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III. Kormányrendeletek
A Kormány
61/2009. (III. 28.) Korm.
rendelete
a Kutatási és Technológiai Innovációs Tanácsról szóló
255/2003. (XII. 24.) Korm. rendelet módosításáról
A Kormány a Kutatási és Technológiai Innovációs
Alapról szóló 2003. évi XC. törvény 17. § b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a
következõket rendeli el:
1. §
A Kutatási és Technológiai Innovációs Tanácsról szóló
255/2003. (XII. 24.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.)
1. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„1. § A Tanács a kutatás-fejlesztésért felelõs miniszter
(a továbbiakban: miniszter) munkáját segítõ, és a Nemzeti
Kutatási és Technológiai Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) mellett mûködõ, a Kutatási és Technológiai Innovációs Alap (a továbbiakban: Alap) felhasználásával kapcsolatos stratégiai kérdésekkel foglalkozó testület.”

2. §
Az R. 2. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„2. § A Tanács a feladatának ellátása érdekében – a
Kutatási és Technológiai Innovációs Alapról szóló 2003.
évi XC. törvény 11. §-ában meghatározott feladatkörében – a miniszterrel és a Hivatal elnökével együttmûködve
állást foglal az Alap tervezésének, mûködtetésének és felhasználásának stratégiai kérdéseiben.”

3. §
Az R. 4. §-ának (1)–(3) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„(1) A Tanács tagjai közül a Tanács elnökét a miniszterelnök a miniszter javaslata alapján bízza meg.
(2) A miniszter a Tanácsban a kormányzati tagok közül
egy személyre saját feladatkörében, további egy-egy személyre az oktatásért felelõs miniszter, a gazdaságpolitikáért felelõs miniszter, az energiapolitikáért felelõs miniszter, az agrárpolitikáért felelõs miniszter, a környezetvédelemért felelõs miniszter, valamint az egészségügyért
felelõs miniszter jelölése alapján tesz javaslatot.
(3) A miniszter a Tanács elnökének és a nem kormányzati tagoknak a megbízására vonatkozó javaslatát
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a) a Magyar Tudományos Akadémia elnöke,
b) a Magyar Innovációs Szövetség elnöke,
c) a Magyar Rektori Konferencia elnöke, valamint
d) a kutatás-fejlesztés, az innováció és a gazdaság más
szakmai szervezeteinek vezetõi
által jelölt szakemberek közül választva alakítja ki.”

4. §
Az R. 6. §-ának (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) A tagság megszûnik
a) a megbízás idõtartamának lejártával;
b) lemondással;
c) a megbízásnak – a miniszter javaslata alapján – a miniszterelnök által történõ visszavonásával;
d) a tag halálával.”

5. §
Az R. 7. §-ának (3) és (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(3) A Tanács határozatképes, ha az ülésen legalább
8 tag jelen van. A tagság személyre szóló, át nem ruházható. A Tanács üléseirõl hangfelvétel és 8 napon belül emlékeztetõ készül.
(4) A Tanács határozatait a jelenlévõ tagok többségének
szavazatával hozza meg, szavazategyenlõség esetén az
elnök szavazata dönt.”

