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 I. rész HATÁROZATOK

A Kor mány ha tá ro za tai

A Kormány

2131/2006. (VII. 26.) Korm.

határozata

az igazgatási és igazgatás jellegû tevékenységet ellátó
központi költségvetési szerveknél foglalkoztatottak

létszámáról

A Kor mány az igaz ga tá si és igaz ga tás jel le gû te vé keny -
sé get el lá tó köz pon ti költ ség ve té si szer vek nél foglalkoz -
tatottak össz lét szá mát (en ge dé lye zett lét szám ke ret) a mel -

lék let sze rint ál la pít ja meg. A lét szám el éré sé hez szük sé -
ges in téz ke dé sek meg té te lé re, valamint a to váb bi fel ada -
tok ra és el já rás rend re vo nat ko zó an a Mi nisz ter el nö ki
 Hivatalban, a mi nisz té ri u mok ban, az igaz ga tá si és az igaz -
ga tás jel le gû te vé keny sé get el lá tó köz pon ti költ ség ve té si
szer vek nél fog lal koz ta tot tak lét szá má ról  szóló 2117/2006. 
(VI. 30.) Korm. ha tá ro zat ban fog lal ta kat kell irány adó nak
te kin te ni.

Fe le lõs: ille té kes mi nisz te rek
Köz pon ti Sta tisz ti kai Hi va tal el nö ke
Nem ze ti Hír köz lé si Ha tó ság Ta ná csá nak
 el nö ke
Ma gyar Ener gia Hi va tal el nö ke

Ha tár idõ: azon nal

Gyur csány Fe renc s. k.,

mi nisz ter el nök
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Melléklet a 2131/2006. (VII. 26.) Korm. határozathoz

Az igazgatási és igazgatás jellegû szervek
2006. évi létszáma

Fõ

Meg ne ve zés En ge dé lye zett lét szám ke ret

X. Mi nisz ter el nök ség 894

Nem ze ti Fej lesz té si Ügy nök ség 206

BM Köz pon ti Adat fel dol go zó, Nyil ván tar tó és Vá lasz tá si Hi va tal 664

Kor mány za ti Frek ven cia gaz dál ko dá si Hi va tal 24

XI. Ön kor mány za ti és Te rü let fej lesz té si Mi nisz té ri um 1 671

Te rü let po li ti kai Kor mány za ti Hi va tal 175

Fõ vá ro si és me gyei köz igaz ga tá si hi va ta lok* 1 456

Te rü le ti Fõ épí té szi Iro dák 40

XII. Föld mû ve lés ügyi és Vi dék fej lesz té si Mi nisz té ri um 10 937

Me zõ gaz da sá gi Szak igaz ga tá si In téz mé nyek 4 098

  Föld mû ve lés ügyi Költ ség ve té si Iro da 206

  Ál lat gyó gyá sza ti Ol tó anyag-, Gyógy szer- és Ta kar mány-El len õr zõ
  In té zet

66

  Or szá gos Élel mi szer vizs gá ló In té zet 100

  Or szá gos Ál lat egész ség ügyi In té zet 220

  Bács-Kis kun me gyei Ál lat egész ség ügyi és Élel mi szer El len õr zõ
  Ál lo más

123

  Ba ra nya me gyei Ál lat egész ség ügyi és Élel mi szer El len õr zõ Ál lo más 88

  Bé kés me gyei Ál lat egész ség ügyi és Élel mi szer El len õr zõ Ál lo más 118

  Bor sod-Aba új-Zemp lén me gyei Ál lat egész ség ügyi és Élel mi szer
  El len õr zõ Ál lo más

99

  Bu da pest Fõ vá ro si Ál lat egész ség ügyi és Élel mi szer El len õr zõ Ál lo más 92

  Csong rád me gyei Ál lat egész ség ügyi és Élel mi szer El len õr zõ Ál lo más 143
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  Fej ér me gyei Ál lat egész ség ügyi és Élel mi szer El len õr zõ Ál lo más 66

  Gyõr-Mo son-Sop ron me gyei Ál lat egész ség ügyi és Élel mi szer El len õr zõ
  Ál lo más

87

  Haj dú-Bi har me gyei Ál lat egész ség ügyi és Élel mi szer El len õr zõ
  Ál lo más

136

  He ves me gyei Ál lat egész ség ügyi és Élel mi szer El len õr zõ Ál lo más 61

  Jász-Nagy kun-Szol nok me gyei Ál lat egész ség ügyi és Élel mi szer
  El len õr zõ Ál lo más

62

  Ko má rom-Esz ter gom me gyei Ál lat egész ség ügyi és Élel mi szer
  El len õr zõ Ál lo más

51

  Nóg rád me gyei Ál lat egész ség ügyi és Élel mi szer El len õr zõ Ál lo más 36

  Pest me gyei Ál lat egész ség ügyi és Élel mi szer El len õr zõ Ál lo más 126

  So mogy me gyei Ál lat egész ség ügyi és Élel mi szer El len õr zõ Ál lo más 86

  Sza bolcs-Szat már-Be reg me gyei Ál lat egész ség ügyi és Élel mi szer
  El len õr zõ Ál lo más

109

  Tol na me gyei Ál lat egész ség ügyi és Élel mi szer El len õr zõ Ál lo más 60

  Vas me gyei Ál lat egész ség ügyi és Élel mi szer El len õr zõ Ál lo más 67

  Veszp rém me gyei Ál lat egész ség ügyi és Élel mi szer El len õr zõ Ál lo más 110

