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V. A Kor mány tag ja i nak
ren de le tei

A közlekedési, hírközlési és energiaügyi
miniszter

24/2008. (VIII. 31.) KHEM
rendelete

a földgázárakkal 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 ka pott fel ha tal ma -
zás alap ján, a köz le ke dé si, hír köz lé si és ener gia ügyi
 miniszter fel adat- és ha tás kö ré rõl  szóló 133/2008. (V. 14.)
Korm. ren de let 1.  §-ának b) pont já ban fog lalt feladat -
körben el jár va – a pénz ügy mi nisz ter fel adat- és ha tás kö ré -
rõl  szóló 169/2006. (VII. 28.) Korm. ren de let 1.  §-ának
b) pont já ban meg ha tá ro zott fel adat kör ében el já ró pénz -
ügy mi nisz ter rel egyet ér tés ben – a kö vet ke zõ ket ren de -
lem el:

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

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 1. szá mú mel lék le te
 helyébe e ren de let 1. szá mú mel lék le te lép.

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

2.  §

(1) A 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: R.)
1. szá mú mel lék le té nek „2. El osz tá si díj rend szer” táb lá za -
ta e ren de let 2. szá mú mel lék le te sze rint mó do sul.

(2) Az R. 3. szá mú mel lék le te „2. El osz tá si díj rend szer”
pont já nak 2.1.20. al pont ja e ren de let 3. szá mú mel lék le té -
nek 1. pont ja sze rint mó do sul, to váb bá az R. 3. szá mú mel -
lék le té nek „2. El osz tá si díj rend szer” pont ja e ren de let
3. szá mú mel lék le té nek 2. pont ja sze rint egé szül ki.

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

3.  §

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 e ren de let 4. szá mú mel lék le te sze rint mó do sul.

4.  §

Ez a ren de let 2008. ok tó ber 1-jén lép ha tály ba, és a ha -
tály ba lé pé sét kö ve tõ na pon ha tá lyát vesz ti.

Dr. Sza bó Pál s. k.,
köz le ke dé si, hír köz lé si és ener gia ügyi mi nisz ter
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1. számú melléklet a 24/2008. (VIII. 31.) KHEM rendelethez

„1. szá mú mel lék let a 96/2003. (XII. 18.) GKM ren de let hez

A földgáz legmagasabb közüzemi 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 24,00 2,552 0,536

I.2 Szál lí tó ve ze té ki szál lí tó ve ze ték rõl
el lá tott fo gyasz tók

730 2,551

II. Szol gál ta tói ár sza bá sok

II.1 Ház tar tá si Ház tar tá si
 fogyasztók

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

5940 3,113

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

16596 2,847

C) Gáz mé rõ vel nem
ren del ke zõk

3,231

II.2 Nem ház tar tá si Nem ház tar tá si
 fogyasztók

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

5940 3,113

B) 20–100 m3/h gáz -
mé rõ vel rendel -
kezõk

16596 2,847

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

1000 2,629

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

1000 2,603

”

2. számú melléklet a 24/2008. (VIII. 31.) KHEM rendelethez

Az R. 1. szá mú mel lék le té nek „2. El osz tá si díj rend szer” táb lá za ta he lyé be a kö vet ke zõ táb lá zat 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
 átalánydíj

El osz tá si alap díj El osz tá si alap díj
El osz tá si

tel je sít mény díj
El osz tá si

for gal mi díj

Ft/m3 Ft/év Ft/m3/h/év Ft/m3/h/év Ft/m3

a) Gáz mé rõ vel nem ren del ke zõ fo gyasz tók 11,39

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

5940 7,65

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

8592 7,10

d) 101–500 m3/h tel je sít mény le kö té sû
 fogyasztók

11892 3,78

e) 500 m3/h fe let ti tel je sít mény le kö té sû
 fogyasztók

11892 0,53

”
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3. számú melléklet a 24/2008. (VIII. 31.) KHEM rendelethez

1. Az R. 3. szá mú mel lék le té nek „2. El osz tá si díj rend szer” pont ja 2.1.20. al pont ja he lyé be a kö vet ke zõ rendel -
kezés lép:

„2.1.20. Az 5.  § (6) be kez dé sé nek a)–e) pont já ban meg ne ve zett hoz zá fé rés re jo go sult az át adá si-át vé te li pon ton ként
le kö tött napi tel je sít mény 1%-nál na gyobb mér té kû túl lé pé se ese tén – át adá si-át vé te li pon ton ként – kö te les pót dí jat
és utó la gos tel je sít mény dí jat fi zet ni az el osz tó nak. A pót díj az adott hó na pon be lül, –12 °C vagy an nál me le gebb átlag -
hõmérsékletû na pon jo go su lat la nul igény be vett leg na gyobb több let tel je sít mény éves el osz tá si tel je sít mény dí já nak
1,5-sze re se. Az utó la gos tel je sít mény díj az adott hó na pon be lül, –12 °C-nál hi de gebb át lag hõ mér sék le tû na pon jo go su -
lat la nul igény be vett leg na gyobb – az adott hó nap ban a pót díj fi ze tés alap já ul szol gá ló több let tel je sít ménnyel csök ken -
tett – több let tel je sít mény éves el osz tá si telje sít mény dí ja. Is mé telt tel je sít mény-túl lé pés ese tén a pót díj ha von ta is mé tel -
ten fel szá mí tás ra ke rül. Az utó la gos tel je sít mény dí jat csak a meg elõ zõ hó nap(ok)ban, –12 °C-nál hi de gebb na pon jo go -
su lat la nul igény be vett több let tel je sít mény fe let ti tel je sít mény re kell meg fi zet ni. A tel je sít mény-túl lé pé si pót díj és az
utó la gos tel je sít mény díj szá mí tá sá nak alap ja a gáz tech ni kai nor mál ál la pot ra át szá mí tott föld gáz köb mé ter ben le kö tött
napi tel je sít mény és a túl lé pés sel érin tett na pon át vett – köb mé ter ben mért – gáz mennyi ség tel jes kü lön bö ze te.”

2. Az R. 3. szá mú mel lék le té nek „2. El osz tá si díj rend szer” pont ja a kö vet ke zõ 2.1.21–2.1.24. al pon tok kal egé szül ki:
„2.1.21. A pót dí jak ki szá mí tá sá nál al kal ma zott, a gáz át adó ál lo má sok ra és a gáz nap ra vo nat ko zó napi át lag hõ mér sék -

let nek az OMSz ál tal mért és a gáz na pot kö ve tõ nap 9 órá ig nyil vá nos ság ra ho zott hõ mér sék let ér té ket kell te kin te ni. Ha
az adott hõ mér sék let-mé ré si he lyen adott gáz nap ra vo nat ko zó an nem áll ren del ke zés re át lag hõ mér sék let adat, a fe lek az
OMSz-t ké rik fel he lyet te sí tõ ér ték meg ál la pí tá sá ra. A fe lek meg ál la pod hat nak a gáz át adó ál lo má sok hoz ren delt hõ mér -
sék let-mé ré si pon tok te kin te té ben. Meg ál la po dás hi á nyá ban a pót dí jak ki szá mí tá sá nál a 7. mel lék let sze rin ti be so ro lást
kell al kal maz ni.

2.1.22. Az 5.  § (6) be kez dé sé nek a)–e) pont ja i ban meg ne ve zett hoz zá fé rés re jo go sul tak ál tal fi ze ten dõ utó la gos tel je -
sít mény díj össze gét

a) a gáz év so rán elõ ször, adott hó nap ban, –12 °C-nál hi de gebb át lag hõ mér sék le tû na pon jo go su lat la nul igény be vett
leg na gyobb – a pót díj fi ze tés alap já ul szol gá ló több let tel je sít ménnyel csök ken tett – több let tel je sít mény, és

b) az e ren de let 1. mel lék le té nek 2. pont já ban meg ha tá ro zott el osz tá si tel je sít mény díj össze szor zá sá val kell meg ál la -
pí ta ni.

2.1.23. Az adott hó nap ban, az utó la gos tel je sít mény dí jat az 5.  § (6) be kez dé sé nek a)–e) pont ja i ban meg ne ve zett hoz -
zá fé rés re jo go sul tak nak a meg elõ zõ hó nap, –12 °C-nál hi de gebb át lag hõ mér sék le tû nap ján jo go su lat la nul igény be vett
leg na gyobb több let tel je sít mény fe let ti tel je sít mény re kell meg fi zet ni.

2.1.24. Az el osz tó ál tal ha von ta be sze dett pót dí jak, va la mint a – –12 °C-nál hi de gebb idõ ben, több let ér té ke sí tés  miatt
fel me rült – több let költ ség egyen le ge éves szint en ki szá mí tás ra ke rül. A ne ga tív egyen leg köz vet le nül a kö vet ke zõ ta ri fa- 
meg ál la pí tás nál, a po zi tív egyen leg a Hi va tal dön té se alap ján, vagy köz vet le nül a kö vet ke zõ ta ri fa-meg ál la pí tás nál vagy
köz ve tet ten a tel je sít mény gaz dál ko dás el vét elõ se gí tõ be ru há zá sok meg valósításánál ke rül figye lembevételre.”