6. §
Az R. 7. §-ának (6) és (7) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(6) A Tanács elnöke akadályoztatása esetén az ülés
vezetésére – a nem kormányzati tagok közül – helyettest
jelölhet ki. Kivételes esetben a személyes megjelenésben
akadályoztatott tagok szavazhatnak levélben vagy elektronikus levelezõrendszeren keresztül. A kivételes esetekben
gyakorolt írásbeli szavazás részletes szabályait a Tanács
ügyrendje szabályozza.
(7) A Tanács elnöke és a nem kormányzati képviseletet
ellátó tagjai e minõségükben végzett munkájukért tiszteletdíjra jogosultak. A tagok tiszteletdíjának mértéke havonta a köztisztviselõk jogállásáról szóló törvény szerinti
illetményalappal (a továbbiakban: illetményalap) megegyezõ összeg, a Tanács elnökének tiszteletdíja az illetményalap kétszerese.”
7. §
(1) Ez a rendelet a kihirdetését követõ 8. napon lép hatályba.
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(2) A Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatalról
szóló 277/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. §-ának (1) bekezdésében a „Tudomány- és Technológiapolitikai
Tanácsadó Testület” szöveg „Kutatási és Technológiai
Innovációs Tanács” szövegre változik.
(3) Hatályát veszti az R. 3. §-a, 7. §-ának (5) bekezdése,
valamint 9. §-ának (2) és (3) bekezdése.
(4) E rendelet hatálybalépését követõ napon hatályát
veszti a rendelet 1–6. §-a és a 7. §-ának (2) és (3) bekezdése. Ez a bekezdés az e rendelet hatálybalépését követõ második napon hatályát veszti.
(5) E rendelet hatálybalépése a Tanács elnöke és tagjai
fennálló megbízatását nem érinti. A megbízatás megszûnése esetén a Miniszterelnöki Hivatalt vezetõ miniszter
által jelölt tag helyére a miniszter, a gazdasági és közlekedési miniszter által jelölt tag helyére a nemzeti fejlesztési
és gazdasági miniszter jelöl tagot. Abban az esetben, amikor e rendelet hatálybalépését követõen elsõ alkalommal
szûnik meg nem kormányzati tag megbízatása, e nem kormányzati tag helyére a közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter jelöl tagot.
(6) Ez a rendelet 2012. január 1-jén hatályát veszti.
Gyurcsány Ferenc s. k.,
miniszterelnök

A Kormány
62/2009. (III. 28.) Korm.
rendelete
a közpénzekbõl nyújtott támogatások
átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény
végrehajtásáról szóló
67/2008. (III. 29.) Korm. rendelet módosításáról
A Kormány a közpénzekbõl nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény 18. § (1) bekezdés a) és b) pontjaiban kapott felhatalmazás alapján,
a 4. § (3)–(4) bekezdése tekintetében a biztonságos és
gazdaságos gyógyszer- és gyógyászatisegédeszköz-ellátás, valamint a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól szóló 2006. évi XCVIII. törvény 77. § (1) bekezdés
a) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, valamint a 4. §
(5) bekezdése tekintetében az Alkotmány 35. § (2) bekezdésében foglalt eredeti jogalkotási jogkörében az Alkotmány 35. § (1) bekezdés a) és b) pontjában foglalt feladatkörében eljárva a következõket rendeli el:
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67/2008. (III. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.)
1. §-a a következõ (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) E rendelet alkalmazásában kiemelt adatszolgáltató
a) az államháztartás központi alrendszerében a fejezetet irányító szerv vezetõje által meghatalmazott személy,
b) az önkormányzat és szervei esetén a jegyzõ, illetve
körjegyzõ.”

2. §
Az R. 2. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) A pályázati eljárásokkal kapcsolatos adatok közzétételének helyéül szolgáló honlapot a fejlesztéspolitikáért
felelõs miniszter mûködteti.”

3. §
Az R. 2. § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép, és a § a következõ (4)–(6) bekezdéssel egészül ki:
„(3) A pályázatot befogadó szerv nevében az adatszolgáltatás teljesítésére jogosult személy adatairól az adatszolgáltatás megkezdését megelõzõen a kiemelt adatszolgáltató – ha a pályázatot befogadó szerv tekintetében nincs
kiemelt adatszolgáltató, akkor a honlap mûködtetõje –
tájékoztatja a honlap üzemeltetõjét.
(4) A pályázatot befogadó szerv és a kiemelt adatszolgáltató a www.kozpenzpalyazat.gov.hu honlapon elõírt
módon és a honlapról letölthetõ nyomtatványokon tesz
eleget adatszolgáltatási és tájékoztatási kötelezettségének.
(5) A pályázatot befogadó szerv a Knyt.-ben meghatározott adatszolgáltatási feladatait az Új Magyarország Fejlesztési Terv pályázatai tekintetében a Nemzeti Fejlesztési
Ügynökség útján látja el.
(6) A pályázati elszámolás közzététele keretében a pályázatot befogadó szerv közli a honlap üzemeltetõjével:
a) a szerzõdött összeget,
b) az államháztartás mûködési rendjérõl szóló
217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 93. § (2) bekezdése
szerinti
ba) lezárás idõpontját,
bb) lezárás összegét.”