  Za la me gyei Ál lat egész ség ügyi és Élel mi szer El len õr zõ Ál lo más 88

  Bács-Kis kun me gyei Nö vény- és Ta laj vé del mi Szol gá lat 35

  Ba ra nya me gyei Nö vény- és Ta laj vé del mi Szol gá lat 40

  Bé kés me gyei Nö vény- és Ta laj vé del mi Szol gá lat 28

  Bor sod-Aba új-Zemp lén me gyei Nö vény- és Ta laj vé del mi Szol gá lat 38

  Csong rád me gyei Nö vény- és Ta laj vé del mi Szol gá lat 61

  Fej ér me gyei Nö vény- és Ta laj vé del mi Szol gá lat 75

  Fõ vá ros és Pest me gye Nö vény- és Ta laj vé del mi Szol gá lat 41

  Gyõr-Mo son-Sop ron me gyei Nö vény- és Ta laj vé del mi Szol gá lat 25

  Haj dú-Bi har me gyei Nö vény- és Ta laj vé del mi Szol gá lat 30

  He ves me gyei Nö vény- és Ta laj vé del mi Szol gá lat 23

  Jász-Nagy kun-Szol nok me gyei Nö vény- és Ta laj vé del mi Szol gá lat 54

  Ko má rom-Esz ter gom me gyei Nö vény- és Ta laj vé del mi Szol gá lat 26

  Nóg rád me gyei Nö vény- és Ta laj vé del mi Szol gá lat 22

  So mogy me gyei Nö vény- és Ta laj vé del mi Szol gá lat 32

  Sza bolcs-Szat már-Be reg me gyei Nö vény- és Ta laj vé del mi Szol gá lat 51

  Tol na me gyei Nö vény- és Ta laj vé del mi Szol gá lat 28

  Vas me gyei Nö vény- és Ta laj vé del mi Szol gá lat 50

  Veszp rém me gyei Nö vény- és Ta laj vé del mi Szol gá lat 20

  Za la me gyei Nö vény- és Ta laj vé del mi Szol gá lat 28

  Nö vény- és Ta laj vé del mi Köz pon ti Szol gá lat 81

  Bács me gyei Föld mû ve lés ügyi Hi va tal 66

  Ba ra nya me gyei Föld mû ve lés ügyi Hi va tal 42

  Bé kés me gyei Föld mû ve lés ügyi Hi va tal 58

  Bor sod-Aba új-Zemp lén me gyei Föld mû ve lés ügyi Hi va tal 63

  Csong rád me gyei Föld mû ve lés ügyi Hi va tal 47

  Fej ér me gyei Föld mû ve lés ügyi Hi va tal 41

  Gyõr-Mo son-Sop ron me gyei Föld mû ve lés ügyi Hi va tal 53
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  Haj dú-Bi har me gyei Föld mû ve lés ügyi Hi va tal 63

  He ves me gyei Föld mû ve lés ügyi Hi va tal 44

  Jász-Nagy kun-Szol nok me gyei Föld mû ve lés ügyi Hi va tal 48

  Ko má rom-Esz ter gom me gyei Föld mû ve lés ügyi Hi va tal 29

  Nóg rád me gyei Föld mû ve lés ügyi Hi va tal 33

  Pest me gyei Föld mû ve lés ügyi Hi va tal 52

  So mogy me gyei Föld mû ve lés ügyi Hi va tal 46

  Sza bolcs-Szat már-Be reg me gyei Föld mû ve lés ügyi Hi va tal 72

  Tol na me gyei Föld mû ve lés ügyi Hi va tal 47

  Vas me gyei Föld mû ve lés ügyi Hi va tal 29

  Veszp rém me gyei Föld mû ve lés ügyi Hi va tal 45

  Za la me gyei Föld mû ve lés ügyi Hi va tal 32

Ál la mi Er dé sze ti Szol gá lat 400

Nem ze ti Föld alap ke ze lõ Szer ve zet 156

Föld hi va ta lok, Föld mé ré si és Táv ér zé ke lé si In té zet 4 400

  Föld mé ré si és Táv ér zé ke lé si In té zet 143

  Bács-Kis kun Me gyei Föld hi va tal 305

  Ba ra nya Me gyei Föld hi va tal 167

  Bé kés Me gyei Föld hi va tal 194

  Bor sod-Aba új-Zemp lén Me gyei Föld hi va tal 292

  Csong rád Me gyei Föld hi va tal 184

  Fej ér Me gyei Föld hi va tal 195

  Fõ vá ro si Föld hi va tal 473

  Gyõr-Mo son-Sop ron Me gyei Föld hi va tal 169

  Haj dú-Bi har Me gyei Föld hi va tal 224

  He ves Me gyei Föld hi va tal 147

  Jász-Nagy kun-Szol nok Me gyei Föld hi va tal 188

  Ko má rom-Esz ter gom Me gyei Föld hi va tal 131

  Nóg rád Me gyei Föld hi va tal 115

  Pest Me gyei Föld hi va tal 458

  So mogy Me gyei Föld hi va tal 179

  Sza bolcs-Szat már-Be reg Me gyei Föld hi va tal 260

  Tol na Me gyei Föld hi va tal 113

  Vas Me gyei Föld hi va tal 123

  Veszp rém Me gyei Föld hi va tal 179

  Za la Me gyei Föld hi va tal 161

Me zõ gaz da sá gi mi nõ sí tés és törzs te nyé szet-fen ntar tás in téz mé nyei 659

  Or szá gos Me zõ gaz da sá gi Mi nõ sí tõ In té zet 547

  Ál la mi Mé nes gaz da ság 58

  Or szá gos Bor mi nõ sí tõ In té zet 54

Me zõ gaz da sá gi Vi dék fej lesz té si Hi va tal 1 224

XIV. Igaz ság ügyi és Ren dé sze ti Mi nisz té ri um 2 833

Igaz ság ügyi Hi va tal 802

Igaz ság ügyi Szak ér tõ és Ku ta tó In té ze tek 243

Or szá gos Atom ener gia Hi va tal 80
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Be ván dor lá si és Ál lam pol gár sá gi Hi va tal 891

  Be ván dor lá si és Ál lam pol gár sá gi Hi va tal 832

  Me ne kül te ket Be fo ga dó Ál lo más Bé kés csa ba 21

  Me ne kül te ket Be fo ga dó Ál lo más Bics ke 12

  Me ne kül te ket Be fo ga dó Ál lo más Deb re cen 26

Szer ve zett Bû nö zés El le ni Ko or di ná ci ós Köz pont 16

BM Köz pon ti Gaz da sá gi Fõ igaz ga tó ság és rész ben ön ál ló in téz mé nyei 801

  BM Köz pon ti Gaz da sá gi Fõ igaz ga tó ság 576

  Kas tély üdü lõ szál ló Ba la ton gyö rök 25

  Park üdü lõ szál ló Ba la ton lel le 40

  Pi lis üdü lõ szál ló Do bo gó kõ 75

  Arany part üdü lõ szál ló Sió fok 85

XV. Gaz da sá gi és Köz le ke dé si Mi nisz té ri um 3 972

Szén bá nyá sza ti Szer ke zet-át ala kí tá si Köz pont 6

Ma gyar Ke res ke del mi En ge dé lye zé si Hi va tal 250

Ma gyar Ge o ló gi ai Szol gá lat* 302

  Ma gyar Ge o ló gi ai Szol gá lat

  Ma gyar Ál la mi Föld ta ni In té zet

  Ma gyar Ál la mi Eöt vös Ló ránd Geo fi zi kai In té zet

Ma gyar Bá nyá sza ti Hi va tal 122

Ma gyar Ener gia Hi va tal 94

Ma gyar Sza ba dal mi Hi va tal 218

Or szá gos Mé rés ügyi Hi va tal 257

Köz le ke dé si Fel ügye le tek* 2 037

Út gaz dá lko dá si és Ko or di ná ci ós Igaz ga tó ság 127

Pol gá ri Lé gi köz le ke dé si Ha tó ság 68

Köz le ke dés biz ton sá gi Szer ve zet 50

Ma gyar Vas úti Hi va tal 20

Nem ze ti Hír köz lé si Ha tó ság 421

XVI. Kör nye zet vé del mi és Víz ügyi Mi nisz té ri um 6 066

Igaz ga tá si és hát tér in téz mé nyek 89

  Or szá gos Kör nye zet vé del mi, Ter mé szet vé del mi és Víz ügyi
  Fõ fel ügye lõ ség

