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

A miniszterelnök
1/2009. (IV. 6.) ME

rendelete

a miniszterelnök helyettesítésérõl

Az Al kot mány 33.  § (2) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott
ere de ti jog al ko tó ha tás kö röm ben el jár va a kö vet ke zõ ket
rendelem el:

1.  §

A mi nisz ter el nö köt

a) a nem ze ti fej lesz té si és gaz da sá gi mi nisz ter,

b) az a) pont ban meg ha tá ro zott mi nisz ter aka dá lyoz ta -
tá sa ese tén vagy ha az ott meg je lölt tiszt ség nin csen be tölt -
ve, a Mi nisz ter el nö ki Hi va talt ve ze tõ mi nisz ter

he lyet te sí ti.

2.  §

(1) Ez a ren de let a ki hir de té sé vel egy ide jû leg lép ha -
tály ba.

(2) Ha tá lyát vesz ti a mi nisz ter el nök he lyet te sí té sé rõl
 szóló 3/2007. (VI. 28.) ME ren de let.

(3) Ez a ren de let a mi nisz ter el nök meg bí za tá sá nak
meg szû né sé vel egy ide jû leg ha tá lyát vesz ti.

Gyur csány Fe renc s. k.,
mi ni szter el nök

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. áp ri lis 6.,

hétfõ

45. szám

Ára: 315,– Ft
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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.
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 Posta 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.

HU ISSN 0076—2407
09.0848 – 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

Tisz telt Elõ fi ze tõk!
Tá jé koz tat juk Önö ket, hogy a ki adónk ter jesz té sé ben le võ la pok ra és elekt ro ni kus ki ad vá nyok ra szó ló elõ fi ze té sü ket  folyamatosnak
 tekintjük. Csak ak kor kell vál to zást be je len te ni ük a 2009. év re vo nat ko zó elõ fi ze tés re, ha a példány számot, eset leg a cím lis tát
 módosítják, vagy új lap ra sze ret né nek elõ fi zet ni (pon tos szál lí tá si, név- és ut ca cím-meg je lö lés sel).   Kér jük, hogy az eset le ges mó do sí tást
(cím- és pél dány szám vál to zás)  szíveskedjenek le vél ben vagy fa xon meg kül de ni. Fel hív juk   szíves fi gyel mü ket, hogy a lap szállításról
 kizárólag az  elõfizetési díj be ér ke zé sét kö ve tõ en in téz ke dünk. Fon tos, hogy az elõ fi ze té si  díjakat a meg adott
10300002-20377199-70213285 sz. szám lá ra utal ják, il let ve a ki adó ál tal ki kül dött kész pénz-át uta lá si meg bí zá son fi zes sék be. Kész pén zes 
be fi ze tés ki zá ró lag a Ma gyar Köz löny Lap- és Könyv ki adó ügy fél szol gá la tán (1085 Bu da pest, So mo gyi Bé la u. 6.) le het sé ges. ( Levélcím:
 Magyar Köz löny Lap- és Könyvkiadó , 1394 Bu da pest, 62. Pf. 357. Fax: 318-6668).

A 2009. évi elõ fi ze té si dí jak
(Az árak az áfát tar tal maz zák.)

Ma gyar Köz löny 151 452 Ft/év
Az Al kot mány bí ró ság Ha tá ro za tai 27 972 Ft/év
Bel ügyi Köz löny 39 564 Ft/év
Egész ség ügyi Köz löny 39 564 Ft/év
Föld mû ve lés ügyi
 és Vi dék fej lesz té si Ér te sí tõ 27 468 Ft/év
Köz be szer zé si Ér te sí tõ 96 516 Ft/fél év

Szo ci á lis és Mun ka ügyi Köz löny 39 564 Ft/év
Ok ta tá si és Kul tu rá lis Köz löny 31 500 Ft/év
Pénz ügyi Köz löny 45 108 Ft/év
Ügyész sé gi Köz löny 9 324 Ft/év
Bûn ügyi Szem le 12 600 Ft/év
L'u do vé no viny 7 308 Ft/év
Ne ue Ze i tung 7 056 Ft/év
Pénz ügyi Szem le 23 100 Ft/év

CD-Cég köz löny
A Cég köz löny köz le mé nye i nek he ten te meg je le nõ, ol dal hû gyûj te mé nye CD-n, me lyen a köz le mé nyek gyors meg ta lá lá sát ke re sõ funk ció se gí ti.

A CD 2009. évi éves elõ fi ze té si dí jai
(Ára ink a 20%-os áfát tar tal maz zák.)

Ön ál ló vál to zat 141 696 Ft

 5 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 207 936 Ft
10 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 274 176 Ft

 25 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 472 890 Ft
 50 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 804 096 Ft

A MAGYAR HIVATALOS JOGSZABÁLYTÁR (DVD)
ha tá lyos jog sza bá lyok hi va ta los szá mí tó gé pes gyûj te mé nyé nek 2009. évi éves elõ fi ze té si dí jai

(Ára ink a 20%-os áfát tar tal maz zák.)

Ön ál ló vál to zat 97 200 Ft
 5 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 171 600 Ft
10 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 216 000 Ft

 25 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 351 000 Ft
 50 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 459 000 Ft
100 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 780 000 Ft

AZ EU-JOGSZABÁLYTÁR (DVD)
Az Eu ró pai Unió Jog sza bá lyai gyûj te mé nyé nek 2009. évi éves elõ fi ze té si dí ja

(Ára ink a 20%-os áfát tar tal maz zák.)

Ön ál ló vál to zat 86 400 Ft
 5 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 156 000 Ft
10 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 192 000 Ft

 25 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 312 000 Ft
 50 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 408 000 Ft
100 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 708 000 Ft

Fa csi mi le Ma gyar Köz löny. A hi va ta los lap 2008-as év fo lya ma je le nik meg CD-n az ere de ti kül alak meg õr zé sé vel, de könnyen ke zel he tõ en.
Ára: 18 480 Ft + áfa.