4. §
(1) E rendelet – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követõ napon lép hatályba és a kihirdetését követõ hatodik napon hatályát veszti.

1. §

(2) Az 1–3. §-ok a kihirdetést követõ ötödik napon lépnek hatályba.

A közpénzekbõl nyújtott támogatások átláthatóságáról
szóló 2007. évi CLXXXI. törvény végrehajtásáról szóló

(3) A minõségi és hatékony gyógyszerrendelés ösztönzésérõl szóló 17/2007. (II. 13.) Korm. rendelet módosítá-

7750

MAGYAR KÖZLÖNY

2009/39. szám

sáról szóló 257/2008. (X. 21.) Korm. rendelet 7. § (1) bekezdésében a „2009. március 31-ét” szövegrész helyébe a
„2009. június 30-át” szöveg lép.

Piotr Kownackinak, a Lengyel Köztársaság Elnöki
Hivatala vezetõjének a

(4) A minõségi és hatékony gyógyszerrendelés ösztönzésérõl szóló 17/2007. (II. 13.) Korm. rendelet, valamint
az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálatról és
a gyógyszerészeti államigazgatási szerv kijelölésérõl
szóló 362/2006. (XII. 28.) Korm. rendelet módosításáról
szóló 10/2009. (I. 27.) Korm. rendelet 6. § (1) bekezdésében a „naptári negyedévében” szövegrész helyébe a „naptári félévében” szöveg lép.
(5) A légrugós vagy azzal egyenértékû rugózási rendszerû jármûvek után megfizetett gépjármûadó 35%-ának
megfelelõ összegû támogatás nyújtásáról szóló 203/2008.
(VIII. 14.) Korm. rendelet nem lép hatályba.

MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI ÉRDEMREND
KÖZÉPKERESZTJE A CSILLAGGAL
polgári tagozata;

Gyurcsány Ferenc s. k.,
miniszterelnök

IX. Határozatok Tára

Aleksander Szczyg³onak, a Lengyel Köztársaság Nemzetbiztonsági Irodája vezetõjének,
GraŸyna Bernatowicznak, a Lengyel Köztársaság Külügyminisztériuma szakállamtitkárának,
Maciej £opiñski államtitkárnak, a Lengyel Köztársasági
Elnök kabinetfõnökének,
Ma³gorzata Bocheneknek, a Lengyel Köztársaság Elnöki Hivatala államtitkárának,
Mariusz Handzliknak, a Lengyel Köztársaság Elnöki
Hivatala szakállamtitkárának,
Micha³ Kamiñskinak, a Lengyel Köztársaság Elnöki
Hivatala államtitkárának,
W³adys³aw Stasiak államtitkárnak, a Lengyel Köztársaság Elnöki Hivatala helyettes vezetõjének,
Zenon Kosiniak-Kamysznak, a Lengyel Köztársaság
Honvédelmi Minisztériuma helyettes államtitkárának a

A köztársasági elnök
határozatai

MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI ÉRDEMREND
KÖZÉPKERESZTJE
polgári tagozata;

A köztársasági elnök
44/2009. (III. 28.) KE
határozata

Jacek Majchrowskinak, Krakkó fõpolgármesterének,
Jan Ciechanowskinak, a Lengyel Veterán Hivatal helyettes vezetõjének,
Miros³aw Karapyta-nak, kárpátaljai vajdának,
Tadeusz Olszañszki mûfordítónak, újságírónak,
Zygmunt Cholewiñskinek, a kárpátaljai vajdaság marsalljának a

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 helyett eljáró Miniszterelnöki Hivatalt vezetõ miniszter elõterjesztésére
a Magyar Köztársaság és a Lengyel Köztársaság közötti
kapcsolatok szélesítése és elmélyítése érdekében végzett
fáradhatatlan tevékenysége elismeréseként
Lech Kaczyñskinak, a Lengyel Köztársaság elnökének a
MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI ÉRDEMREND
NAGYKERESZTJE A LÁNCCAL
polgári tagozata;
a magyar–lengyel kapcsolatok ápolása és fejlesztése érdekében végzett kimagasló tevékenysége elismeréseként
Joanna Stempiñska-nak, a Lengyel Köztársaság budapesti nagykövetének,
Maciej KoŸmiñski nyugalmazott nagykövetnek, egyetemi tanárnak,

MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI ÉRDEMREND
TISZTIKERESZTJE
polgári tagozata;
Andrzej Sieroszewskinek, a Varsói Egyetem Hungarológiai Tanszéke nyugalmazott professzorának,
Arkadiusz Adamczyk egyetemi tanárnak,
Bronislaw Baran-nak, Krosno Város polgármesterhelyettesének,
dr. El¿bieta Artowicznak, a Varsói Egyetem Hungarológiai Tanszéke vezetõjének,
Izabela Tomaszewska-nak, a Lengyel Köztársasági
Elnök Protokoll Csoportja vezetõjének,
Jan Malickinak, a Varsói Egyetem Kelet-Európai Intézete igazgatójának,
Jaroslaw Dabrowskinak, Varsó-Bemowo polgármesterének,
Jaroslaw Giziñski újságírónak, szerkesztõnek,
Józef Rógnak, az opocznói járás elöljárójának,
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Kazimierz Kuberskinek, a Lengyel Köztársaság Elnöki
Hivatala Külügyi Irodája helyettes vezetõjének,
Mariusz Kazana-nak, a Lengyel Köztársaság Külügyminisztériuma Diplomáciai Protokoll Fõosztály vezetõjének,
Wojciech Bartelskinak, Varsó-belváros polgármesterének a
MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI ÉRDEMREND
LOVAGKERESZTJE
polgári tagozata
kitüntetést adományozom.
Budapest, 2009. március 19.
Sólyom László s. k.,
köztársasági elnök
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A Kormány határozatai
A Kormány
1036/2009. (III. 28.) Korm.
határozata
a tudomány-, technológia- és innováció-politika
tevékenységében való társadalmi és szakmai
részvételrõl és az ehhez kapcsolódó kormányzati
koordinációról
1. A Kormány felhívja kutatás-fejlesztésért felelõs tárca nélküli minisztert, hogy
a) a tudomány-, technológia- és innováció politikai
döntések szakmai elõkészítésének érdekében Magyar
Innovációs Tanácsot hozzon létre;
Felelõs:

Ellenjegyzem:
a miniszterelnök helyett:
Kiss Péter s. k.,
a Miniszterelnöki Hivatalt vezetõ miniszter

KEH ügyszám: VIII-1/01271/2009.

kutatás-fejlesztésért felelõs tárca nélküli
miniszter
Határidõ: 2009. március 31.
b) a tudomány-, technológia- és innováció-politika
területén a szakmai érdekképviseletek és a kormányzati
szervek közötti együttmûködés és párbeszéd kiszélesítése
érdekében Magyar Innovációs Fórumot hozzon létre;
Felelõs:

kutatás-fejlesztésért felelõs tárca nélküli
miniszter
Határidõ: 2009. március 31.

A köztársasági elnök
45/2009. (III. 28.) KE
határozata
dandártábornoki kinevezésrõl
Az Alkotmány 30/A. § (1) bekezdés i) pontjában biztosított jogkörömben, a honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl szóló 2004. évi CV. törvény 49. § (2) bekezdésének a) pontja alapján a honvédelmi miniszter elõterjesztésére Kilián Nándor ezredest 2009. április 1-jei hatállyal
dandártábornokká kinevezem.
Budapest, 2009. március 20.
Sólyom László s. k.,
köztársasági elnök

Ellenjegyzem:
Budapest, 2009. március 24.
Dr. Szekeres Imre s. k.,
honvédelmi miniszter

KEH ügyszám: IV-6/01240/2009.