89

Kör nye zet vé del mi, ter mé szet vé del mi és víz ügyi te rü le ti szer vek 5 977

  Agg te le ki Nem ze ti Park Igaz ga tó ság 79

  Ba la ton-fel vi dé ki Nem ze ti Park Igaz ga tó ság 73

  Bük ki Nem ze ti Park Igaz ga tó ság 90

  Du na-Drá va Nem ze ti Park Igaz ga tó ság 67

  Du na-Ipoly Nem ze ti Park Igaz ga tó ság 68

  Fer tõ-Han ság Nem ze ti Park Igaz ga tó ság 57

  Hor to bá gyi Nem ze ti Park Igaz ga tó ság 102

  Kis kun sá gi Nem ze ti Park Igaz ga tó ság 74

  Kö rös-Ma ros Nem ze ti Park Igaz ga tó ság 57

  Õr sé gi Nem ze ti Park Igaz ga tó ság 37

  Al só-Du na-völ gyi Kör nye zet vé del mi Ter mé szet vé del mi és Víz ügyi
  Fel ügye lõ ség

23
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  Al só-Ti sza-vi dé ki Kör nye zet vé del mi Ter mé szet vé del mi és Víz ügyi
  Fel ügye lõ ség

118

  Dél-du nán tú li Kör nye zet vé del mi Ter mé szet vé del mi és Víz ügyi
  Fel ügye lõ ség

147

  Észak-du nán tú li Kör nye zet vé del mi Ter mé szet vé del mi és Víz ügyi
  Fel ügye lõ ség

153

  Észak-ma gyar or szá gi Kör nye zet vé del mi Ter mé szet vé del mi és Víz ügyi
  Fel ügye lõ ség

165

  Fel sõ-Ti sza-vi dé ki Kör nye zet vé del mi Ter mé szet vé del mi és Víz ügyi
  Fel ügye lõ ség

102

  Kö rös-vi dé ki Kör nye zet vé del mi Ter mé szet vé del mi és Víz ügyi
  Fel ügye lõ ség

19

  Kö zép-du nán tú li Kör nye zet vé del mi Ter mé szet vé del mi és Víz ügyi
  Fel ügye lõ ség

166

  Kö zép-Du na-völ gyi Kör nye zet vé del mi Ter mé szet vé del mi és Víz ügyi
  Fel ügye lõ ség

236

  Kö zép-Ti sza-vi dé ki Kör nye zet vé del mi Ter mé szet vé del mi és Víz ügyi
  Fel ügye lõ ség

106

  Nyu gat-du nán tú li Kör nye zet vé del mi Ter mé szet vé del mi és Víz ügyi
  Fel ügye lõ ség

110

  Ti szán tú li Kör nye zet vé del mi Ter mé szet vé del mi és Víz ügyi
  Fel ügye lõ ség

100

  Al só-Du na-völ gyi Kör nye zet vé del mi és Víz ügyi Igaz ga tó ság 250

  Al só-Ti sza-vi dé ki Kör nye zet vé del mi és Víz ügyi Igaz ga tó ság 334

  Dél-du nán tú li Kör nye zet vé del mi és Víz ügyi Igaz ga tó ság 185

  Észak-du nán tú li Kör nye zet vé del mi és Víz ügyi Igaz ga tó ság 366

  Észak-ma gyar or szá gi Kör nye zet vé del mi és Víz ügyi Igaz ga tó ság 388

  Fel sõ-Ti sza-vi dé ki Kör nye zet vé del mi és Víz ügyi Igaz ga tó ság 349

  Kö rös-vi dé ki Kör nye zet vé del mi és Víz ügyi Igaz ga tó ság 274

  Kö zép-du nán tú li Kör nye zet vé del mi és Víz ügyi Igaz ga tó ság 344

  Kö zép-Du na-völ gyi Kör nye zet vé del mi és Víz ügyi Igaz ga tó ság 314

  Kö zép-Ti sza-vi dé ki Kör nye zet vé del mi és Víz ügyi Igaz ga tó ság 420

  Nyu gat-du nán tú li Kör nye zet vé del mi és Víz ügyi Igaz ga tó ság 225

  Ti szán tú li Kör nye zet vé del mi és Víz ügyi Igaz ga tó ság 379

XVIII. Kül ügy mi nisz té ri um 1 075

Kül kép vi se le tek igaz ga tá sa 1 075

XX. Ok ta tá si és Kul tu rá lis Mi nisz té ri um 750

Ma gyar UNESCO Bi zott ság Tit kár sá ga 4

Fel sõ ok ta tá si Re giszt rá ci ós Köz pont 6

Or szá gos Köz ok ta tá si Ér té ke lé si és Vizs ga köz pont 200

Ma gyar Nem ze ti Film iro da 10

Örök ség vé del mi in téz mé nyek* 440

  Kul tu rá lis Örök ség vé del mi Hi va tal

  Mû em lé kek Ál la mi Gond nok sá ga

  Áll. Mû em lék-hely re áll. és Rest. Kp.

