá gyi-Far kas Zsu zsan na. Bu da pest V., Kos suth tér 1–3.
Ki ad ja a Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó. Fe le lõs ki adó: dr. Ko de la Lász ló el nök-ve zér igaz ga tó.
Bu da pest VIII., So mo gyi Bé la u. 6. Te le fon: 266-9290.

Elõ fi ze tés ben meg ren del he tõ a Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó nál
Bu da pest VIII., So mo gyi Bé la u. 6., 1394 Bu da pest 62. Pf. 357, vagy fa xon 318-6668.
Elõ fi ze tés ben ter jesz ti a Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó a FÁMA Rt. köz re mû kö dé sé vel. Te le fon/fax: 266-6567.
In for má ció: tel.: 317-9999, 266-9290/245, 357 mel lék.
Pél dá nyon ként meg vá sá rol ha tó a Bu da pest VII., Rá kó czi út 30. (be já rat a Do hány u. és Nyár u. sar kán) szám alat ti Köz löny
 Centrumban (tel.: 321-5971, fax: 321-5275, e-ma il: koz lony cent rum@mhk.hu), il let ve meg ren del he tõ a ki adó ügy fél szol gá la tán
(fax: 318-6668, 338-4746, e-ma il: koz lony bolt@mhk.hu) vagy a www.mhk.hu/koz lony bolt in ter net cí men.
2007. évi éves elõ fi ze té si díj: 99 792 Ft. Egy pél dány ára: 210 Ft 16 ol dal ter je de le mig, utá na +8 ol da lan ként +189 Ft.
A ki adó az elõ fi ze té si díj év köz be ni eme lé sé nek jo gát fenn tart ja.

HU ISSN 0076—2407

07.0758 – Nyom ja a Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó La jos mi zsei Nyom dá ja. Fe le lõs ve ze tõ: Bur ján Nor bert ve zér igaz ga tó-he lyet tes.