4. számú melléklet a 24/2008. (VIII. 31.) KHEM rendelethez

1. Az ÁR. 2. szá mú mel lék le te „2. Ár meg ha tá ro zá sok és je lö lé sek” pont já nak 2.4. al pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren -
del ke zés lép:

„2.4. A rend sze res ár kor rek ci ók so rán el is mert faj la gos föld gáz be szer zé si költ ség meg ha tá ro zá sa a tárgy idõ szak ra:
A föld gáz be szer zé si költ ség meg ál la pí tá sá nál a rend sze res ár kor rek ci ók so rán az ár ha tó ság a pi a ci vál to zá so kat, va la -

mint – az aláb bi kép le tek sze rint – az ár meg ál la pí tás idõ pont ját meg elõ zõ és kö ve tõ 3 hó nap ra ren del ke zés re álló tény és
vár ha tó föld gáz be szer zé si költ sé get is figye lembe ve szi:

i = ie (9) 

ahol:
ie = ieusd × er/1000 (10) 

ieusd = 287,98 × (0,5 × fo/302,093 + 0,5 × go/541,562) (11)”

2. Az ÁR. 2. szá mú mel lék le te „2. Ár meg ha tá ro zá sok és je lö lé sek” pont já nak 2.6. al pont já ból az „iee”, „iee2”, „ik”,
„ir2”, „ir”, „ik2”, „MN”, „MN2”, „MOR”, „MOR2” jelû pa ra mé te rek meg ha tá ro zá sa tör lés re ke rül.
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ELÕFIZETÉSI FELHÍVÁS

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

A Ha tá ro za tok Tá ra meg ren del he tõ a Ma gyar Köz löny Lap- és Könyv ki adó cí mén (Bu da pest VIII., So mo gyi Bé la
u. 6.; pos tacím: 1394 Bu dapest 62, Pf: 357) vagy a 318-6668 fax számán.
Éves elõ fizetési dí ja 2008. év re: 26 460 Ft áfával.
Példányonként meg vásárolható a Bu dapest VII., Rá kóczi út 30. ( bejárat a Dohány u. és Nyár u. sar kán) szám alat ti
Köz löny Cent rum ban (te l.: 321-5971, fax: 321-5275, e-ma il: koz lony cent rum@mhk.hu), il let ve meg ren del he tõ
a  kiadó 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.

MEGRENDELÕLAP
Meg ren de lem a

HATÁROZATOK TÁRA

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

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

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

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

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

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

2008. évi elõ fi ze té si díj egy év re: 26 460 Ft  áfá val.

fél év re: 13 230 Ft  áfá val.

Csek ket ké rek a be fi ze tés hez.

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

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

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

                         ......................................................................
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ELÕFIZETÉSI  FELHÍVÁS

A Mi nisz ter el nö ki Hi va tal és az Ön kor mány za ti Mi nisz té ri um kö zös szer kesz té sé ben ha von ta meg je le nõ

ÖNKORMÁNYZATOK KÖZLÖNYE

az ön kor mány za tok szá má ra mû kö dé sük so rán hasz nos és nél kü löz he tet len tá jé ko zó dá si for rás.

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

Az Ön kor mány za tok Köz lö nye elõ fi ze tés ben meg ren del he tõ a Ma gyar Köz löny Lap- és Könyv ki adó (1085 Bu-
dapest, Somo gyi Bé la u. 6.) cí mén (pos tacím: 1394 Bu dapest 62., Pf. 357) vagy a 318-6669 fax számán.

2008. évi éves elõ fizetés dí ja: 6552 Ft áfával; féléves elõ fizetés: 3276 Ft áfával.

Példányonként meg vásárolható a Bu dapest VII., Rá kóczi út 30. ( bejárat a Dohány u. és Nyár u. sar kán) szám alat ti
Köz löny Cent rum ban (te l.: 321-5971, fax: 321-5275, e-ma il: koz lony cent rum@mhk.hu), il let ve meg ren del he tõ a
 kiadó 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
 internetcímen.

MEGRENDELÕLAP

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

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

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

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

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

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

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

Kel te zés: ………………………………………

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

     cég szerû aláírás



2008/128. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 14631

A Ma gyar Köz löny Lap- és Könyvki adó meg je len tet te

a

Mód szer ta ni út mu ta tó a he lyi ön kor mány za ti ren de le tek szer kesz té sé hez
c. ki ad ványt.