Kül föl di Ma gyar Kul tu rá lis In té ze tek Igaz ga tó sá ga 90
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XXI. Egész ség ügyi Mi nisz té ri um 5 108

EüM En ge dé lye zé si és Köz igaz ga tá si Hi va tal 19

Or szá gos Tisz ti fõ or vo si Hi va tal 5 067

  Or szá gos Tisz ti fõ or vo si Hi va tal 299

  Ál la mi Nép egész ség ügyi és Tisz ti or vo si Szol gá lat Bács-Kis kun Me gyei
  In té ze te

168

  Ál la mi Nép egész ség ügyi és Tisz ti or vo si Szol gá lat Ba ra nya Me gyei
  In té ze te

227

  Ál la mi Nép egész ség ügyi és Tisz ti or vo si Szol gá lat Bé kés Me gyei
  In té ze te

139

  Ál la mi Nép egész ség ügyi és Tisz ti or vo si Szol gá lat Bor sod-Aba új-
  Zemp lén Me gyei In té ze te

295

  Ál la mi Nép egész ség ügyi és Tisz ti or vo si Szol gá lat Csong rád Me gyei
  In té ze te

242

  Ál la mi Nép egész ség ügyi és Tisz ti or vo si Szol gá lat Fej ér Me gyei
  In té ze te

145

  Ál la mi Nép egész ség ügyi és Tisz ti or vo si Szol gá lat Fõ vá ro si In té ze te 664

  Ál la mi Nép egész ség ügyi és Tisz ti or vo si Szol gá lat Gyõr-Mo son-Sop ron
  Me gyei In té ze te

189

  Ál la mi Nép egész ség ügyi és Tisz ti or vo si Szol gá lat Haj dú-Bi har Me gyei
  In té ze te

185

  Ál la mi Nép egész ség ügyi és Tisz ti or vo si Szol gá lat He ves Me gyei
  In té ze te

145

  Ál la mi Nép egész ség ügyi és Tisz ti or vo si Szol gá lat Jász-Nagy kun-
  Szol nok Me gyei In té ze te

165

  Ál la mi Nép egész ség ügyi és Tisz ti or vo si Szol gá lat Ko má rom-
  Esz ter gom Me gyei In té ze te

133

  Ál la mi Nép egész ség ügyi és Tisz ti or vo si Szol gá lat Nóg rád Me gyei
  In té ze te

109

  Ál la mi Nép egész ség ügyi és Tisz ti or vo si Szol gá lat Pest Me gyei In té ze te 254

  Ál la mi Nép egész ség ügyi és Tisz ti or vo si Szol gá lat So mogy Me gyei
  In té ze te

127

  Ál la mi Nép egész ség ügyi és Tisz ti or vo si Szol gá lat Sza bolcs-
  Szat már-Be reg Me gyei In té ze te

164

  Ál la mi Nép egész ség ügyi és Tisz ti or vo si Szol gá lat Tol na Me gyei
  In té ze te

118

  Ál la mi Nép egész ség ügyi és Tisz ti or vo si Szol gá lat Vas Me gyei In té ze te 121

  Ál la mi Nép egész ség ügyi és Tisz ti or vo si Szol gá lat Veszp rém Me gyei
  In té ze te

180

  Ál la mi Nép egész ség ügyi és Tisz ti or vo si Szol gá lat Za la Me gyei In té ze te 130

  Or szá gos Egész ség fej lesz té si In té zet 30

  Fo dor Jó zsef Or szá gos Köz egész ség ügyi Köz pont 404

  Jo han Bé la Or szá gos Epi de mi o lo gi ai Köz pont 279

  Or szá gos Élel mi szer-biz ton sá gi és Táp lál ko zás tu do má nyi In té zet 114

  Or szá gos Szak fel ügye le ti Mód szer ta ni Köz pont 41

Ma gyar Élel mi szer-biz ton sá gi Hi va tal 22

XXII. Pénz ügy mi nisz té ri um 15 692

Sze ren cse já ték Fel ügye let 122
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Adó- és Pénz ügyi El len õr zé si Hiva tal 11 962

  APEH Bács-Kis kun Me gyei Igaz ga tó sá ga 458

  APEH Ba ra nya Me gyei Igaz ga tó sá ga 365

  APEH Bé kés Me gyei Igaz ga tó sá ga 316

  APEH Bor sod-Aba új-Zemp lén Me gyei Igaz ga tó sá ga 495

  APEH Csong rád Me gyei Igaz ga tó sá ga 405

  APEH Fej ér Me gyei Igaz ga tó sá ga 384

  APEH Gyõr-Mo son-Sop ron Me gyei Igaz ga tó sá ga 385

  APEH Haj dú-Bi har Me gyei Igaz ga tó sá ga 439

  APEH He ves Me gyei Igaz ga tó sá ga 265

  APEH Jász-Nagy kun-Szol nok Me gyei Igaz ga tó sá ga 317

  APEH Ko má rom-Esz ter gom Me gyei Igaz ga tó sá ga 300

  APEH Nóg rád Me gyei Igaz ga tó sá ga 171

  APEH Pest Me gyei Igaz ga tó sá ga 895

  APEH So mogy Me gyei Igaz ga tó sá ga 301

  APEH Sza bolcs-Szat már-Be reg Me gyei Igaz ga tó sá ga 400

  APEH Tol na Me gyei Igaz ga tó sá ga 219

  APEH Vas Me gyei Igaz ga tó sá ga 227

  APEH Veszp rém Me gyei Igaz ga tó sá ga 324

  APEH Za la Me gyei Igaz ga tó sá ga 268

  APEH Dél-bu da pes ti Igaz ga tó sá ga 1 024

  APEH Észak-bu da pes ti Igaz ga tó sá ga 1 119

  APEH Ke let-bu da pes ti Igaz ga tó sá ga 1 031

  APEH Pest Me gyei és Fõ vá ro si Ki emelt Adó zó i nak Igaz ga tó sá ga 171

  APEH Ok ta tá si Igaz ga tó ság 15

  APEH-SZTADI 188

  APEH Köz pon ti Hi va tal 1 480

Ma gyar Ál lam kincs tár 3 608

  Ma gyar Ál lam kincs tár 3 579

  Tá mo ga tá so kat és Já ra dé ko kat Ke ze lõ Szer ve zet 29

XXIII. Szo ci á lis és Mun ka ügyi Mi nisz té ri um 4 868

Fo gyasz tó vé del mi Fõ fel ügye lõ ség 125

Fog lal koz ta tá si Hi va tal 226

Mun ka ügyi Köz pon tok 3 477

  Bács-Kis kun Me gyei Mun ka ügyi Köz pont 203

  Ba ra nya Me gyei Mun ka ügyi Köz pont 163

  Bé kés Me gyei Mun ka ügyi Köz pont 161

  Bor sod-Aba új-Zemp lén Me gyei Mun ka ügyi Köz pont 312

  Csong rád Me gyei Mun ka ügyi Köz pont 161

  Fej ér Me gyei Mun ka ügyi Köz pont 156

  Fõ vá ro si Mun ka ügyi Köz pont 302

  Gyõr-Mo son-Sop ron Me gyei Mun ka ügyi Köz pont 113

  Haj dú-Bi har Me gyei Mun ka ügyi Köz pont 191

  He ves Me gyei Mun ka ügyi Köz pont 153

  Jász-Nagy kun-Szol nok Me gyei Mun ka ügyi Köz pont 182
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Meg ne ve zés En ge dé lye zett lét szám ke ret