c) a tudományos kutatás, a kutatás-fejlesztés és a technológiai innováció ösztönzésére rendelkezésre álló támogatási források összehangolt és hatékony felhasználása
érdekében – az egészségügyi miniszter, a földmûvelésügyi
és vidékfejlesztési miniszter, a környezetvédelmi és vízügyi miniszter, a nemzeti fejlesztési és gazdasági miniszter
és az oktatási és kulturális miniszter bevonásával – döntéselõkészítõ és javaslattevõ Kutatás-fejlesztési Forráskoordinációs Tárcaközi Munkacsoportot hozzon létre.
Felelõs:

kutatás-fejlesztésért felelõs tárca nélküli
miniszter
egészségügyi miniszter
földmûvelésügyi és vidékfejlesztési
miniszter
környezetvédelmi és vízügyi miniszter
nemzeti fejlesztési és gazdasági miniszter
oktatási és kulturális miniszter
Határidõ: 2009. március 31.
2. Ez a határozat a közzétételét követõ napon lép hatályba.
3. Hatályát veszti:
a) a Tudomány- és Technológiapolitikai Kollégiumról,
valamint a tudomány- és technológiapolitika kormányzati
irányítási és végrehajtási rendszerének megújításával kap-
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csolatos feladatokról szóló 1033/2003. (IV. 18.) Korm. határozat,
b) a Tudomány- és Technológiapolitikai Kollégiumról,
valamint a tudomány- és technológiapolitika kormányzati
irányítási és végrehajtási rendszerének megújításával kapcsolatos feladatokról szóló 1033/2003. (IV. 18.) Korm. határozat módosításáról szóló 1067/2003. (VII. 18.) Korm.
határozat, az 1098/2005. (IX. 22.) Korm. határozat, és az
1076/2006. (VII. 27.) Korm. határozat,
c) a Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal létrehozásával kapcsolatos feladatokról szóló 1123/2003.
(XII. 11.) Korm. határozat.
Gyurcsány Ferenc s. k.,
miniszterelnök

2009/39. szám

és Energiaügyi Minisztérium a 2009. évi maradványtartási
kötelezettségét növeli.
Felelõs:

pénzügyminiszter
közlekedési, hírközlési és energiaügyi
miniszter
Határidõ: azonnal
3. A Kormány felkéri a közlekedési, hírközlési és energiaügyi minisztert, hogy a Magyar Köztársaság 2009. évi
költségvetésérõl szóló 2008. évi CII. törvény XVII. Közlekedési, Hírközlési és Energiaügyi Minisztérium fejezet „Gyorsforgalmi úthálózat fejlesztése” elõirányzat
(12. cím, 5. alcím, 1. jogcím-csoport) terhére további projekteket ne indítson, új kötelezettséget ne vállaljon.
A megkezdett elõkészítések, 4110 millió forint mértékû
kötelezettségvállalást jelentõ projektek folytatásáról eseti
kormánydöntés határozhat.
Felelõs:

A Kormány
1037/2009. (III. 28.) Korm.
határozata
a Közlekedési, Hírközlési és Energiaügyi
Minisztérium fejezet „Autópálya rendelkezésre
állási díj” és „Gyorsforgalmi úthálózat fejlesztése”
elõirányzatok túllépésének jóváhagyásáról
1. A Kormány a Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetésérõl szóló 2008. évi CII. törvény 44. §-a és
14. számú mellékletének 2. pontja alapján jóváhagyja
a Közlekedési, Hírközlési és Energiaügyi Minisztérium
fejezet „Autópálya rendelkezésre állási díj” elõirányzat
(XVII. fejezet, 12. cím, 5. alcím, 3. jogcím-csoport) legfeljebb 5883,0 millió forint összeggel történõ túllépését.
A felhasználás feltétele, hogy annak arányában – legfeljebb 5883,0 millió forint értékben – a Közlekedési, Hírközlési és Energiaügyi Minisztérium a 2009. évi maradványtartási kötelezettségét növeli.
Felelõs:

pénzügyminiszter
közlekedési, hírközlési és energiaügyi
miniszter
Határidõ: azonnal
2. A Kormány a Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetésérõl szóló 2008. évi CII. törvény 44. §-a és
14. számú mellékletének 2. pontja alapján jóváhagyja
a XVII. Közlekedési, Hírközlési és Energiaügyi Minisztérium fejezet „Gyorsforgalmi úthálózat fejlesztése”
elõirányzat (12. cím, 5. alcím, 1. jogcím-csoport)
15 717,0 millió forint összeggel történõ túllépését a hazai
finanszírozású projektek megvalósítása érdekében. A felhasználás feltétele, hogy annak arányában – legfeljebb
10 632 millió forint értékben – a Közlekedési, Hírközlési