Az út mu ta tó cél ja, hogy a he lyi ön kor mány za ti ren de le tek al ko tá sa so rán tör té nõ he lyes al kal ma zá -
sá hoz gya kor la ti se gít sé get nyújt son. Az út mu ta tó sor ra ve szi a jog al ko tás ról szó ló 1987. évi XI. tör-
vény és a kap cso ló dó vég re haj tá si ren de le tek azon ren del ke zé se it, ame lye ket a he lyi ön kor mány -
za ti jog al ko tás nál al kal maz ni kell. Ezen ren del ke zé sek hez fûz gya kor la ti út mu ta tást, ki fe je zet ten
ön kor mány za ti ren de le tek bõl me rí tett he lyes és hely te len példákat.
Je len leg igen nagy az el té rés az egyes me gyék ben, il let ve a me gyé ken be lül az egyes te le pü lé se-
ken hasz nált ön kor mány za ti ren de le tek al ko tá sa so rán al kal ma zott mód sze rek ben, szo ká sok ban.
Er re te kin tet tel né hány köz igaz ga tá si hi va tal min ta ren de le tek kel se gí ti az adott me gyé ben mû kö dõ
te le pü lé sek jegy zõ i nek mun ká ját. Egy sé ges, a he lyi ön kor mány za tok ré szé re ké szü lõ jog sza -
bály-szer kesz té si se géd anya got azon ban még sem az Ön kor mány za ti és Te rü let fej lesz té si Mi nisz-
té ri um, sem az Igaz ság ügyi és Ren dé sze ti Mi nisz té ri um nem adott ki. Ezt a hi ányt pró bál ja rész ben
pó tol ni ez a ki ad vány. Egy re na gyobb ugyan is az igény ar ra, hogy a he lyi ön kor mány za ti ren de le te -
ket is egy sé ges szer kesz té si mód szer rel, egy sé ges szer ke zet ben, elekt ro ni zál va min den ál lam pol-
gár el ér hes se, meg is mer hes se és kö vet ke ze te sen alkalmazhassa.
A fen ti ek re te kin tet tel ajánl juk a ki ad ványt az or szág va la mennyi jegy zõ jé nek, kör jegy zõ jé nek,
 fõjegyzõjének, a pol gár mes te rek nek, me gyei köz gyû lé si el nö kök nek, a kép vi se lõ-tes tü le tek tag ja i -
nak, va la mint a he lyi jog al ko tás elõ ké szí té sé ben részt ve võ hi va ta li mun ka tár sak nak.

A 104 ol da las ki ad vány ára: 1155 Ft áfá val.

Pél dá nyon ként meg vá sá rol ha tó a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Jo gi Köny ves bolt já ban (1085
Budapest, So mogyi B. u. 6. Tel./fax: 318-8411), va lamint a Budapest VII., Rá kóczi út 30. ( bejárat a
Dohány u. és Nyár u. sarkán) szám alat ti Közlöny Cent rumban (te l.: 321-5971, fax: 321-5275, e-ma il:
koz lony cent rum@mhk.hu), illetve 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.

MEGRENDELÕLAP

Meg ren del jük a Mód szer ta ni út mu ta tó a he lyi ön kor mány za ti ren de le tek szer kesz té sé hez
cí mû ki ad ványt
(ára: 1155 Ft + pos taköltség), ......................  pél dányban, és kérem jut tassák el az alábbi címre:

A meg ren de lõ (cég) ne ve: ........................................................................................................
Cí me (vá ros, irá nyí tó szám): .....................................................................................................
Ut ca, ház szám: .........................................................................................................................
Ügy in té zõ ne ve, telefonszá ma: ................................................................................................
A meg ren de lõ (cég) bank szám la szá ma: ..................................................................................

A meg ren delt pél dá nyok el len ér té két a pos ta költ ség gel együtt, a szál lí tást kö ve tõ szám la kézhez vétele
után, 8 na pon be lül a Ma gyar Közlöny Lap- és Könyvkiadónak a számlán fel tüntetett pénz forgalmi
jel zõ szá má ra át uta lom.

Kel te zés: ………………………………………

                         ………………………………………
cégszerû aláírás
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A Ma gyar Köz lönyt 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
 elnöke: dr. Pet ré tei Jó zsef. A szer kesz té sért fe le lõs: dr. Tor dai Csa ba. Bu da pest V., Kos suth tér 1–3.
Ki ad ja a Ma gyar Köz löny Lap- és Könyv 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., www.mhk.hu. Te le fon: 266-9290.

Elõ fi ze tés ben meg ren del he tõ a Ma gyar Köz löny Lap- és Könyv 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 Köz löny Lap- és Könyv ki adó a FÁMA ZRt. köz re mû kö dé sé vel.
Te le fon: 235-4554, 266-9290/240, 241 mel lék. Ter jesz tés: tel.: 317-9999, 266-9290/245 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.
2008. évi éves elõ fi ze té si díj: 121 212 Ft. Egy pél dány ára: 250 Ft 16 ol dal ter je de le mig, utá na +8 ol da lan ként +215 Ft.

HU ISSN 0076—2407
08.2592 – Nyom ja a Ma gyar Köz löny Lap- és Könyv ki adó La jos mi zsei Nyom dá ja. Fe le lõs ve ze tõ: Bur ján Nor bert igaz ga tó.

Elõ fi ze té si bank szám la szám: MKB Bank 10300002–20377199–70213285
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