  Ko má rom-Esz ter gom Me gyei Mun ka ügyi Köz pont 138

  Nóg rád Me gyei Mun ka ügyi Köz pont 140

  Pest Me gyei Mun ka ügyi Köz pont 221

  So mogy Me gyei Mun ka ügyi Köz pont 137

  Sza bolcs-Szat már-Be reg Me gyei Mun ka ügyi Köz pont 263

  Tol na Me gyei Mun ka ügyi Köz pont 124

  Vas Me gyei Mun ka ügyi Köz pont 106

  Veszp rém Me gyei Mun ka ügyi Köz pont 140

  Za la Me gyei Mun ka ügyi Köz pont 111

Or szá gos Mun ka biz ton sá gi és Mun ka ügyi Fõ fel ügye lõ ség 762

Nem ze ti Et ni kai Ki sebb sé gi Hi va tal 26

Egyen lõ Bá nás mód Ha tó ság 15

Nem ze ti Csa lád- és Szo ci ál po li ti kai In té zet 237

XXXI. Köz pon ti Sta tisz ti kai Hi va tal 1 496

KSH Köz pon ti és Re gi o ná lis szer ve ze tei 1 496

XXXIV. Nem ze ti Ku ta tá si és Tech no ló gi ai Hi va tal 104

Nem ze ti Ku ta tá si és Tech no ló gi ai Hi va tal 104

LXXI. Nyug díj biz to sí tá si Alap 3 872

Or szá gos Nyug díj biz to sí tá si Fõ igaz ga tó ság (Köz pon ti hi va ta li szerv) 275

Me gyei nyug díj biz to sí tá si Igaz ga tó sá gok, Nyug díj fo lyó sí tó Igaz ga tó ság
(Igaz ga tá si szer vek)*

3 597

LXXII. Egész ség biz to sí tá si Alap 3 667

Or szá gos Egész ség biz to sí tá si Pénz tár és me gyei szer vek* 3 227

Or szá gos Or vos szak ér tõi In té zet 440

Mind össze sen 63 005

* Az ide tar to zó költ ség ve té si szer vek lét szá mát a Kor mány kü lön ha tá ro zat ban ál la pít ja meg.

A Kormány

2132/2006. (VII. 26.) Korm.

határozata

a Magyarország folyóin 2006 tavaszán kialakult
rendkívüli árvíz, valamint az ország egyes területein

ezen év elsõ hónapjaiban bekövetkezett jelentõs belvíz 
 miatt keletkezett károk enyhítéséhez biztosítandó

támogatásáról

1. A Kor mány a Ma gyar Köz tár sa ság 2006. évi költ -
ség ve té sé rõl  szóló 2005. évi CLIII. tör vény 51.  § (1) be -
kez dés b) pont já ban biz to sí tott jog kö ré ben a XI. Ön kor -
mány za ti és Te rü let fej lesz té si Mi nisz té rium fe je zet (amely 
tar tal maz za a volt BM ál lam ház tar tá si tar ta lé kát is)
212. Fe je ze ti ke ze lé sû elõ irány za tok cím, 31. Fe je ze ti tar -
ta lék al cím, 1. Fe je ze ti ál lam ház tar tá si tar ta lék jog cím cso -
port elõ irány za tá ból – a mel lék let sze rint – 3100,0 mil lió
fo rint át cso por to sí tá sát ren de li el a Ma gyar or szág fo lyó in

2006 ta va szán ki ala kult rend kí vü li ár víz, valamint az or -
szág egyes te rü le te in ezen év elsõ hó nap ja i ban be kö vet ke -
zett je len tõs bel víz  miatt ke let ke zett ká rok eny hí té sé re
szol gáló tá mo ga tá sok biz to sí tá sá hoz.

Fe le lõs: pénz ügy mi nisz ter
Ha tár idõ: azon nal

2. A Kor mány az ál lam ház tar tás ról  szóló 1992. évi
XXXVIII. tör vény 20.  §-ának (6) be kez dé se alap ján a Ma -
gyar Köz tár sa ság 2006. évi költ ség ve té sé rõl  szóló 2005.
évi CLIII. tör vény 1. szá mú mel lék le té nek IX. He lyi ön -
kor mány za tok tá mo ga tá sai fe je ze tét a 12. „Tá mo ga tás
rend kí vü li idõ já rás  miatt ke let ke zett la kos sá gi károk
enyhítésére” címmel kiegészíti.

Fe le lõs: pénz ügy mi nisz ter
Ha tár idõ: azon nal

Gyur csány Fe renc s. k.,
mi nisz ter el nök
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Mel lék let a 2132/2006. (VII. 26.) Korm. ha tá ro zat hoz

IX. He lyi Ön kor mány za tok Támo ga tá sai
XI. Ön kor mány za ti és Te rü let fej lesz té si Mi nisz té rium
Fe je zet szá ma és meg ne ve zé se

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELÕIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA*
a Kor mány ha tás kö ré ben

Költ ség ve té si év: 2006.

Mil lió fo rint ban, egy ti ze des sel

Ál lam-
ház tar tá si

egye di
azo no sí tó

Fe je zet-
szám

Cím-
szám

Al-
cím-
szám

Jog-
cím-

csop.-
szám

Jog-
cím-
szám

Elõ-
ir.-
cso-
port-
szám

Ki-
emelt
elõ-
ir.-

szám

Fe je-
zet-
név

Cím-
név

Al-
cím-
név

Jog-
cím-

csop.-
név

Jog-
cím-
név

Elõ-
ir.-

csop.-
név

KIADÁSOK A mó do sí tás
jog cí me

Mó do sí tás
(+/–)

A mó do-
sít ás

kö vet-
ke zõ
év re

át hú zó dó
ha tá sa

A mó do-
sít ást

el ren de lõ
jog-

sza bály/
ha tá-
ro zat
szá ma

Ki emelt elõ irány zat ne ve

IX. He lyi Ön kor mány za tok Tá mo ga tá sai

269790 12 Tá mo ga tás rend kí vü li idõ já rás miatt ke let ke zett la kos sá gi ká rok eny hí té sé re 3 100,0

XI. Ön kor mány za ti és Te rü let fej lesz té si Mi nisz té rium

12 Fe je ze ti ke ze lé sû elõ irány za tok

31 Fe je ze ti tar ta lék

265001 1 Fe je ze ti ál lam ház tar tá si tar ta lék – 3 100,0

Az elõ irány zat-mó do sí tás ér vé nyes sé ge: a) a költ ség ve té si év ben egy sze ri jel le gû

