
IV. A Ma gyar Nem ze ti
Bank el nö ké nek
 rendeletei

A Ma gyar Nem ze ti Bank el nö ké nek
17/2009. (VII. 27.) MNB

ren de le te

a jegybanki alapkamat mértékérõl

A Ma gyar Nem ze ti Bank ról  szóló 2001. évi LVIII. tör vény
60.  § (1) be kez dés a) pont já ban ka pott fel ha tal ma zás alap ján,
a Ma gyar Nem ze ti Bank Mo ne tá ris Ta ná csá nak dön té sé re
 tekintettel a kö vet ke zõ ket ren de lem el:

1.  §

A jegy ban ki alap ka mat mér té ke 8,50 %.

2.  §

(1) Ez a ren de let 2009. jú li us 28-án lép ha tály ba.

(2) Ha tá lyát vesz ti a jegy ban ki alap ka mat mér té ké rõl
 szóló 1/2009. (I. 19.) MNB ren de let.

Si mor And rás s. k.,

a Ma gyar Nem ze ti Bank el nö ke

A  M A G Y A R  K Ö Z T Á R S A S Á G  H I V A T A L O S  L A P J A

Bu da pest,

2009. jú li us 27.,

hétfõ

105. szám

Ára: 315 Ft
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27654 M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 2009/105. szám

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.
A pa pír ala pon ter jesz tett Ma gyar Köz löny a kor mány za ti por tá lon köz zé tett hi te les elekt ro ni kus do ku men tum ol dal hû má so la ta.
A Ha tá ro za tok Tára hi va ta los lap tar tal ma a Ma gyar Köz löny IX. ré szé ben je le nik meg.

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 Ma gyar Pos ta 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 VIII., So mo gyi Béla u. 6. szám alat ti Köz löny bolt ban (tel.: 318-8411),
 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.
2009. évi éves elõ fi ze té si díj: 151 452 Ft. Egy pél dány ára: 315 Ft 16 ol dal ter je de le mig, utá na +8 ol da lan ként +270 Ft.
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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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