közlekedési, hírközlési és energiaügyi
miniszter
Határidõ: folyamatos
4. A Kormány a Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetésérõl szóló 2008. évi CII. törvény 44. §-a és
14. számú mellékletének 2. pontja alapján jóváhagyja
a XVII. Közlekedési, Hírközlési és Energiaügyi Minisztérium fejezet „Gyorsforgalmi úthálózat fejlesztése” elõirányzat (12. cím, 5. alcím, 1. jogcím-csoport) túllépését a
Közlekedési Operatív program megvalósítása érdekében
további
a) 16 314,6 millió forint összeggel, amely lehetõvé
teszi az 1004/2007. (I. 30.) Korm. határozatban rögzített
feladatok folyamatban lévõ elõkészítésének forrásigénye
biztosítását (beleértve a 2009. január 1-jétõl a Nemzeti
Infrastruktúra Fejlesztõ Zrt.-hez beérkezõ számlák teljesítését), valamint további
b) 35 764,5 millió forint összeggel, amely lehetõvé
teszi az 1004/2007. (I. 30.) Korm. határozatban rögzített
építési feladatokra vonatkozó KözOP elõfinanszírozási
igény biztosítását a 2009. évre (döntõen az M0 déli szektor
építésének megkezdésére).
Az a) és b) pontokban biztosított keretösszeg terhére
kifizetés abban a körben történhet, amelyre vonatkozóan
a nemzeti fejlesztési és gazdasági miniszter garanciát vállalt, hogy az érintett forrás a 2009. évben visszapótlásra
kerül a XLII. a központi költségvetés fõ bevételei fejezet
részére.
Felelõs:

pénzügyminiszter
közlekedési, hírközlési és energiaügyi
miniszter
nemzeti fejlesztési és gazdasági miniszter
Határidõ: folyamatos
Gyurcsány Ferenc s. k.,
miniszterelnök
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A Kormány tagjainak
határozatai
A miniszterelnök
14/2009. (III. 28.) ME
határozata
szakállamtitkár kinevezésérõl
A központi államigazgatási szervekrõl, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2006. évi
LVII. törvény 57. §-ában foglalt jogkörömben, a közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter javaslatára
dr. Nyikos Györgyit, a Közlekedési, Hírközlési és Energiaügyi Minisztérium szakállamtitkárává
2009. április 1-jei hatállyal
kinevezem.
Gyurcsány Ferenc s. k.,
miniszterelnök
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Tisztelt Elõfizetõk!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy a kiadónk terjesztésében levõ lapokra és elektronikus kiadványokra szóló elõfizetésüket folyamatosnak
tekintjük. Csak akkor kell változást bejelenteniük a 2009. évre vonatkozó elõfizetésre, ha a példányszámot, esetleg a címlistát
módosítják, vagy új lapra szeretnének elõfizetni (pontos szállítási, név- és utcacím-megjelöléssel). Kérjük, hogy az esetleges módosítást
(cím- és példányszámváltozás) szíveskedjenek 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 Közlöny Lap- és Könyvkiadó ügyfélszolgálatán (1085 Budapest, Somogyi Béla u. 6.) lehetséges. (Levélcím:
Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó, 1394 Budapest, 62. Pf. 357. Fax: 318-6668).