Ál lam-
ház tar tá si

egye di
azo no sí tó

Fe je zet-
szám

Cím-
szám

Al-
cím-
szám

Jog-
cím-

csop.-
szám

Jog-
cím-
szám

Elõ-
ir.-
cso-
port-
szám

Ki-
emelt
elõ-
ir.-

szám

Fe je-
zet-
név

Cím-
név

Al-
cím-
név

Jog-
cím-

csop.-
név

Jog-
cím-
név

Elõ-
ir.-

csop.-
név

BEVÉTELEK A mó do sí tás
jog cí me

Mó do sí tás
(+/–)

A mó do-
sít ás

kö vet-
ke zõ
év re

át hú zó dó
ha tá sa

A mó do-
sít ást

el ren de lõ
jog-

sza bály/
ha tá-
ro zat
szá ma

Ki emelt elõ irány zat ne ve

Az elõ irány zat-mó do sí tás ér vé nyes sé ge: a) a költ ség ve té si év ben egy sze ri jel le gû

Ál lam-
ház tar tá si

egye di
azo no sí tó

Fe je zet-
szám

Cím-
szám

Al-
cím-
szám

Jog-
cím-

csop.-
szám

Jog-
cím-
szám

Elõ-
ir.-
cso-
port-
szám

Ki-
emelt
elõ-
ir.-

szám

Fe je-
zet-
név

Cím-
név

Al-
cím-
név

Jog-
cím-

csop.-
név

Jog-
cím-
név

Elõ-
ir.-

csop.-
név

TÁMOGATÁSOK A mó do sí tás
jog cí me

Mó do sí tás
(+/–)

A mó do-
sít ás

kö vet-
ke zõ
év re

át hú zó dó
ha tá sa

A mó do-
sít ást

el ren de lõ
jog-

sza bály/
ha tá-
ro zat
szá ma

Ki emelt elõ irány zat ne ve

XI. Ön kor mány za ti és Te rü let fej lesz té si Mi nisz té rium

12 Fe je ze ti ke ze lé sû elõ irány za tok

31 Fe je ze ti tar ta lék

265001 1 Fe je ze ti ál lam ház tar tá si tar ta lék – 3 100,0

Az elõ irány zat-mó do sí tás ér vé nyes sé ge: a) a költ ség ve té si év ben egy sze ri jel le gû

Fog lal koz ta tot tak lét szá ma (fõ) — idõ szak ra

Fog lal koz ta tot tak lét szá ma (fõ) — idõ szak ra

Az elõ irány zat-mó do sí tás ér vé nyes sé ge: a) a költ ség ve té si év ben egy sze ri jel le gû

Az adat lap 5 pél dány ban töl ten dõ ki A tá mo ga tás folyósítása/zá ro lá sa
(mó do sí tás +/—)

Össze sen I.
ne gyed év

II.
ne gyed év

III.
ne gyed év

IV.
ne gyed év

Fe je zet 1 pél dány   

Ál la mi Szám ve võ szék 1 pél dány   idõ ará nyos

Ma gyar Ál lam kincs tár 1 pél dány   tel je sít mény ará nyos

Pénz ügy mi nisz té rium 2 pél dány   egyéb: azon nal 3 100,0 3 100,0

* Az össze tar to zó elõ irány zat-vál to zá so kat (+/–) egy mást kö ve tõ en kell sze re pel tet ni.

He lyes bí tés: A Ha tá ro za tok Tá ra 2006. évi 34. szá má ban köz zé tett, a hely kö zi tö meg köz le ke dé si rend szer át ala kí tá sá val és a MÁV Zrt. tõ ke meg fe le lé se
biz to sí tá sá val össze füg gõ egyes fel ada tok ról  szóló 2130/2006. (VII. 24.) Kor m. ha tá ro zat 5. pontjában a határidõ megjelölése helyesen:

„az el sõ vál to zat ra: 2006. szep tem ber 27.
az egyez te tett kon cep ci ó ra: 2006. ok tó ber 30.”

(Kéz irat hi ba)
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ELÕFIZETÉSI FELHÍVÁS

Kormányrendelet felhatalmazása alapján jelenteti meg a
Miniszterelnöki Hivatal a Magyar Közlöny mellékleteként
a HIVATALOS ÉRTESÍTÕT. A lap hetente, szerdánként,
tematikus fõrészekben hitelesen közli a legfõbb állami,
önkormányzati, társadalmi, gazdasági szervek, illetve
szervezetek személyi, szervezeti, igazgatási és képzési,
valamint a hírközlési tevékenység (frekvenciagazdálko-
dás, távközlés, postaügy, informatika) közleményeit, to-
vábbá az üzleti élet híreit. Térítési díj ellenében közzé-
tesszük a Kincstári Vagyoni Igazgatóság vagyonértéke-
sítési pályázatait, az állami, társadalmi, gazdasági szer-
vezetek, parlamenti pártok, kamarák, helyi önkormányza-
tok, egyházak, különbözõ képviseletek közleményeit.
Fizetett hirdetésként – akár színes oldalakon is – helyet
kaphatnak az Értesítõben a gazdálkodó szervezetek,
egyetemek, alapítványok, de magánszemélyek közér-
deklõdésre számot tartó közlései is.
Õszintén reméljük, hogy a hírek, információk, közlemé-
nyek egy lapban történõ pontos és rendszerezett for-
mában való közreadásával sikerül hatékonyabbá és
eredményesebbé tenni elõfizetõink tájékozódását a hi-
vatali és üzleti életben. Az érdeklõdõk számára egyéb
hasznos információkat is nyújt a lap.
Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2004. május 1-jétõl az
Európai Unió hivatalos nyelveként magyarul is megjele-
nik. A hivatalos lap L és C sorozatból áll.

Az L (Legislation) sorozatban kerülnek kiadásra az Euró-
pai Unió hatályos jogszabályai, az ún. elsõdleges jogforrá-
sok (alapító szerzõdések, csatlakozási szerzõdések, tár-
sulási szerzõdések), továbbá az alábbi jogforrások: ren-

deletek, irányelvek, határozatok.

Az EU Hivatalos Lapjában történõ közzétételt követõen
az évfolyam és a kötet számára, valamint a megjelenés
dátumára hivatkozással, cím szerint, 2004. május 1-jétõl
folyamatosan tájékoztatást adunk a hivatalos lap L kiadá-
saiban megjelenõ jogi aktusokról a Magyar Közlöny mel-
lékleteként megjelenõ Hivatalos Értesítõben.
A lap elõfizetésben megrendelhetõ a Magyar Hivatalos
Közlönykiadó 1085 Budapest, Somogyi Béla u. 6.
címén, levélcím: 1394 Budapest 62., Pf. 357; faxszám:
318-6668.
2006. évi éves elõfizetési díja: 13 356 Ft áfával.
A HIVATALOS ÉRTESÍTÕ egyes számai megvásá-
rolhatók a Budapest VII., Rákóczi út 30. (bejárat
a Dohány u. és Nyár u. sarkán) szám alatti Közlöny
Centrumban (tel.: 321-5971, fax: 321-5275, e-mail:
kozlonycentrum@mhk.hu), illetve megrendelhetõ a kiadó
ügyfélszolgálatán (fax: 318-6668, 338-4746, e-mail:
kozlonybolt@mhk.hu) vagy a www.mhk.hu/kozlonybolt
internetcímen.

M E G R E N D E L Õ L A P

Megrendelem a HIVATALOS ÉRTESÍTÕ címû lapot ......... példányban, és kérem a következõ címre kézbe-
síteni:

Megrendelõ neve: .....................................................................................................................................

címe (város/község, irányítószám): .......................................................................................

utca, házszám: ......................................................................................................................

Ügyintézõ (telefonszám): ...........................................................................................................................

2006. évi elõfizetési díj fél évre 6678 Ft áfával

egy évre 13 356 Ft áfával

Számlát kérek a befizetéshez.

Kérjük, a négyzetbe történõ X bejelöléssel jelezze az elõfizetés idõtartamát!

Kelt.: ..............................................................

............................................................................
cégszerû aláírás
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ELÕFIZETÉSI FELHÍVÁS

A jogalkotásról szóló 1987. évi XI. törvény rendelkezik – többek között – a Magyar Köztársaság Kormánya hivatalos
lapjának, a Határozatok Tárának megjelentetésérõl.
A Határozatok Tárát szerkeszti a Miniszterelnöki Hivatal a Szerkesztõbizottság közremûködésével, évente mintegy
60 alkalommal jelenik meg.
A Határozatok Tára a Kormánynak azokat a határozatait (kétezres) közli, amelyeknek közzétételét a Kormány el-
rendelte, továbbá tartalmazza a miniszterelnök határozatait, a Miniszterelnöki Hivatalt vezetõ miniszter határozatait,
valamint a minisztériumok, az országos hatáskörû szervek, az önkormányzatok közleményeit, hirdetményeit, kü-
lönféle tájékoztatóit, továbbá azokat a közleményeket stb., amelyeket a Miniszterelnöki Hivatalt vezetõ miniszter
engedélyez.

A Határozatok Tára megrendelhetõ a Magyar Hivatalos Közlönykiadó címén (Budapest VIII., Somogyi Béla u. 6.;
postacím: 1394 Budapest 62, Pf. 357) vagy a 318-6668 faxszámán.
Éves elõfizetési díja 2006. évre: 22 632 Ft áfával.
Példányonként megvásárolható a Budapest VII., Rákóczi út 30. (bejárat a Dohány u. és Nyár u. sarkán) szám alatti
Közlöny Centrumban (tel.: 321-5971, fax: 321-5275, e-mail: kozlonycentrum@mhk.hu), illetve megrendelhetõ
a kiadó ügyfélszolgálatán (fax: 318-6668, 338-4746, e-mail: kozlonybolt@mhk.hu) vagy a www.mhk.hu/kozlonybolt
internetcímen.

MEGRENDELÕLAP
Megrendelem a

HATÁROZATOK TÁRA

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

A megrendelõ (cég) neve: ...............................................................................................................................

Címe (város, irányítószám): ............................................................................................................................

Utca, házszám: ...............................................................................................................................................

Az ügyintézõ neve, telefonszáma: ..................................................................................................................

A megrendelõ (cég) bankszámlaszáma: ........................................................................................................

2006. évi elõfizetési díj egy évre: 20 664 Ft áfával.

fél évre: 10 332 Ft áfával.

Csekket kérek a befizetéshez

Kérjük, a négyzetbe történõ X bejelöléssel jelezze az elõfizetés idõtartamát!

A megrendelt példányok ellenértékét a postaköltséggel együtt, a szállítást követõ számla kézhezvétele után,
8 napon belül a Magyar Hivatalos Közlönykiadónak a számlán feltüntetett pénzforgalmi jelzõszámára átutaljuk.

Keltezés: .......................................................

......................................................................
cégszerû aláírás
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ELÕFIZETÉSI FELHÍVÁS

A Miniszterelnöki Hivatal és a Belügyminisztérium közös szerkesztésében havonta megjelenõ

ÖNKORMÁNYZATOK KÖZLÖNYE

az önkormányzatok számára mûködésük során hasznos és nélkülözhetetlen tájékozódási forrás.
A kiadvány elsõ három része az önkormányzatokat érintõ, újonnan kihirdetett jogszabályokat (tör-
vények, rendeletek – ideértve az önkormányzati rendeleteket is –, alkotmánybírósági és egyéb
határozatok) közli. Negyedik fõrésze közleményeket, pályázati felhívásokat és tájékoztatásokat (szak-
tárcák közleményei, az Állami Számvevõszék ajánlásai, az önkormányzatok által elnyerhetõ támoga-
tások pályázati feltételei, az önkormányzatok éves pénzügyi beszámolói, alapító okiratok stb.) tartal-
maz.

Az Önkormányzatok Közlönye elõfizetésben megrendelhetõ a Magyar Hivatalos Közlönykiadó
(1085 Budapest, Somogyi Béla u. 6.) címén (postacím: 1394 Budapest 62. Pf. 357) vagy a 318-6668 fax-
számán.
2006. évi éves elõfizetés díja: 5040 Ft áfával; féléves elõfizetés: 2520 Ft áfával.

Példányonként megvásárolható a Budapest VII., Rákóczi út 30. (bejárat a Dohány u. és Nyár u. sarkán)
szám alatti Közlöny Centrumban (tel.: 321-5971, fax: 321-5275, e-mail: kozlonycentrum@mhk.hu), illetve
megrendelhetõ a kiadó ügyfélszolgálatán (fax: 318-6668, 338-4746, e-mail: kozlonybolt@mhk.hu) vagy
a www.mhk.hu/kozlonybolt internetcímen.

MEGRENDELÕLAP

Megrendeljük az Önkormányzatok Közlönye címû lapot ................. példányban.

A megrendelõ (cég) neve: ...........................................................................................................

Címe (város, irányítószám): ........................................................................................................

Utca, házszám: ...........................................................................................................................

Az ügyintézõ neve, telefonszáma: ...............................................................................................