A 2009. évi elõfizetési díjak
(Az árak az áfát tartalmazzák.)
151 452 Ft/év
27 972 Ft/év
39 564 Ft/év
39 564 Ft/év

Magyar Közlöny
Az Alkotmánybíróság Határozatai
Belügyi Közlöny
Egészségügyi Közlöny
Földmûvelésügyi
és Vidékfejlesztési Értesítõ
Közbeszerzési Értesítõ

27 468 Ft/év
96 516 Ft/fél év

Szociális és Munkaügyi Közlöny
Oktatási és Kulturális Közlöny
Pénzügyi Közlöny
Ügyészségi Közlöny
Bûnügyi Szemle
L'udové noviny
Neue Zeitung
Pénzügyi Szemle

39 564 Ft/év
31 500 Ft/év
45 108 Ft/év
9 324 Ft/év
12 600 Ft/év
7 308 Ft/év
7 056 Ft/év
23 100 Ft/év

CD-Cégközlöny
A Cégközlöny közleményeinek hetente megjelenõ, oldalhû gyûjteménye CD-n, melyen a közlemények gyors megtalálását keresõfunkció segíti.
A CD 2009. évi éves elõfizetési díjai
(Áraink a 20%-os áfát tartalmazzák.)
Önálló változat 141 696 Ft
5 munkahelyes hálózati változat
10 munkahelyes hálózati változat

207 936 Ft
274 176 Ft

25 munkahelyes hálózati változat
50 munkahelyes hálózati változat

472 890 Ft
804 096 Ft

A MAGYAR HIVATALOS JOGSZABÁLYTÁR (DVD)
hatályos jogszabályok hivatalos számítógépes gyûjteményének 2009. évi éves elõfizetési díjai
(Áraink a 20%-os áfát tartalmazzák.)
Önálló változat
5 munkahelyes hálózati változat
10 munkahelyes hálózati változat

97 200 Ft
171 600 Ft
216 000 Ft

25 munkahelyes hálózati változat
50 munkahelyes hálózati változat
100 munkahelyes hálózati változat

351 000 Ft
459 000 Ft
780 000 Ft

AZ EU-JOGSZABÁLYTÁR (DVD)
Az Európai Unió Jogszabályai gyûjteményének 2009. évi éves elõfizetési díja
(Áraink a 20%-os áfát tartalmazzák.)
Önálló változat
5 munkahelyes hálózati változat
10 munkahelyes hálózati változat

86 400 Ft
156 000 Ft
192 000 Ft

25 munkahelyes hálózati változat
50 munkahelyes hálózati változat
100 munkahelyes hálózati változat

312 000 Ft
408 000 Ft
708 000 Ft

Facsimile Magyar Közlöny. A hivatalos lap 2008-as évfolyama jelenik meg CD-n az eredeti külalak megõrzésével, de könnyen kezelhetõen.
Ára: 18 480 Ft + áfa.

A Magyar Közlönyt szerkeszti a Miniszterelnöki Hivatal, a Szerkesztõbizottság közremûködésével. A Szerkesztõbizottság
elnöke: dr. Petrétei József. A szerkesztésért felelõs: dr. Tordai Csaba. Budapest V., Kossuth tér 1–3.
Kiadja a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó. Felelõs kiadó: dr. Kodela László elnök-vezérigazgató.
Budapest VIII., Somogyi Béla u. 6., www.mhk.hu. Telefon: 266-9290.
A papír alapon terjesztett Magyar Közlöny a kormányzati portálon közzétett hiteles elektronikus dokumentum oldalhû másolata.
A Határozatok Tára hivatalos lap tartalma a Magyar Közlöny IX. részében jelenik meg.
Elõfizetésben megrendelhetõ a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadónál
Budapest VIII., Somogyi Béla u. 6., 1394 Budapest 62. Pf. 357, vagy faxon 318-6668.
Elõfizetésben terjeszti a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó a Magyar Posta Zrt. közremûködésével.
Telefon: 235-4554, 266-9290/240, 241 mellék. Terjesztés: tel.: 317-9999, 266-9290/245 mellék.
Példányonként megvásárolható a Budapest VIII., Somogyi Béla u. 6. szám alatti Közlönyboltban (tel.: 318-8411),
illetve megrendelhetõ a kiadó ügyfélszolgálatán (fax: 318-6668, 338-4746, e-mail: kozlonybolt@mhk.hu) vagy a
www.mhk.hu/kozlonybolt internetcímen.
2009. évi éves elõfizetési díj: 151 452 Ft. Egy példány ára: 315 Ft 16 oldal terjedelemig, utána +8 oldalanként +270 Ft.
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