A megrendelõ (cég) bankszámlaszáma: .....................................................................................

A megrendelt példányok ellenértékét a postaköltséggel együtt, a szállítást követõ számla kézhez-
vétele után, 8 napon belül a Magyar Hivatalos Közlönykiadónak a számlán feltüntetett pénzforgalmi
jelzõszámára átutaljuk.

Keltezés: ………………………………………

……………………………………………
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ELÕFIZETÉSI FELHÍVÁS
Az

EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI KÖZLÖNY

– az egészségbiztosítási ágazat központi igazgatási szerve, az Országos Egészségbiztosítási Pénztár
hivatalos lapja – az elõfizetõi érdekeket szem elõtt tartva, kedvezõ áron kívánja az egészségügyi
ágazatban érdekeltek rendelkezésére bocsátani a jogszabályok szövegét, valamint a munkához szüksé-
ges aktuális OEP-közleményeket, -felhívásokat, -tájékoztatókat. Lapunk címzettjei elsõsorban: az alapellá-
tásban részt vevõ háziorvosok; fekvõbeteg-ellátó és szakellátó intézmények; gyógyszert, gyógyászati se-
gédeszközt gyártók, illetve forgalmazók; gyógyfürdõk; oktatási intézmények; társadalombiztosítási kifizetõ-
helyek, foglalkoztatók; könyvelõk; adótanácsadók stb.

Az Egészségbiztosítási Közlöny elõfizetésben megrendelhetõ a Magyar Hivatalos Közlönykiadó
(1085 Budapest, Somogyi Béla u. 6.) címén (postacím: 1394 Budapest 62. Pf. 357) vagy a 318-6668 fax-
számán.

2006. évi éves elõfizetési díj: 19 152 Ft áfával, féléves elõfizetés: 9576 Ft áfával.

Példányonként megvásárolható a Budapest VII., Rákóczi út 30. (bejárat a Dohány u. és Nyár u. sarkán)
szám alatti Közlöny Centrumban (tel.: 321-5971, fax: 321-5275, e-mail: kozlonycentrum@mhk.hu), illetve
megrendelhetõ a kiadó ügyfélszolgálatán (fax: 318-6668, 338-4746, e-mail: kozlonybolt@mhk.hu) vagy
a www.mhk.hu/kozlonybolt internetcímen.

MEGRENDELÕLAP

Megrendeljük az Egészségbiztosítási Közlöny címû lapot ................. példányban.

A megrendelõ (cég) neve: ...........................................................................................................

Címe (város, irányítószám): ........................................................................................................

Utca, házszám: ...........................................................................................................................

Az ügyintézõ neve, telefonszáma: ...............................................................................................

A megrendelõ (cég) bankszámlaszáma: .....................................................................................

A megrendelt példányok ellenértékét a postaköltséggel együtt, a szállítást követõ számla kézhez-
vétele után, 8 napon belül a Magyar Hivatalos Közlönykiadónak a számlán feltüntetett pénzforgalmi
jelzõszámára átutaljuk.

Keltezés: ………………………………………

……………………………………………
cégszerû aláírás
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ELÕFIZETÉSI FELHÍVÁS

A Magyar Hivatalos Közlönykiadó gondozásában 2004. január 1-jétõl jelenik meg a
Közbeszerzések Tanácsának hivatalos lapja, a

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTÕ

A Közbeszerzési Értesítõ megrendelhetõ a Magyar Hivatalos Közlönykiadó, Buda-
pest VIII., Somogyi Béla u. 6. címén (postacím: 1394 Budapest 62, Pf. 357.) vagy a
318-6668 faxszámán.
Éves elõfizetési díja 2006. évre: 95 760 Ft, fél évre: 50 400 Ft, negyedévre: 26 460 Ft.
Példányonként megvásárolható a Budapest VII., Rákóczi út 30. (bejárat a Dohány u.
és Nyár u. sarkán) szám alatti Közlöny Centrumban (tel.: 321-5971, fax: 321-5275,
e-mail: kozlonycentrum@mhk.hu), illetve megrendelhetõ a kiadó ügyfélszolgálatán (fax:
318-6668, 338-4746, e-mail: kozlonybolt@mhk.hu) vagy a www.mhk.hu/kozlonybolt
internetcímen.

MEGRENDELÕLAP

Megrendelem a

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTÕ

címû lapot ................. példányban, és kérem a következõ címre kézbesíteni:

A megrendelõ (cég) neve: ........................................................................................

Címe (város/község, irányítószám): .........................................................................

Utca, házszám: ........................................................................................................

Az ügyintézõ neve, telefonszáma: ............................................................................

Elõfizetési díj egy évre 90 760 Ft
fél évre 50 400 Ft
negyedévre 26 460 Ft

Csekket kérek a befizetéshez

Kérjük, a négyzetbe történõ X bejelöléssel jelezze az elõfizetés idõtartamát!

Keltezés: ………………………………………

……………………………………………………
cégszerû aláírás
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Szerkeszti a Miniszterelnöki Hivatal, a Szerkesztõbizottság közremûködésével.
A szerkesztésért felelõs: Gilyán György, a Miniszterelnöki Hivatal államtitkára. Budapest V., Kossuth tér 1–3.
Kiadja a Magyar Hivatalos Közlönykiadó. Felelõs kiadó: dr. Kodela László elnök-vezérigazgató.
Budapest VIII., Somogyi Béla u. 6. Telefon: 266-9290.

Elõfizetésben megrendelhetõ a Magyar Hivatalos Közlönykiadónál,
Budapest VIII., Somogyi Béla u. 6., 1394 Budapest 62. Pf. 357, vagy faxon 318-6668.
Elõfizetésben terjeszti a Magyar Hivatalos Közlönykiadó a FÁMA Rt. közremûködésével. Telefon/fax: 266-6567.
Információ: tel.: 317-9999, 266-9290/245, 357 mellék.
Példányonként megvásárolható a Budapest VII., Rákóczi út 30. (bejárat a Dohány u. és Nyár u. sarkán) szám alatti Közlöny
Centrumban (tel.: 321-5971, fax: 321-5275, e-mail: kozlonycentrum@mhk.hu), illetve megrendelhetõ a kiadó ügyfélszolgálatán
(fax: 318-6668, 338-4746, e-mail: kozlonybolt@mhk.hu) vagy a www.mhk.hu/kozlonybolt internetcímen.
2006. évi éves elõfizetési díj: 22 632 Ft áfával. Egy példány ára: 378 Ft áfával.
A kiadó az elõfizetési díj évközbeni változtatásának jogát fenntartja.
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